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بارهکمی   بدانید : رمان فوریو در
 نهاده شده است. انیو عرضه محصوالت تلفن همراه بن دیبا هدف تول ویرمان فور 

 یفرهنگ کتابخوان یاعتال ریدر مس   زیهر چند ناچ یتالش دارد گام  ویفور  رمان
 کشورمان بردارد. یغن

و  تیحما ای یکمک مال چیبدون ه  ویرمان فور  تیذکر اس  ت وبس  ا انیش  ا
شت سو یبانیپ سات د یاز  س سازمان ها و مو  یمحتوا دیتول نهیدر زم گریادارات ، 

 .دباش یم تیتلفن همراه مشغول به فعال یبر رو یو اجتماع یمحصوالت فرهنگ
 wWw.Roman4u.ir  :  ویرمان فور  تیوبسا آدرس

 Roman4u@:  تیتلگرام سا کانال

 انتظار یآوانام رمان : 
 کاربر رمان فوریو ملیکانویسنده : 

 طراحی و صفحه آرایی: رمان فوریو

 wWw.Roman4u.iRآدرس سایت : 

  Roman4u@ کانال تلگرام : 

 تمامی حقوق این کتاب نزد رمان فوریو محفوظ است
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 انتظار یآوا
 یباسمه تعال

 
که برای ســیلی یه بازم....هه... صــورتم رو گذاشــتم دســتمو....تققق  این

 ...یدمر*ق*ص
ستم آوا من.. سالم  تر بزرگ خودم از سال ۳ دارم خواهر یه... سالمه 2۳...ه

شه2۶)ینی شم(  سال شق شه اون که انقد عا  و ،مادر بوده پدر و مادر برام همی
ــم.... نبودن پدرم ــمش ــت اس ــهر پایین منطقه یه تو ما....اویناس  یب بخاطره ش

ــادم مامانم مقابله االن و میکنیم زندگی پولیمون ــیلی یه و وایس ــه س  ونج نوش
صه کامال چی؟؟ برای میپرسید... کردم شخ  صر*ق*.... زندگیم دلیله برای م

... 
 دفه ،صــد داریم ابرو اینجا ما میگم بهت دفه هزار چن مرده زلیل اخه-مامان
 !شنوا؟ گوشه کو کن کم صاحابرو بی ضبطه صدای اون گفتم بهت

 من... منه اتاقه تو همش ها همســایه گوشــای کمه گفتم دفه هزار صــد من_
شم شاد میخوام کردم گ*ن*ا*ه کنم؟؟ چیکار شم ؟خدش با  هزندگی این تو با

 کوفتی؟؟
 ذاشتیمگ بخونم درس میخوام گفتی تشکرته؟؟ بجای سفید چش دختره_مامان
 از... یستین ابرومون فکر یکم... گرفتیم برات میخوام ضبط گفتی بخونی درس

 بابات میدونیو تو بشه بلند ضبطت اون صدای بعد به این
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ــم که کارایی درباره_ ــه رفتم من واال که بگم کردید واس  ونمقر یه دولتی مدرس
قا اره... خریدید برام خودم پولی با که ضــبطم... نگرفتن ازتون  رگمبز جون ا
ــتتون کردید ــ بخاطره اگه ولی کردید لطف نکنه درد دس  یرگ بهم یدنمر*ق*ص

 نمیکنم نگاه سرمم پست میرم میزارم بخداا بدید
 :گفت و کرد سیندرال مامان مدالی اون از خنده یه مامان

 صدای!! بری؟ بخوای داری حهنم این از غیر به کجارو تو سر خیره دختره اخه
 مامچش جلو حاال( کرد اضافه بلند صدای با بعد) چشم میگی نمیاد در ضبط
 گمشو

ــه اون که کردم اوینا به نگاه یه ــته گوش ــس ــت بود نش  خوب... میکرد نگاه داش
ــه قائله ارزش مامان به چقد میدونم  باهاش مامانم.... نمیزنه حرفی همین واس

  مباها میکنن اینجوری که کردم چیکار اخه.. لجه کال من با مامان ولی... خوبه
 ابجیم؟_اوینا

 ساساح یهو که بودم کرده بغلش محکم...بغلش پریدم کردم بهش نگاه نیم یه
 بلهههه... دمکر نگاه پایین به قلمبیده ور چشای با...چسبیده پام به چیز یه کردم

 ....نمیکنه ولم چسبیده کوچولوعه زهرا...
 ؟ میکنی بغل منم اوا اجی_زهرا

 دختر این....اغوشــم تو گرفتم کردم جدا پام از زهرارو اومدم در اوینا بغله از
 کنم رد حرفشو نمیاد دلم که نمکه با انقد

 سگ توله ناهار بیا شو بلنددد زهراا_کوکب
  دراومد صداش کوکب این باز پوففف

 .... اتاقشون تو رفت کرد خدافظی زهرا
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 صــاحابشــم.... دادن اجاره نفر یه به اتاقش هر که خوابســت ۱۰ خونه یه اینجا
 تو االن هک اوینا  به.... ببین و بیا فضــولیه و مارمولک یه....خرفته کوکبه این

ــای با...۱۷۰ تقریبا قد کردم نگاه بود اتاق راهه ــلی چش ــورته عس ــیده ص  کش
 ژل ونبهش انگار که نازک لبایی میاد صورتش به که  کوچیک نه بزرگ ن دماغی
شم کردن تزریق شه که موها سید شب*ا*س*ن تا بود واز همی  ودب بلوند و میر

ــوم) ــگر خانم معص ــم(...کرده رنگ براش منطقمون ارایش  و نازک که ابروهاش
 .... خوشگله خیلی کل در مشکی کشیده

ــتم ــدا با که اتاق تو برم میخواس ــدن کوبیده ص ــ حیاط زده زنگ دره ش  تمبرگش
 داشت همینجور....همه تو اخماش چرا باز بابا ای... شروینه که این عههه....

 : زدم صداش که اتاقش سمته میرفت و میگفت لب زیره چیز یه
 عجله؟؟؟ این با کجا شری هوییی_

  شری میگفتم بهش میخورد حرص انقد خخخخ
 .... نده گیر ندارم عصاب گفتااااا باززز_شروین

  روانی بابا برو واااا...شد غیب یهو بعد
 .... اتاق تو رفتم دیگه

شم لباس بدید....بود سه نزدیکه ساعت  که پیش ههفت... کار دنباله برم باز بپو
  بابامو عقرب یهو میخوریم شام داشتیم

 :گفت من سره زد داد شد بلند بشقاب تو کوبوند قاشقشو زد نیش
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قد_ لدی ف قد من بخوابی بخریو ب ید ف له با  رداف از بدم خراکتون و خرد پو
نا و من منظورش)جفتتون ید(بودیم اوی له میر با نه نبینم... کارر دن  ولپ بدو

 افتادددد؟؟؟؟... خونه برمیگردید
 شد پاره گوشم پرده کردم احساس میزد حرف بلند انقد
 االن میگفت خودش با اونم حتما... میکردیم نگاه همو تعجب با اوینا و من

 !بود؟ هوار و داد جای غذا وسطه
 ...هباش گفتیم میکنه نگاه شکارش به داره انگار که نگاهی اون با ناچار به
ــگاهه تو بعد روز دو اوینا ولی کارم دنباله من االن تا ــوم ارایش  کار خانم معص

  کرد پیدا
ستم من  تا نم.... نبودم بلد چیزی هم نمیکردن قبول هم چون اونجا برم نمیتون

 من اب نمیدونم اخه... بخونه دیپلم فوق تا گذاشــتن اوینارو ولی خوندم دیپلم
سکلی چه ضی... دارم اوینا با فرقی چه... دارن م سو بهش خیلی وقتا بع  دیمح

 یشترب بخوان که ندارن دوس اصال منو البته دارن دوس بیشتر اونو چرا که میشه
شه شکیم مانتو....ب شکیم شلوار با بودو زانوم باالی وجب یه تا که م  شاله اب م

 یه داشتم ور اوینارو قرمزه لبه رژه فقد  نیستم بلد که ارایشم... پوشیدم مشکیم
 ردمک نگاه خودم به ایینه تو....نشه مشخص خیلی که کردم پخش اونم زدم ذره
 هب...میده انرژی بهم که داره توش خاصی حسه یه... بودم سیاه رنگه عاشقه...

شای.... کردم دقت صورتم شت چ  خیلی صورتم به که کوچولو دماغه ابی در
شگلم کل در.... ای قهوه موهای صورتی نازک لبای میاد  فرقی چه ولی... خو
شگلی داره شه خو شه قاز در چن یه با  تونیک اتاق در جلو رفتم...بگذرونیم نبا

شکیمو شه اون از  م شتم ور گو شغوله که همینجور... دا شیدن م   دیدم بودم پو
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ست حوض کناره رفت بیرون اومد اتاقش از شروینم ش صالنم ن سش ا  هب حوا
 .. پیشش رفتم.... نبود من

 پسر؟؟ هی_
 چیه؟ ینی کرد بهم نگاه یه

 !!چشه؟؟ این واااا
 شده؟ چت شروین_
  ندارم حوصله کارت پیه برو_

 یه...میزاره هم باال طاقچه میکنم همدردی باهاش دارم تازه برخورد خیلی بهم
 شد درشت چشاش که کردم بهش یخام اون از نگاه

  کردم غلط اوا نه نه_شروین
 میوفتن خوردن ه..گ به که میده جواب همه رو خاصی جوره یه نگاهام این

 چن بزار بخ....بیرون رفتم سریع و کشیدم بود گرفته فاصله این تو که دستمو
 بومممم...2....۱... بریم کشی منت نیومد اگه وایسیم دقه

 شرک هگرب اینه قیافشو که شروینی به کردم نگاه... بستنه در مدله چه این عههه
  بود کرده

 من؟؟؟ دنباله افتادی را باز ؟؟؟چیه هااا_
  نگیر دل به گفتم چیز یه... ناراحتم کرده ولم دخترم دوس بابا_

 بود شده بوزینه اینه قیافش چرا بگوووو پس اهااااا
نده زیره زدم پقی ندم من حاال... خ نده کی نخ یدم جور یه بخ ند گار میخ  ان

شکایی کردم بلند سرمو... دلم واییی.... میبینم کچل دارم انریکرو  اثر در که ا
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 شبیه هک چشایی با که شروین از غیر به دیرم که کنم پاک بودو صورتم رو خنده
 میکنن نگا دارن اویزونن پنجره و در از ها همســـایه از تا چن شـــده قورباغه

 دمکر نگاه شروین به کردم سرفه یه که میگرفتم خندم داشت باز اوایی....
ــاتو اوال_ ــه مخت تو خاک دوما نکن قورباغه اینه چش  دوس اون از یدونه واس

 و*سب*اتو ســمه به برو ده و گفتم اینو.... میگیری پاچه رنگارنگت دخترای
 الخوشـح چقد بود خریده برام اوینا تولدم پارسـال که کردم نگاه سـاعتم به...

 واییی بود نیم و ۳ ساعت... بود مشکی که شدم حال خوش این از بیشتر شدم
  بزنم سر جا چن برم باید.... شد دیر

  شو پیاده خواخرم اخره ایستگاه_ب*و*ساتو راننده
 رولیعصــ تو االن شــدم پیاده رســیدیم کی نفهمیدم بودم خودم تو انقد واییی
ــر مغازه تا چن یه.... بودیم ــتم زدم س ــتان کناره از داش ــدم رد بیمارس  که میش

  من تو بیاد بود نزدیک بود یابویی کدوم نمیدونم
 اوردی سر مگه یواش عموووو هویییی_

 شد وا ارررق اندازه میگی منو دهنه.... پایین کشید نشکیشو بلنده شاستی شیشه
ــیا به خدایا!!!! قیافهههه بابا... ــیا به نمیدی قیافه بعض  چیزی عجب میدی بعض

 ... جیگریه عجب... میدی
  شد دیرم کنار بکش زودم شدن خورده برای جون دختر_

 مهم برام اصــال انگار که کردم بهش یخیم نگاهای اون از هم تو رفت اخمام
 رفتیم که روب ده زمین رو افتادم... زد فکرم به فکر یه ثانیه از کثری تو یهو نیست

 دارههه درددد واییی شیکستتتت پام خداااا آیییی_
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 نشناختی هنوز اوارو اره... میکردن نگاه تعجب با بودن شده جم حاال که مردم
 .... شده ای زمونه دوره عجب هست طلبکارم تازه ادم به میزنه داره اقا

 نمیشــهدیگه ولی گورخیدم خدا وای.... شــد پیاده وحشــتناک اخمای با پســره
 کرد کاریش

 :زد داد یه
صال من نفهم دختره_ شتو تنه شو بلند میکنی ناله زمین رو افتادی زدم بهت ا  ل

 دارم کار اونور بنداز
  زدم داد بلند بدتر که شدمممم عصبی انقد میگی منو

 یالقوز مرتیکه.... هستی طلبکارم تازه زدی روانی تووو یا نفهمم من_
  کن خیر به خدایا ابلفض... سمتم میاد داره داره چرا این خدا اوهو
 شــد لندب نردم گفتنای هوییی صــدای اونور کرد  پرتم کرد بلندم گرفت بازمو

 هکمنم  شـــد پیداش کجا از پلیس یهو گرفت درد جدی ایندفه خدا واییی....
 : زدم داد پلیس به رو شده خورد غرورم خیلی دیدم

  دارم شکایت اقا این از من سروان جناب_
مه این میره کی اوهووو یدونم راهو ه بت پســره ولی کردم بزرگش خیلی م  نک

ستم هیچ پام هیچ پهلوم... کنه پرتم کردم جرعت چجوری  هی ساعتم... هیچ د
 ...میکشتمش میشد چیزیش

 ؟؟ اینجا خبره چه_سروان
 : گفت برگشت بود وایساده جمع تو که خانما از یکی
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 کرد شپرت بعدم بیچاره دختر این به زد( کرد اشاره پسره اون به اقا این) جناب_
 .... ور اون
سره اون شو کنم چیکار) پ سم صال من میگه دروغ سروان جناب(:نمیدونم ا  ا

 واقعا هک کرد بهم نگاه یه... برم باید دارم بیمار االنم... کردم پرتش فقد نزدمش
 ... میکشه نشون و خط انگار ترسیدم خیلی ترسیدم
 داری؟ شکایت شما خانم:سروان

 ... میتکوندم مانتومو داشتم بودم شده بلند زمین رو از فاصله این تو که منم
 !میکنه؟ پرت منو حقی چه به دارم شکایت من جناب بله_

نه نکنی تلف وقتمو بهتره ایکبیری دختره_داد با پســره اون  میکنم کاری وگر
 بشی مشیمون

 ماشین تو ببر ایشونو سرباززز_زد داد سروان
 نفر هزار میشکونی؟؟جلو غرورمو اقاجون اولشه تازه... شد خنک دلم اخجون

 ...کنم چیکار باهات ادم،؟؟میدونم
  گفت برگشت میکرد نگاه سروان به داشت خونسرد پسره

 کیم؟ من میدونی سروان
 وت بفرنایید لطفا شــده شــکایت دســتتون از باش میخوای کســی هر_ ســروان

  ماشین
سره شت انگار دراورد گوشیشو پ  ودنب شده پخش مردمم... میگرفت شماره دا
  بود نیساده وای کسی دیگه
 ؟ کنم صحبت قاسمی سرهنگ با میتونم سالم_پسره
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 کردم اهنگ پســره به تعجب با... بود پریده صــورتش رنگه کردم نگاه ســروان به
 ... سروان به داد گوشیو و گفت چی نمیدونم
شون از خانمی یه...؟ قربان بله:_سروان ست شم...ولی...کردن شکایت د  چ

 ... قربان
 گفت پسره به داد گوشیو سروان

 وردهم شکایتتون شماهم دخترم.... برید میتونید شما جناب میخوام معذرت_
  نیست قبول
 واج و هاج منم.... شــد غیب یهو جن اینه گفت چرت فهمید خودش کنم فک

 داشت لبش کنار پوزخنده و یخیش نگاهه اون با واه میکردم نگاه پسره به داشتم
  میکرد نگاه منو
 !!!شد؟؟ چی_من

 میکنم تالفی باش منتظر ولی... نیست وقتش االن حیف_پسره
 به کردم کج راهمو.... میشــن غیب هی چرا اینا واااا... شــد غیب اینم یهو بعد

 ...بکنم پیدا کار جا اون شاید بازار سمته
گااه ســـاعتم ه ب به۸ کردم ن ته ۵ ینی واییی... شـــ له من ســـاع با  دن

شتم که همینجور... پوففف!!!....کارم؟؟  به فتادا نگام میرفتم خونه سمته به دا
  ودنب گرفته پاهام از قدرتو انگار... میومد طرفم به ســرعت با داشــت که ونی
 وایساد پام جلو اف تیک یه با که میکردم نگاه سیاهو ونه متعجب چشای با فقد
شین از پوش سیاه بزرگه مرد تا چن که اومدم خودم به وقتی...  و نشد پیاده ما
 لیخی بوی که پارچه یه و گرفت و من یکیشــون بدوام اومدم تا اومدن طرفم به
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ندی ـــت ت  نفس کردم ســعی کردم تقال کلی....دهنم جلو گذاشــتن و داش
 رفتم فرو عمیق خواب به و نتونستم دیگه ولی...نکشم
***** 

 شدم بیدار شدید سردرد احساس با
گاه اطرافمو جا بودم گیج کردم ن ـــت؟ این جاس مه یهو...ک مد یادم چیز ه  او

سه!!! دزدیدن؟، و من ینی... پارچه... پوش سیاه مردای... ون...کار...  چی وا
ست صندلی رو... کردم نگاه خودم به میکرد درد خیلی بدنم...؟؟ س پا و د  تهب

سته س شن سرم باال چراغم یه.. بودم ن  رفته روف تاریکی تو اتاق بقیه ولی بود رو
 .... بود

 اهایییی اینجاااا بیاد یکی کمکککک اهااییییی_
 به دمش خفه دیوار به در شدنه کوبیده صدای با که میزدم جیغ داشتم همینجور

ستم بود تاریک چون کردم نگاه در طرفه  فقد... بینمب مقابلو فرده صورته نمیتون
 دســتشــو تو گرفت موهامو دویید طرف به یهو.... درازه چقدم... بود مرد انگار

 زدممم جیغ دل ته از..... پیچونددد
  کندیییی موهامو کننن ولمم وحشییی آیییی_
  کنه مول میکردم التماس و میزدم جیغ فقد بکنم نمیتونم گریه که اونجایی از
  اشغال میارم سرت به اینارو از بدتر...عوضی؟؟ کوچولوی میاد دردت چیه_

ــدا این ــنا چقدر ص ــنیده کجا... بود اش  همون این... نه خدا وای....بودم؟؟ ش
 زمین رو صــندلی با شــدم پرت و کرد ول موهامو یهو... بیمارســتانه دمه پســره

  کمرممم خدا واییی....
  روانی برم کن ولم... گرفتی منو چی واسه عوضی_
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 هی بری؟؟؟ کنم ولت اشــغالللل شــو خفه زد پهلوم به محکم لگد یه جلو اومد
 نگاه بهش بودم شــده مچاله خودم تو درد از که همینجور.... زد شــیطانی قهقه
شاش کردم سه چ شت بود شده منقبض فکش بود خون کا  ردمیک نگاه بهم دا

 ..وایساد قلبم گفت که چیزی از...
 مگفت بهت... نبینم پدرمو اخری های دقه شـدی باعث هرجایی اشـغاله توی_

 اگه تیگرف وقتمو و کرد بازی نمایش نشــســتیو تو... تو ولی دارم کار کنار بیا
سرته االن.... کنار میرفتی شتم پدرمو دیدن بار یه ح شمت.... ندا ضیع میک  و

ــمتتت ــرت به بالیی میکش ــیمون میارم س ــی  پش  چقد نم خداییاااا... ببینهش
 بده ازار... بزنه... بدزده منو نداره حق باشه چیم هر ولی...بیشورم

 هترهب که داد دیگه فوصـــه کلی...وث.د... نتر.ع گرفتی اللمونی چیه؟؟؟چرا_
 ...نگم
 :نالیدم... کند موهامو خدا وای

  کن ول موهامو خدا ترو_
 .... یدمکش سوزناک جیغه یه کشید باال سمته به موهامو.. زد دیگه سیلی یه باز
  روانییی کن ولممم_
 ســرت هب بالیی بره پایین گلوت از خوش ابه به بزارم اگه عطانیســتم شــو خفه_

 یه... کرد ول موهامو بعد... کنن گریه برات های های اســمون مرغای میارم
 رو نوازشگونه دستشو.... کرد نگاه چشام به یخیش چشایه اون با... زد موزخند
 تکک اون از نه میکردم نگاش شده گشاد چشای با متعجب... میکشید صورتم
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شته با جوری یه شد منقبض فکش یهو....کردنش ناز این از ن زدنش س پ  تشد
 ....زمین رو شدم پرت که صورتم تو زد

 فاصــله همین تو.... بیرون کردم تف.... کردم احســاس دهنم تو خونو شــوری
  کشید داد(اسمشو بودم فهمیده صحبتاش تو که)عطا

 جماللللل_
  شد واز سرعت با در

 :گفت بود جمال اسمش انگار که یارو اون
 اقا؟ بله_

 :گفت زد سیلیاش از شده سرخ صورت به پوزخند به عطا
 کن پذیرایی مهمونمون از_

 دممیکر نگاه شده گرد چشای با...سمتم اومد اروم زد شیطانی لبخند یه جمال
یه بخوام تا یل تجز گد یه بود چی منظورش که کنم تحل مد ل   شــیکمم تو او

  کمرم... پهلوم به... میزد همینجور....
 اایییییی نکبتتتت کنننن ولممم آیییییییی_
ــاس با  میوردم باال خون همینجور.... زدم اوققق گلوم از خون اومدن باال احس

 نفهمیدم چیز هیچ دیگع که
***** 

 *عطا*
 این از....ه... میزدم پوزخند زدناش جیغ به من میزد دختررو جمال همینجور

 نذاشــت... ببینم پدرمو اخری های دقه نذاشــت این.. متنفرم بیشــور دختره
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ست مهمی چیزه چه کرد بزرگم سال ۳۰ که پدری بفهمم  با....بگه بهم میخوا
 :میگفت که جمال صدا

  اقااا اقاا_
 .. بود پریده صورتش رنگه کردم نگاه بهش

 اینه ودب شده رنگش و بود شده بسته چشاش خون کلی بین کردم نگاه دختره به
 ...دیوار گچه

 :گفتم بهش داد و اخم با
  بدوووو... مهمون اتاقه ببر دار ورش...کنییی اینجوریش ن بزن گفتممم_

 گفت  زده هل بدبختم جماله
 اقا..ا چشم..چ_

 بیرون در از رفت دســتاش رو کرد بلندش و کرد واز پاشــو و دســت دختررو
ــده؟ لش اینه کنم چیکارش حاال پوففف.... ــمیمه یه تو!....ش  یلهموبا آنی تص

 بوق یه.....گرفتم ارینو شماره دراوردم شلوارم جیبه تو از ایفونمو
ستم دیگه... بوقق چهار...بوققق سه... دوبوققق  دایص با که کنم قطع میخوا

 :داد جواب خوابالوده
 بله؟؟_
  عمارت بیا شو بلند ارین_

 :گفت کرده تعجب فهمید میشد صداش از که ارین
 ؟؟ داری چیکارم شبه تویی؟؟االن؟؟نصفه عطا_
  باش نداشته کاری بیا شو بلند تو_
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شه" یه شنید منو جدی صدای که ارین  یقدما با....کرد قطع گفت" خدافظ با
 (بودیم زمین زیر چون) رفتم باال سمته به محکم

 دش مشخص ارین زرد جنسیسه و شد باز  حیاط دره دیدم رسیدم که حیاط به
ستادم سادهو در کناره نگران که خانم فرشته.... عمارت تورفتم بیاد تا واین  بود ای

 : گفت
 خوبه؟حالتون اقا_
 مهمان اتاقه ببرید اولیرو کمکای جعبه اومد ارینخانم فرشته ممنون_
 اقا چشم_
 شد وارد ارین فاصلههمین تو

 از... برســم تا مردم نگرانی از شــب وقته این عطا شــدهچی...ســالم_ارین
 ...ر بابا وقتی... بودم نخوابیده تاحاالدیشب
 کنمکف چیزی به نمیخواستم فعال.. بگه بقیشو نذاشتم حرفش وسطه پریدم

 اریک ببین داریم مریض یهمهمان اتاقه برو خانم فرشته با نشده خاصی چیزه_
 ....کنیمیتونی

 هست؟؟ مریض؟؟کی ؟؟ چی_
 میفهمی بعدا برو فعال_
  افتاد راخانم فرشته سره پشت متعجب ی قیافه با

 ....کنمب بایدکه هست کارکلی برسم بابا کارایبه باید کارم اتاق طرفهرفتم
**** 



wWw.Roman4u.iR  20 

 

سه با*آوا* سا شامو بدنم تو درد اح شتم منگ و گیج....کردم باز چ  افاطر به دا
 با.... میکنه نگام داره و بهم ده زل خوشــگل پســره که دیدم کهمیکردم نگاه

 :گفتم تعجب
 کیم؟؟کجاست؟؟من شما؟؟؟اینجا_

نو تازه ی تم ا ف مه وگ یز ه مد یادم چ مه اون او تک ه خر و ک هوش ا ی  ب
 کیه؟؟اینولی...شدم
 !کیید؟ شمابپرسم باید من کنمفک:پسره

 لیو میزنه خرفباهام تمســخر لهنه این با یکی میاد بدم... کردم نگاشاخم با
 کیهاین بفهمم باید ندارم پاره

  گفتم اخم با همونجوری
 آوا_

  کردنگاهتعجب با پسره
 همین؟_

 :گفتم و کردم خودشاینه چشامومنم
 ؟چطوره؟ شدن چی و بودنکیبدمتوضیح برات اجدادمو کله میخوای پس ن_

 !میکنی؟ مسخره منو ینیبهم رفت غره چش یه پسره
 !اینجایی؟ االن که  داری عطا با نسبتی چه... عطا برادره هستم ارین من_

نارو نه یه با ای ـــک له فت ش نه اوهوو...میگ نه فک این نک  دختری دوس میک
 !؟!چیزیم؟
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 یتونگرام داداشــهمنو نیســت میکنی فککه اینجوری اصــال رادین جناب بیین_
 دزدیده

جب با اول گامتع عد... کرد ن نده زیره زد پقی ب گانچ نچ نچ.... خ  چجوری ن
 ...کردیمثواب خوبه شد خالی االن نخندیده تاحاال انگار میخنده

 شد؟؟تموم_
 : گفت شونمرو زد میکرد پاک خندشو اشکایکه جورهمون

 ....خندیدمخیلی ای بامزه چقدرتووای_
 :بهشرو برگشتم موکرداخم...وااا زدمحکم چقد....شونمروگذاشتمدستمو

 جناب ندارم شوخی شمابامن_
شو و شدپاک صورتشرو ازخندهاثارهکمکم سبتا صدایبا داد اخمبه جا  لندب ن

 :گفت
طا ینی_ مایبا... نیســـت دزدادم باشـــه چیزمهر چی؟؟؟ع ناک اخ  وحشــت
 : گفت برگشت یهو... رفت درسمتهبه
 بیرون رفت و...شدی زخمی بدجور خانم اوا باش زخمات مواظبه_

 تالفی چیز هیچ ســره دیگه کردم غلط خدایا....هاااا کمه تختشــون یه اینا وااا
سا....میدن خبر پلیس به ینی وای... شده نگران اوینا االن واییی... نمیکنم  وای

 بشــه پیداش عطا این باز اگه چون برم در میتونم نیســت کســی کهاالن... ببینم
 پهلومیدنکش تیر با... شدم بلند قاطع تصمیمه یه تو....نمیبرم در به سالم جونه

ستم باز ش شهنم برم باید جوریه هر ولی... جمال کنهلعنتت خدا....تخت رون  ی
 ردمب سرمو... کردم باز اروم...اتاق دره به رسیدم بود کندنیجونهر با....بمونم
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 پله رفهط رفتم اروم اروم نبود کسی خب... نه یاهست کسی ببینم اول که بیرون
 ...ها

ــره اینه ایه خونه عجب خونروووو واوووو ــورته به هاش پله... قص  از مارپیچ ص
ناره غذ با دیواراش....  بود چوبیکه پایین میرفتن دیوار ک یای کا  رمک دیوار

 .... بود شده پوشیده
 پارکت پوشهکف بود ها پله بغله بلندی و زیباییی چه به شده کار ایه قهوه ستونیه

 بود یزرشک مبالش که بود اونورم شالن یه بود رنگ کرم که سلطنتی مبالی...
 نالیزا نتونسـتم این از بیشـترشـنیدم که دادی صـدای با.... زرشـکی دیوارای با

 ....کنم
  بود ارین صدای انگار
 چــی؟؟؟؟؟تــالفــی کــه ایــنــجــا اوردی دزدیــدی دخــتــررو(:داد بــا)اریــن

شتباهی میگرده؟؟؟یه بر بابا کنیکنی؟؟؟؟تالفی شود کفهکه اون کرددا  بو ست
 !!!بود نکرده

 (:داد با) عطا
ــه خنک که من دله ولی نمیگردههه بر ارره_ ــی اون... میش  کرد کاری یه عوض

بامو نتونم  موش هب زد خودشــو ولیدارم کار گفتمبهش.... ببینم بار اخرین با
 کنهن غلطااین از دیگه که میکنم کاری یه من حاال.... گرفتت وقتمو و مردگی

  بیرون گمشووو حاال....
شتم  درده به وجهت بدون فکراین با... نیومدن تا برم سریع بایدمیکروم سکته دا

 ..... خونه ای قهوه درهسمته به دوییدم پهلوم
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 کجااا؟؟ دخترم هی_
 ولی میومدمهربون قیافش که زن پیره یه... کردمنگاش برگشــتم... کیهاین واییی
 که یاطح تورفتم... دوییدم اون به توجه بی... کنه تلفوقتمو میزاشــتم نباید
 شتهپ سمته دوییدم.... بزارم دلم کجایاینو وای...دران جلو نگهبان چنتا دیدم
 بودترســناک خیلی که بلندی درختای به توجم میدوییدم که همینجور خونه
 وای.... بودم درخت کلیوســطه اومدم خودم به وقتی که دوییدم انقد... افتاد
سناکه چقد کنم؟؟ چیکار حاال خدا سه صدا با... تر  همین انگار  که سگ پار

ـــت کاس هدمو نزدی ندم اشــ کار.... خو  با بارچن جملرو کنم؟؟؟همین چی
 باالبرم کردم ســعی... درختا از یکی طرفهرفتم... اهااا.... کردم تکرار خودم

ستم تنومندش های شاخه از یکی رو رفتم تالش کلی از بعد.... ش  داخ وای ن
 نگاه ایینپبه.... کنم قطع زدنمو نفسنفس صداکردم سعی...شدد کثیف لباسم
 ... چسبیدم شاخرو دستی دو بود زیاد ارتفاش.... کردم

 نیستکسی اینجاقربان_
ساده درخت پایین سگش بااالنکه بود مردی صدای این ست دو.... بود وای  ید

 رهگ نظاره قلمبیده ور چشــایبا... نشــه تولید صــدایی که گرفتم دهنمو جلو
 ... بودم عطا شدنهوحشی

 : زد فریاد عطا
 اخراجی نشه پیدا بیرون نرفته خونهاین از بگرد بازم بگرد_
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 رهدوهی بود پیشــش که نگهبانســگه عطا هواره دادو همین تو.... خدایا وایییی
 نبویاییشو حسه سگااخه... سگه این بفهمهنکنه خداوای.... میچرخید درخت

 ....عالیه
 

 ؟؟؟ کردی پیدا چیجکی_نگهبان
شو شد بلند سگه یهو ستا شت د  ایاااخد نه.... باالگرفتسرشو درخت رو گذا
 کرددددامپید

 زد دا بعدو شد گرد چشاش اول دید منوکه باال گرفتسرشو نگهبان
: 

 کردیممممپیداش قربان قربان_
  
 

 داری دوسکیهر جونه اقا... شو ساکت اقا خداترو_
 شــامیا خون قیافه با که  ارین ســرش پشــتهو عطا قیافه بود شــده دیر دیگه ولی

  میکرد نگام داشت
 :عطا

 پایین گمشو اوا
 گفته ارین حتما اها! نگفتم؟ کهمن میدونه کجا از منو اسمه این واا

 
 :زدم داد
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 میزنیممم نمیامممم_
ــاس_ ــت لحظه یه کردماحس ــو ولی بخنده میخواس  داد اخم با و گرفت جلوش

 : گفت زد
 گفتم پایین بیا

سیدم شاره با نگهبانه و سگه پایین رفتم تر  و عطا و بودم من االن...رفتن عطا ا
  ارین
 صــورتم رو گذاشــتم دســتمو... صــورتم تو زد ســیلی یه و طرفم اومد عطا

 :زد داد ارین.... میشه کبود اینا همه فردا مطمئنم...
ید و کننن ولش_ تاده زمین رو که گمن... طرفم دوی  لشبغ تو گرفت بودمو اف

 نمم ناخداگاه  داشتم  دارمو پشتیبان  که حسی یه هم بودم کرده تعجب هم....
 وهامم شــدنه کشــیده با که بودم بغلش تو که بود دقه چن نمیدونم کردم بغلش

 کشیدم جیغ
 موهامممم اییییی_
کار ده.ج_ قه چن این تو کردی چی غل همو اینجوری د  منم ها؟؟؟؟ میکنی ب

 !!؟؟ طعمشو بچشی داری دوس خوبه بغلم
  گرفت یقشو شد بلند ارین میکرد نگام داشت وحشی چشای با

  بره بزار کن ولش:_ارین
  جمالللللل جمالللل.... نکن دخالت تو:_عطا

شت که عطا.... اومد سریع بود ور و دور اون انگار که جمال شو دا سته از یق  د
 : گفت جمال به رو بیرون میکشید ارین

  بیرون کن راهنمایی ارینو_
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 .... شدم اب   نگاهش ترحمه از که کرد بهم نگاه یه برگشت ارین
 ... بیزارم ترحم از

  خدافظ... پیشت میام فردا نباش نگران اوا_ارین
 دافظیخ قدرته که بودم گیج و بودم ترسیده انقد بود روم میشه که چیزی اون از

 رو کنارم اومد عطا شـــد دور که ارین.... دادم تکون ســرمو فقد...نداشــتم
 .... نشست زانوهاش

له که داریم کوچولو دختر یه االن خب خب خب_  خیلی غریبرو مردای بغ
  داره دوس

 
 مبیهیت چه ینی که بودم فکر تو!!...؟ چی ینی... کردم سکته گفت که چیزی از

 کشیدم جیغ موهام شدنه کشیده با که کنه میخواد
 آیییییی عطاااااا... کردم فرار کردم غلط کنن ولم ترخدا عطاااا_
شناختی هنوز منو شو خفه_ ستش از موهامو هم میکردم سعی ن شم د  هم بک

 رتعما پشـته انگار در یه به رسـیدیم که رفت راه حیاط توی... میام راه باهاش
 هک بود همونجایی کردم نگاه ورم و دور به... اتاقه تو انداخت کرد واز درو بود

 .... شدم بیدار
 : کرد نگاه خونسرد قیافه با عطا

ــب فردا تا_ ــک و موش از امیدوارم و.... غذا و اب بی میمونی اینجا ش ــوس  س
  نترسی
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 بی!!! !شبب فردااا تا.... افتادم ای مخمسه چه تو فهمیدم تازه گفت که چیزی از
کک و موش!!!!غذا و اب  ترســـه موجود تا دو این از من خدا وای ســوســک

  دارم وحشتناک
 :زدممم جیغ نههههه... رفتم فرو خالص تاریکیه تو دیدم اوردم باال سرمو

  عطاااااا میترسممم من کردمممم غلط بیرون ببر منو تروخداااا عطااااااا_
 ....کنممممم چیکار خدایا

 شد رد مپا رو از چیزی یه کردم احساس که بودم نشسته بود ساعتی یه کنم فک
 وراون از عطا کنم فک که زدم جیغی یه باشــه ســوســک یا موش اینه فکره با....

سهاح با.... تاریکی تاریکی تاریکی کردم نگاه ورمو و دور....شنید عمارتم  سا
 .... نفهمیدم چیزی دیگه و شد بسته چشام پاهام رو مجدد

 * عطا*
سته کارم اتاقه تو ش شتم بودم ن  صدای که ممیکردریزی برناگه بابا ختمه برای دا

 :میگفت که جمال زده هول صدای بعد و اتاق دره
 هست؟ اجازه اقا_

 :گفتم حرص با باشیما راحت نمیزارن دقه یه... پوفففف
 ...تو بیا_

ــه قربان:_جمال ــدای س  چهبیینیم...کنیم؟؟؟چیکار اومد انبار از  باند جیغ ص
 خبره؟؟

 ...اوردمزبون بهفکرمو!....گرفته؟ منووقته این واسه کردم اخم
 گرفتی؟؟ وقتمو این واسه_
 ....ولیقربان_
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 بیروننن برووو: زدم داد_ 
 قربان چشم..چ_
 

 اگه..!.داره؟ ینی ای خانواده...بکشــه زجر اینا از بیشــتر باید عوضــی دخترهاون
ــته ــه داش ــدن؟ نگرانش حتما باش  یادهاب ولی افتاددلم به تردید لحظه یه!...؟!ش

 ...دادم ادامه کارم به و کردم اخم کردهچیکار اینکه
شتم سیمه خانم فرشته که میخوردمصبحونهدا  دش خوری غذا سالن وارده سرا

... 
 ...ختره..دخ..د...د اااا...اق قااا...ا-:خانم فرشته

 .... گرفتم دلشوره کردنش صحبت طرزه با
 خانم فرشته شده چی_
 ... شده..ش بیهوش دختره قاا..ا_
شایی با سترس از پر که چ سترساین کردم تعجبخودمم که... بود ا  اینیبرا ا

 ... زیادیه دختر
  کجاست االن_
  مهمان اتاقه تو ببرتش گفتم نگهبان به اقا_
 میزنم زنگ ارین به االن منم باشه_
شیمو..... بیرون  رفت سریعگفتماینو تا شتم ور میز رو از گو  تلفن ینکها قبله دا

 گرفتم شمارشو شدم که اروم و کشیدم دس یه صورتم و دست به بکنم
 داداش؟ بله_
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  عمارت بیا پاشو ارین_
 کردی؟؟ چیکارش باز_

 بیار وسایلتم بیا شو بلند شده بیهوش انباری تو اندختمش_ 
ضاع یکم بزار... کرد قطع و اومدم:حرص از پرصدایبا_ ست ا شه در  خودم ب

 دراورده زبون من برای اینم میچینم دمشو
 :ارین داده بعدش و در صدای که بود گذشته دقه۱۰

 کجاستتت؟؟_
  دادم نشون باالرو و بهش کردماخم یه_

 :گفتم کهمیرفتداشت
  بزنیم حرف باید اتاقم بیا کردی کارتو_
 ..رفت و... بگمبهت چیزاییو یه باید خودمم حتما_

 گرفتم خانوادگیمونو وکیله شماره  و دستم تو گرفتمگوشیمو
 ؟ بله_
 ام قاسمی_
 میگم تسلیت...هستید خوب قاسمی جناب سالم_
شغول چون...گرفتم تماس همین برایممنون_ ستم م س کارای نمیتونم ه  مهمرا

  تو به کنم گذار وا میخوام بدم انجام دفنو
  میدم انجامش نحو بهترین به حتما بله_
 خوبه_

 ننمایا در تو ارین قامته و شد وا در لحظه همون...کردم قطع سفارش کلی بعد
  شد
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 کردی چیکار میدونی لعنتی_ارین
 شد؟؟ چی_
صبی شکه... شده وارد شکبهش_  بهش شرم یه و کردم الزمو کارای.... ع

صل سله ولی.... کردم و ستم که ای م  نم که بود این بزنم حرف راجبشمیخوا
 :زدم داد کنمزندگی اینجا بعد به این از میخوام

ست بابا که موقه اون.....چیییی؟؟؟_ سرم میکرد التما شه بیا پ  کن ندگیز ما پی
 خره از اقا شـــده چی روزه دو این نیســـت معلوم حاال میزاشــتی باال طاقچه
 ؟!!پایین؟؟ اومدهشیطون

 
ید یا بره بزار کن ولش یا بدی زجر دخترو این نمیزارممن ببین_  من یبزار با

 !کدومش؟ حاال... کنم زندگی اینجا
 !میزاری؟ شرط من واسه_
 دادم پیشنهاد نه_
 ؟ اینجا بمونی میخوایچی برای_
 باشم اوا پیشه_
  کرده گیر عوضی این پیشه گلوت نکنه... ه_
 :گفت و کرد و اخم یه
  میبینم وظیفه یه روانشناس پزشک عنوان به هم میسوزه براش دلم هم_
 بکنمفکرامو باید_
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 خیلی رامب ارین...اوا اناقه ســمته به رفت و بکنی فکراتو تر ســریع بهتره خوبه_
 اطحی ســمته به و بشــه یاداوری نمیخوام کن ولش هی.... برادره اینکه با عزیزه

شه بزرگه انقد) شکی بنزه سواره و...  رفتم( بهتره باغ حیاط گفت نمی  و شدم مم
شخص چیزا خیلی باید... کردم حرکت شرکت سمته به شه م  رگم جمله از ب

 ....بابا
 *اوا*
ساس با سمم زدن صدا اح شمامو ا  شده خراب این تو که باز نه.... کردم باز چ
 میزد؟؟صدام داشت بود کی حاال!!!....ام
 شدی؟ بیدار باالخره:ارین_

  کردم نگاهبهش
 سالم_

 بهتری؟؟....نشوستت روی بهسالم:ارین
 میشم بهترم داره بر سرم از دس داداشت اگه_
ــه ولیمیکنهداره بد خیلی میدونم_ ــو نمیش ــت ای کارهچون گرفت جلوش  منیس

 نشی اذیت میکنم سعیمو تمامه خب ولی.... بگم چیزی نمیتونم
بان یه به تنهایی این تو واقعا.... زدم لبخند مهربونیش همه این به یاز پشــتی  ن

 .... داشتم
 چیزی برداری و خواهر پدر مادر... بگو خودت از یکم ببینم خب:_رادین

  داری؟؟
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 چیزی و اماینج میبینی اگه ببین کارم؟؟؟ و کس بی من میکنی فک تو هیییی_
 داره خواهرم االن وگرنه... بودم بیهوش همش چون نشـــده وقت بدون نمیگم
 فهمیدی؟؟؟؟... کنه پیدا منو میکنه رو و زیر تهرانو
 ..گرخید کنمفک... گفتم بلندی نسبتا و عصبی لحنه با اینارو

 وخواهرت کنم فک ببینم خب....کردم ساده سواله یه من باش اروم خب خیله_
 !؟ داری دوست خیلی

 ... این به برسه چه شده کباب خودمم دلهکهکشیدمسوزناک اه یه اوینا یاد با
 سرم باال مادر و پدر اینه همیشه.... تره بزرگ من از سال ۳ اویناس اسمش اره_

 ... نکردن مادرم و پدر کرده محبت بهماون که انقد... بوده پشتم همیشه بوده
سفم_ شتته که داری خواهر یه که همین ولی متا  بزرگ سال سه گفتی...خوبه پ
 سالته؟ چن خودت... خودته از تر
_2۳ 
مه 2۷ منم_ ـــال  ارین من خب اوممم... بگم خودم از یکم منم بهتره.... س

  ودنب اورده بهزیستی از منو  نبودمبابام واقعیه بچه خب ولی هستم قاسمی
 :گفت و زد قشنگ لبخنده یه بعد

 بخوریم هوا باغ تو یکم بریمداری دوس خب_
ــال وای... بودم مونده اولشحرف تو هنوز ــگاهی بچه نمیکردم فک اص  پرورش
 !باباشه؟ واقعیه بچه عطا ینی.... باشه

 بریم موافقم_
 :گفت و درخت یه کناره رفت که میرفتیم راه داشتیم باغ تو



 33 انتظار یآوا

 بابا خونه این تو گذاشــتم پامو که بود ســـالم ۱ وقتی....میبینی؟ درختو این_
صر شت درختو این نا سنیم ینی االن... بود سالش یه مناینه موقعهاونکا  هم

 وقعم اون ازبهزیشتیم بچه فهمیدم....اینکه تا میدادم اب بهش خودم همیشه...
ــمیم ــتقل گرفتم تص ــدای دفه یه....کنمزندگی مس ــد دبلن مبایلش زنگه ص  ش

گه... تاره اهن بال ســوپراشــ گه وایییی... بود پیت نه هر*ق*صـــ اهن  این م
شت....  گردنمو ناخداگاه منم نمیدادم اهمیت مبایلش صدای به میزد حرفدا

 دمخو به مبایلش زنگه شـــدنه قطع با که دادم کمر تو قر یه..... میدادم تکون
  سرم تو خاک وایییی.... اومدم

  میکردنگام داشت واج و هاجکهکردم ارین به نگاهیه... دادمم قر این جلو
 چیه؟؟_
 رقاصی؟ تو_
 رقاص؟_
 رفتی؟ کالس... ایی حرفه بودمعلوم کمرت قرهاین از.... اره_
با میگیچی_ نا خب ولی ر*ق*ص کالس بزارتم داشـــت پولشــو کی با  اوی

 .... مر*ق*صمی قشنگ خیلی میگفت
 ببینم؟؟ یر*ق*صمییکم_

 یشــورب انقد ولی نبوده باالســرم ننه بابا اینکه با کرده؟؟فکچی خودش با این
  داد قر نباید غریبه پسره جلو ندونم نیستم

 ....بدم قر تو جلو مونده همبنم نمیشه نه_
 خواهششششش... فقد ذره یه ببین_
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 هباش نداشته ایراد ذره یه شاید خب... سوخت دلم گفت خواهششش جورییه
... 
 باشه_

شحال انقد  نقدا پراکهمیکردم نگاش گیج... دادم بهشدنیارو کردمفک شد خو
 ...که شده خوشحال

ستمو که شید د  زیر رد...بود عمارت زمینه زیر انگار که بزرگ دره یه طرفه به ک
 ... استخریهه عجب اینجارووو واوووو... کرد وا زمینو

شوکه ما خدا ترو نگا شتیم پول ستخر بار یه بریم ندا شو فقد ا س شیه از عک  گو
 تهسممیرفتداشت.....دارن خصوصی اینا اونوقت بودم دیده باریچن شروین

گه جارو بودای قهوه دره یه...اســتخر دی یدیم که چیزی از..... کرد واز اون  د
 نمیدونم  اسمشونم حتی که ورزشی وسایله به داشتم همینجور... موندوادهنم
ــاس که میکردمنگاه ــمته به گرفت فکمو یکی کردم احس ــتهب دهنم که باال ش  س
 ....شد
  دادم این جلو سوتی چهفهمیدم تازه

  حرفم وسطه پرید....  لحظه یه ببخشید_
  بیااا میکنی عذرخواهی الکی شدهچیمگه بابا هی-:رادین

 هم گنده باند تا دو داشـــت بزرگ ضــبطه یه که جا یه رفت افتادم راه دنبالش
 ...کنارش
 .... واوووو

 یر*ق*صمی اهنگ کدوم با حاال:رادین
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  بود گوشیت رو که استاری سوپر همون پیتبال اهنگهال_
  وایسا اوکی_

  بلنده چقد وایییی... شد بلند پیتبال اهنگه صدای دقه چن بعده
  کن شروعخب: رادین

کهمن یه میکنم که یر*ق*صــ ســب یابون  ولی میکنم طراحیش خودمم.... خ
قتهیچ  نمیشـــه که مانتو با ببینم وایســـا خب.... نبودن موافق پدرم مادر و

 راحته که شــلوارمم... اوردم در مانتومو... خوبه دارم بلوز زیرش یدر*ق*صــ
 .....  کردم شروع پس

Mr. Worldwide, Becky G 
Copa América 

Con las manos pa’ arriba, dale 
Con las manos pa’ arriba, dale 
Con las manos pa’ arriba, dale 

It’s not how you fall, it’s how you get back up 
ستب کهاهنگ... زدم چرخ و زمینروزدم شیرجه یه ستبمنم کرد ا  با...کردم ا

  یدمر*ق*ص بازم شدنش شروع
 

I’m ready for whatever, fo’ sho’ 
Come on, Becky G, let’s go 
Esta pa la gente en el barrio 

La gente en la lucha 
 ]?[yo se que me escuchan 
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Y dile no pare, sigue sigue 
Todos los Latinos, sigue, sigue 

Todos los paises, sigue, sigue 
 .... بندش پشت و اهنگ شدنه قطع با

 : میگفتکه عطا داده صدای بندش پشت
 خـــبــــــره؟؟؟ چـــهــــ اینـجــــــــــــــااااا_
 
ید رنگش که ارین به   گاه بود  شـــده ســف  این از بهتر خودم... کردم ن

 میکرد نگامـــ داشت زخمی گرگهـــ اینهـــ که عطایی با تکلم قدرت....نبودم
 :گفت اومد خودش به تر زود ارین... نداشتم

 ....داداشـــــــ-
 :زد داد عطا

  کشید گرفت محکم دستمو طرفم اومد بعد و..... شـــو خفـــــه-
 ... وحشی کن ولم ایــــــیـــــــییـــ-

  کن ولش عطا-ارین
 ...بیرون سمته به میکشید داشتـ همچنان اون ولی
 عطا رهصب باعثه که خودش طرفه کشید گرفت بدو ازاد که دستم اونـــیکی عطا
 شد

 
  نکن پر خطاتو اینـچوب از بیشتر کن ولش ارین-عطا

 یمر*ق*صب میخواستیم فقد نکردیم کارد که ما عطا ولی-
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ص این ــــگفتم بهت دفه هزار-عطا سب کن ولش صاحابو بی هر*ق*  به بچ

 زدم حرف دیوار با انگار ولی زنگیت
 

ـوش- ارین     ـ ـ ـ گفتی چی هر!!!!ندادم؟؟ گ  گرفتم که مدرک!!چشم؟؟ نگفتم
ــس شم؟؟؟ بیخیال ور*ق*ص میگی بازم..... دارم چیز همه ماشین خونع ـــ  بـ

  من داداشع کن
 ....بیرون رفت در از عطا از تر زود و کرد ول دستمو بعد

 میکرد ـنگاه ارین خالیه جای به داشت که کردم نگاه عطا به
 عطـــا اقا-
 شیدک محکم انقر کشید دستمو و هم تو رفت اخماش یهو کرد نگاه صورتم به

 نگفتم هیچی ولی شد کنده دستم کردم احساس
 بود درخت از پر که عمارت پشته طرفه به داشت.... میکشید دستمو همینجور

 یه ـفکراین با کنه سرنگونم میبره داره نکنه... میره داره کجا این وااااا..... میرفت
 :زدم جیغ

 
 ایـــــــییییی نکــــشششش منـــو بـــــــرم بزار کـــن ولــــمـــــم- 

 کــــمــــک
  میکرد نگاه من بازیه کولی به داشت شده گنده چشای با

  دهنم رو گذاشت دستشو یهو
 باش اروم باشه؟؟؟ اروم ندارم کاریت شـــــــــشــــــششـــــــ-
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 ایینپ باال سرمو باشه معنی به که دیدم چی نمیدونم چشاش تو.... کردم نگاش
  دادم حرکت
 :گفت داشت ور اروم دستشو

 بیا دنبالم حاال.... خوبه-
 کلبه هی به که درخت همه این بین میررفتیم راه داشــتیم دقه چن رفتم دنبالش

 خوشـــگله چـــه.... رسیدیم مانند
 کردم چیکار نفهمیدمـ که شدم زده ذوق انقد

 خـــــــوشـــــــگـــــلــــه چقــــــد این عــــــطـــاااا وااااااای-
ـ های خونه عاشقه من اخه.....بغلش پریدم و  باغه یه وسطه مخصوصا چوبیم

 لوج گذاشتم دستمو ههـــــیییی... کردم غلطـــی چه فهمیدم تازه..... بزرگ
 نگامـ اخـــــــــم با داشت.....کردم نگاه عطا به تربکی اندازه چشای با دهنم

 :گفتم تند تند بیرون اومدم بغلش از سریع میکرد
  دادم دست از کنترلمو یهو ببخشید وایــــ-

ند یه یه دره و زد پوزخ به حاال هوووو... کرد وا  کلبرو چوب   عذرخواهی خو
 ایــــشششش من واس میزنه پوزخند کردم

  موند ـوااا دهنم دیدم که چیزی از
 عالیــــــــه ولی نیست بزرگ.... ایه خونه عجبـــــــب

 کلی با که بزنم جیغ و بزنم دس هوا بپرم میخواستم شدم اینجا عاشقه من وای
 .....پیشش شدم ضایع بود بس باد یه همون گرفتم خکومو جلو زور

 *عطا*
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ــیدمش ــــ از.....کلبه تو کش ــمی داره رادین جلوی اونجا دیدم که اینـ  هر*ق*ص
 ....چرا بدونم نمیخوام و نمیدونم گرفت حرصمـ نازی چه با اونم...
  بشین بگیر-
 اینجا؟ اوردی منو چی برای-
   نباشه حرف بشین گفتمـ-
 بد میدونم.... کردم غلطی یه من حان اقا.....اینجام چی برای گفتم منمـــــ-

 و... االن نگرانن خانوادم برم کن ولم فقد.... میکنم برات بگی گادیم هر کردم
 :گفت اروم میزنه حرف خودش با داره انگار

  االن نگرانه چقد اوینا وایی.... نگفتن سرم پشته حرفایی چه نیست معلوم-
 کیه؟ اوینا

  بشه مشخص چیزا یکسری باید بشین بگیر-
 :کردم شروع نشست

یدونم جون دختر ببین-  کنمن تالفی تا بدون خوب اینو ولی.... چی و کی نم
 .....های دقیه نذاشتی بیشور توی نمیکنم ولت
 :حرف وسطه پرید

  کن ولم خدا ترو کردم غلطی چه میدونم خودم خدا به اره اره-
  گفتم اول اون حرفمو دوما میپری حرفم وسطه باشه اخرت باره اوال-
   بزنم بهشون زنگ یه بزار نامرد ـحداقل خب-

 ....میگفت مانند ناله و دلخرااش لحنه یه با اینارو
 بزنی زنگ بزارم تا کن التماس و کن گریه-

  هم تو رفت اخماش
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 !!!چــــی؟؟؟؟-
  دامنمون تک افتاد کر یه ما شانسه از کری؟؟خوبه-
 کســو هیچ التماســه من دوما...برم بزار داری نگه کرو یه نکردن زورت اوال-

 کنم گریه نمیتونم سوما.... نمیکنم
 

 کافیه باشه هم قطره تا دو میکنی سعی میتونی چرا-
  

  نکردم گریه حاال تا عمرم اوله از نمیتونم میگم نفهم-
 گوشش تو زدم دونه یه و رفتم سمتش به سرعت با و غلیظ اخمه با
  بزنی حرف من ما باید چجوری بفهمی تا زدم اینو-

 ....بود حقش درک به.... هـه.... بود شده خونی که لبش رو افتاد نگام
 بریم باید وقته دیر بنال چیه رسمت و اسم خب-

 : گفت اخم با و پایین انداخت سرشو مکس کمی از بعد
ــاله 2۳... کامیار اوا- ــال ۳ دارم خواهر یه خوندم دیپلم تا... س  بزرگ من از س

 زندگی متری 2۵ اتاقه یه تو مادرمون و پدر با....  اوینا(گفت وار زمزمه) تره
ــه ینی... میکردیم ــتیم خوبی وعض ــ پیدات جنابالی اینکه تا.... نداش  گند دش

 .... زندگیم رواله به زدی
ست کار و کس بی حداقل خوبه.... زدم بهش پوزخند یه  ونهنمیت چی ینی... نی

 ....عــــجـیـــبـه! ؟!کنه گریه
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  بزنی زنگ بدم اجازه تا کنی خواهش میتونی نگرفتن ازت زبونتو-
 همچنان... من به شد خیره دوباره کشید پوفففف یه و داد تکون بار چند سرشو

ــد بلند که میکردم نگاش پوزخند با ــاد ش  که دممیکر نگاه حرکاتش به.... وایس
 نشست چهارزانو پام جلو نزدیکم اومد

 
 ....بزنم خانوادم به زنگ یه بزار میکنم خواهش-
 ستنی کمرنگ ابیه من اینه پرنگ ابیه ولی ابیه... کردم چشماش به نگاه یه

 طرفش گرفتم و دراوردم گوشیمو
  میزنی حرف همینجام.....نمیشه دقه یک از بیشتر بگیر-

 :گفت تند تند
 چیه؟ رمزش.....باشه باشه-
-۱۳۷۵ 

شاش شو حالته بعد و شد گرد چ  هدق چن بعده گرفت شماررو.... گرفت عادی
... 
 شروین؟؟ اال... الو-

..... 
 اوا منم-

.... 
 خووبه حالم اره.....بدم توضیح نمیتونم ببین-
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 گوشیو...برادرشه بگیم نداره برادرم میزنه زنگ خوانوادش به گفت شدم عصبی
 بزنه؟؟؟؟ زنگ پسرش دوس به که دادم

 ...بــبیـــــ-
 :زدم داد...گوشش کناره از کشیدم گوشیو

ـگ- ـ ـ ـ ـکنی فک!!!؟؟؟ پسرت دوس به زدی زن ـ  ادم اینه....خرم؟؟ من میی
نگ یزدی ز نوادت به م ـــرت دوس نه خوا نه... پس ک ـــال ن نه بی اص  ن

  یاب ددنبـــالم.... دیگه چیزه هیچ از ن خبریه گوشی از ن دیگه...بابایی؟؟؟
 *اوا*

 پسرمه؟؟؟ دوس شروین کرده میکنه؟؟؟فک اینجوری چرا ایـــن
 تهمت و توهین ولی بکن میخوای کاریم هر و باش میخوای کی هر هــــوی-

 ....میبینی بد بزنی من به اگه
 زد پوزخند یه
 میکنی؟؟ چیکار مثال-

با با مده مام به... بودم نکرده اینو فکره ای نه بار یه نیو هدید ادم ای ...  مااااکنی ت
 ....اه
 ..خوردی کجا از نفهمی که میکنم کاری یه...امممم....چیزه-

 :گفت باپوزخند عطا
ــیدم که انقد میره ویبره داره بدنم و تن وای- ــو بلند.... ترس ــنمه من ش  ایدب گش

 عمارت بدیم
  گشنمه خیلی منم بده خیرت خدا واییی-



 43 انتظار یآوا

 
 *عطا*

 نخورده هیچی پیش روز دو از باشه گشنه داره حق بیچاره
 ...بریم پاشو-

 میاد داره رادین دیدم که میرفتیم عمارت دره طدفه به داشتیم
 چیده میزو خانم فرشته ساعته سه موندید کجا-
 .... دیگه اومدیم-
 .... کردم سالم خانم فرسته به
 خوبه؟ حالت دخترم سالم.... پسرم سالم-

  خانم فرشته مرسی-اوا
  شد یخ غذا بیاید-خانم فرشته

 ادرموم جای خانم فرشته بچگیم ازهمون.... بود ما پیشه خانم فرشته بچگی از
 مادرم....نذاشت برام کم ولی نمیگیره منو فرشته جای کس هیچ البته.... گرفت

  شد نصیبم عکسش مادرم از فقد و.... بود شده فوت من زاییمانه سره
  عطـــا-:رادین

 میکرد نگام اخم با که کردم نگاش تعجب با
 چیه؟-
 !کجاست؟ حواست میکنم صدات دارم ساعته سه بابا-
 داشتی؟ چیکار...همینجا-
  اینجا میام من فردا از بگم میخواستم-
 نچ نچ نچ.... میخورد داشت ها زده قحدی اینه که کردم نگاه اوا به
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 ... باشه-
 پرداختیم غذا ادامه به و
 *اوا*

 بعد هب این از گفت خانم فرشــته که اتاقی تو اومدم شــد تموم غذا اینکه ببعده
 ... منه واسه

ــفید و نارنجی رنگه از ترکیبی ــاده تخته... س  ارنجین تختیه رو با راحت ولی س
 و فیدس دشوییشم و حموم... نارنجیه صندلیش که سفید ارایشه لوازم میزه یه...

 اه ینارنج نارنجی که انقد میوفته هویج یاده اتاق این تو میاد ادم اه....  نارنجی
شنگی اتاقه....اه شم رنگش از من ولی بود ق شنه خیلی... نمیاد خو ش...رو  ـکا

 النا میکردم زندگی پرنسسی اخه نه زیادیمه همینم پرواماااا عجب... بود سیاه
 ...زیاده توقهام

 تق تق تق
 کیه؟ ینی کردم نگاه بود شده زده که اتاق دره صدای به تعجب با
 بله؟-

 تو؟؟ بیام میتونم: رادین
  وایسا-

شیدم شالمو سریع سه نبود کمد تو لباس پو ستم همونجوری همین وا ش  ور ن
 :گفتم تخت

 تو بیا-
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به و خوشــگل خیلی برادری چشــمه به خدایی...تو اومد و کرد وا درو  جذا
 چشای]>                <[.... هـــــــــوا این نگو که بازوهاشم فشن موهای.....

سی شگل دماغه... طو شم... میومد خیلی صورتش به که خو  کنم فک که قد
 تر کوتاه سانت چند یه باشه عطا قده هم

 :/خوردیم-
 هیزه چقد میگه االن سرم رو عالم خاکـــه... اومدم خودم به
 داشتی؟ کاری... ببخشید-
 قشــنگ خیلی تو....کنیم صــحبت تر*ق*صـــ درباره میخواســتم اوهوم-
 دمب شرکتت مسابقاتمون تو میتونم باشی داشته دوس اگه یر*ق*صمی
 مسابقات؟؟ کردم نگاش تعجب با
 چی؟ مسابقاته-
یابونی هر*ق*صـــ- نه که خ ها بی جام گرو  ولی شــهر یه تو بار هر میشـــه ان

 ... تهرانه تو تمریناتمون
 شــاید اونوخت برم بزاره که کنم صــبر باید نمیزاره ؟عطا  چجوری اخه ولی-

 ...بشه
 میکردی؟ قبول بود عطا رضایته اگه ینی-

ــقه من... میکردم قبول که معلومه ــ عاش ــه پرو اینکه برای ولی... مر*ق*ص  نش
 :گفتم

 هست؟ مدلی چه مسابقات این حاال....کنم فکر باید نمیدونم-
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سابقه هم با دو به دو باید نفره۵ گروهه هر به ببین-  هم با اخر گروهه دو بدن م
 اعضــای بینه پول این که میبره میلیون۱۰۰ شــد برنده کی هر که میدن مســابقه

 کردم اندازی راه من مسابقاتم این.... میشه تقسیم گروه
ـــای با جب از پر چش گاه بهش تع  چی برای دکتره که این چی ینی... کردم ن

ــه که  پولی همچین اونم! ؟ر*ق*ص  از جوابم وایییی... نفر هر میلیون2۰ میش
 ... بله مشخصه االن

 
 میشه؟ چی کنم ـقبول اگه خب-
 تشرک میشه شروع مسابقات که ماه شهریور تو و میشی من گروهه عضوه تو-

 میگیری میلیون2۰ بردیم اگه و میکنی
 

 ؟ نذاشتی که کار سره-
  کرد نگام اخم با

 !دارم؟ مرض مگه بزارم کارت سره چی برای:رادین
 ... والـــاا چمیدونم معنی به انداختم باال شونه یه

 بچه اب تمرین قراره فردا چون داری وقت شــب تا بکن فکراتو خب خیله:رادین
  داریم هارو

 باشه-
 :گفتم بره که پاشد

 رادــین-
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 ....کرد نگام سوالی برگشت-
  میدونی خب...اممم شاید... اینکه... ینی.... چیزه-
 میخوای؟ چی.... دیگه بگـــو ادم اینه وایــــــی-

 :گفتم سریع و بستم چشامو
 برام؟ بیاری گیر میتونی ضبط یه رفته سر حوصلم من-

  کردم نگاه بهش و کردم وا چشامو
  بود فکر تو

  فعال... کنم میتونم چیکار ببینم بزار باشه:رادین
ـی... تخت رو افتادم.... بیرون رفت و..... فعال- ـ ـ ـ  امروز روزیه عجب وای

لم.... نا برای د ی نگ او نی شـــده ت ین االن ی ـــرو ـــون ش ته بهش ف  گ
 هیـــــیییی!....خوبم؟

شته ساعتی نیم یه ساس که بود گذ صلم واقعا کردم اح  بزار.... میپوکه داره حو
 چیزی نمخا فرشته ببینم بزار.... ندارم لباس اخه واییی.... برسم خودم به یکم
  کردم حرکت پایین سمته به فکر این با...داره

 خانــــم؟؟؟ فرشــــــتـــه....خانــــم؟؟ فـــــــرشــــتـــهـ-
 ؟؟ سرت رو گذاشتی خونرو چیه هویـــــــی-

 چگونهب لحنه با... کردم نگاه بهش اویزون لوچه و لب با... گفت داد با عطا اینو
 :گفتم

  ندالم لیباس من-
ضوح به شو شدنه گنده و شما  اخم یه و اومد خودش به سریع ولی... دیدم چ

 کرد
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  داشته زاییمان انگار... دخترش خونه رفته خانم فرشته-
 ندارم لباس کنم چیکار حاال میخواره بدنم شانس خوشکی به اه
 کنم؟ چیکار حاال-
  میمونی همینا با هیچی-
 :گفتم اخم با
نا با چی ینی میخواره داره بدنم- ب یه پایین مونده که مانتومم بمون همی  اسل

 نیست؟ اینجا دخترونه
 :گفت و کرد پوفی یه عطا
  خرید بریم شو حاضر دار ور مانتتو برو

  اللیگا حده در کردم ذوقـــــق
  مرســـــی وایــــی-

 یدمرســ وقتی... میدوییدم داشــتم.... بیارم مانتومو که خونه دره ســمته دوییدم
 هپیشــ امباری  اون تو وقتی از.... تاریکه چقدد اینجا واییی... کردم وا درشــو

شا سم تاریکی از بودم تاریکی تو مو  برقا وقتی هک قدیما یاده با... قبال ولی میتر
  برم دبای ندارم چاره....کشیدم اه یه میکردیم بازی موشک قایه اوینا با میرفت

 طی دیوار به دســتلم گرفتن با بودو مونده یادم قبل دفه از که فرضــی راهه اون
 ایناهاش کو؟؟؟اهـــــا چراغ حاال کردم

شن که زدم کلیدو شتم ورش رفتم راحت شد رو  شده خاکی.... تکوندمش دا
  عمارت سمته به رفتم سریع پوشیدم بود

 ؟؟؟ عــــطـــا اقــــا-



 49 انتظار یآوا

  بریم اینجام من-
 چنتا... ودب خورده تا استیناش تا که سفید پیرهنه با جین شلواره کردم نگاه بهش
مه قت یکم بود واز باالشــم دک نه میتونســتی میکردی د  نیبیی قویشــو ســی

 ندزدنش به به فشن که موهاشم...
  دارم کار کلی بریم شد تموم کنکاشت اگه-

 :گفتم پایین انداختم سرمو....خرمـ انقد که مالجم تو خـــاک ای
  افتادم راه دنبالش و.... ببخشید-

شینه یه سواره سمشو که شد خوشگل ما سم کردم دقت یکم نمیدونستم ا  شوا
 ... نانازه واییی... بود مشکیم بنز اها.... بود نوشته روش
شنگی ار مردم نچ نچ نج.... شدیم سوار شینای این از اینا اونوقت میمرن گ  ما
 بیشــترم حتما دیدم تاشــو دو من البته... تا2 یکی نه اونم دارن قیمت گرون

ـی... هست ـ ـ ـ  احساسه بود نرم انقد... میوفته تخت یاده ادم راحته چقد وای
 خوابیدم و بستم چشامو عطا به توجه بی گرفتم خوابالودگی

 *عـــطا*
شتم ساژ سمته به دا ست بیچاره خب.... میرفتم کوروش پا  االخرهب این میگه را

بد باس بی نمیتونه بمونه یکم با  بره نممیک ولش ریختم کرممو... که باشـــه ل
شه ست فرشته اینه خواب تو قیافش چه.... کردم نگاه یه بهش... گم  این.... ها
ست بم به میکنم فک چی هر ولی دیدم جایی یه انگار قیافرو  اون.... میخورم ب

 اخم!......میگم؟ چی دارم من هیـــی.....قشنگشـــــ لبخنده ابیش چشای
 ....دختره این کنه بیخودم خود از نمیزارم.... کردم

  دادم تکونش رسیدیم
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  رسیدیم شو بیدار اوا... اوا-
 بخوابم بزار تروخدا اوینا اههه-
  کرد اخم یه پرید ها زده جن اینه یهو میگم بلندشو خریه کدوم اوینا-
 گفتی؟ چی من خواهره به-
  کنم تکرار حرفامو نمیاد خوشم-
 اخم با... کوبید محکم درو و بیرون رفت کرد وا ماشــینو دره اخمش همون با

 شدم پیاده
  بده وننش دیگه جا یه بازیتو وحشی.... میبندی اینجوری نیست بابات ارثه-
 رفتم طرفش به....ـ وایساد سینه به دسه و گفت بابایی برو به
  بریم-
 ....افتادیم را
 *اوا*
 را مداشتی... مدل یه رنگ یه کدوم هر گفتم کم بگم چی هر لباسا خوشگلیه از

 هدختر یه عکســـه پشــتش که واز حلو مانتو یه به خورد چشــمم که میرفتیم
 امعط فهمیدم که شـدم خیره بهش....بنفشـه پروانه دهنش رو که بود خوشـگل

ستمو یهو... میکنع نگاه همون به داره شید د سره به... مغازه تو برد ک  ونیجو پ
 : گفت بود اونجا که
 دارید؟ رنگایی چه(داد نشون اونو دستش با) مانتو اون از-

 : گفت عطا به رو بعد و کرد من به نگاه یه اول پسره
  داره تیصور و... سبز ابی... کرم رنگاشم... عالیه جنسشم که تکه کاره یه ابن-
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 :گفتم بهش... اه!!! نداره؟؟؟ مشکی چرا رنگه اینام اوققق
 ندارید؟ مشکیشو-
  مونده همینا حاضر حاله در شده تموم متاسفانه نه-

 کنن پرو خانم به بدید سبزشو ابی یه-عطا
  حتما:پسره
ـــ کردم پرو رفتم ناچار به منم داد بهم ادو مانتو  دمیوم بهم خیلی که الحق....ـ

 ... نیستاا بد رنگش همچینم
  ببینم کن وا درو اوا:عطا
 خوادمی باالخره درارم بازی پرو زشــته خب ولی!ببینه؟ باید چی برای این واااا
 : گفت که میکرد نگاه داست عطا.... کردم وا درو... بخره اون

شنگه اره- ـــ میداریم ور همینو ق ست درو و....ـ شیدم خودمو مانتوی... ب  و پو
 باید خب.. مغازه بیرونه رفت خورد زنگ عطا تلفنه یهو....  کنیم حساب رفتیم

 بزنم حرف یکم بزار خب... بیاد تا وایسم
 اقا؟ مانتو این چنده قیمتش-
  تومن۵۰۰-

ــه بابا نه!!! تومنی تک تا۵۰۰؟ چی  مگه بابا.... تومنننن هزار۵۰۰ ینی....نمیش
 !میفروشه؟ باالشو خونه داره یارو

 !؟ روشی خودتم خبره چه-
 :گفت چندشی لحنه با بعد و کرد نگام تعجب با پسره

  خودت واسه رایگان باشی داشته دوس اگه-
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ند یه قدر.... زدم پوزخ مده پیش اینجوری ان تار چجوری بدونم که او  کنم رف
 ... صورتش تو کردم پرت داشتم ور بودو میز رو که مانتوعه...
 عوضی خودت ارزونی-

 خبره چه-عطا
 و  گرفتم وباروش جلو رفتم...میکرد نگاه پسره به اخم با که کردم نگاش برگشتم

 بردمش بیرون سمته به
  

ـزم هیچی- ـ ـ ـ ـزی ـ ـ  دیگه جا یه بریم بهتره نیومد خوشم خیلی مانتو از ع
 وهوا... متنفرم عشــوه از اوققق گفتم میبارید عشــوه که لحنی یه با اینارو...

 هک مغازه از یکم.... کرده تعجب عشوه همه این از حتما پیاله شده نگا چشاشو
 :گفتم بهش رو برگشتم کردمو ول باروشو.... شدیم دور

 هی و.... میشــد ادب باید بود بیشــور پســره.... زدم حرف اونجوری ببخشــید-
  بهش زدم خوجل لبخنده

 :گفت اخم با
 گفت؟ چی عوضی پسره-
 میداد نخ داشت هیچی-
 :گرفتم بازوشو که  مغازه سمته بره برگرده اومد اخم با
  بریم بیا چیدم دمشو گفت چیزی یه بیخیال بابا-
 ردمک داغ....کرد نگاه جشــام به بعد و کرد بود بازوش دوره که دســتم به نگاه یه
 میومد سرم پشته اونم... افتادم راه و داشتم ور دستمو سریع... خجالت از
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صه سه کلی که خال  نقدرررررا گرفتم نارم کتونیع تا دو شلوار مانتو خونگی لبا
 یک هر البته...) اه میشــه زنا اینه ادم متنفرم کفش از... نداره حد که خوشــگلن

شع احترامی بی داره ای سلیقه شین تو(....ن سته ما ش شتیم و بودیم ن  یرفتیمم دا
 جواب و کرد پوفی یه... زد زنگ عطا تلفنه که نبود خانم فررشته چون رستوران

  داد
 چیه؟-

..... 
  نزن زنگ دیگه نمیگم صدبار مگه مرتیکه-

.... 
 یمگوشــ رو نبینم شــمارتو دیگه... کجاســت نداده ربطی هیچ تو به شــو خفه-

 ... کنی گریه های های میارم سرت به بالیی وگرنه
 !باشه؟ بوده شروین نکنه... بود کی ینی.... کرد قطع و
 سیریشه خیلی پسرت دوس این-

  پسرم دوست میگه شروین به این بود درست حدسم پس
  نیست من پسره دوس اون دوما میزنه زنگ هی که نگرانه اوینا حتما اوال-
  منه ی عمه پس اره-
ــایمونه اون.... بامزه هاهاها- ــی اون فقد که همس ــه داره گوش  بهش همین واس

ستوران تا پنجره به کردم رومو و.... زدم زنگ  هی جلوی.... نزدم حرف باهاش ر
  وایساد رستوران
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ـق) اسمش کردم نگاه ـ ـ ـ ـ ـ ـ  بعج تو ـرفتیم... باکالسه نظر به....بود( بوق
ــگله ــیمون غذا مغازه اخرین و اولین ما نچ نچ نچ بزرگه و خوش  مرفتی که فروش

 ... بود فرفره فری فالفلیه
 اینجا چیه غریب عجیب های غذا میکردم نگاه رو منو داشــتم... نشــیســتیم

  میز سره اومد گارسون! نوشته؟
 دارید؟ میل چی-

 میخواستم ژیگو پرس یه من:عطا
 (چی چی میشه فارسی به )  ن م   ن  

 میخوری؟ چی تو:عطا
 : گفتم گارسون به رو... همن از بهتر جوجه همون اخه چیه اینا بابا برو

  لطفا جوجه پرس یه-
طا به گاه ع ـــت که کردم ن گام داش ـــدمو میکرد ن یه ینی که دادم تکون س  چ
ــو اونم.....؟ ــرش ــر جور یه... هیچی ینی که داد تکون س  انگار میدیم تکون س

 دیگه بگو زبون باز خب اللیم
 فک انار ســســه روش که بود گوشــت کردم نگاه عطا غذای به... اوردن رو غذا
شخص اینجوری قیافش از چون بودن ریخته کنم  ینها خب! ؟ اینه وااا.... بود م
 هنمیش جوجه هیچی ولی!....چیه؟ وجق اجق اسمای دیگه بیار گوشت بگو ادم

سون وقتی غذامونو... به به شت گار  خوردن کردیم شروع مام رفت میز رو گذا
 داشتم...دیگه کنه فرق باید ؟حتما میکنه فرق مزش ینی میکردم فک داشتم....

 ... ایه مزه چه ببینم بخورم ذره یه کاش... میکردم نگاه غذاعرو بر و بر
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 بدم؟ سفارش واست میخوای-
  کردم نگاه بهش ایششش... میشم ضایع خدا همیشه... خودمم عاشقه ینی

 شدم خیره کجا به نبود حواسم بودم فکر تو نه-
 :گفت خودتی خر لحنه با عطا

  میوفته کار از مخت نکن فک انقد بخور پس باشه اها-
 :گفتم کردم نگاش چپ چپ

 .... باشی من نگران نمیخواد شما-
 : کرد نگام خونسرد

 ....نیستم-
 ردمک نگاه عطا به اوردم باال سرمو... جلومه چنگال یه دیدم که میخوردم داشتم

 :میکرد نگام داشت بود زده گوشت سرش که چنگالی با که
  کوچولو میمونه چشت بیا-

  گفتنش" کوچولو" اون از نه جملش از نه این دسته از وایــــی
  شدم سیر ممنون خیلی نه-
 :گفت اخم با
  ببینم کن وا دهنتو نباشه حرف بخور بگیر-
 داره ای مزه عجب وایــــــی.... دهنمو کردم باز ناخداگاه که گفت جوری یه

.... 
 :  بهش زدم خوجل لبخنده یه
 مرسی-
 :گفت کمرنگ لبخند با
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  میکنم خواهش-
 پشتی از که اقایی یه.... اومد صـــدا که طرفی به برگشــتم.....چیکککککک

 دمیکر نگامان داشــت بود وایســاده دســت به دوربین باشــه توریســت میخورد
 :گفت عطا به رو....

ـــت  hi mr...i'm photographer...i take one photo for you  and your: توریس

Spouse(...گرفتم عکس یه همسرتون و شما برای عکاسم من...جناب سالم) 
 هیادم بفهمم ســـادرو جمله این که بودم گرفته یاد زبان مدرســـه تو انقد دیگه

 .... بودم اول شاگرد همیشه
 (ببینم میتونم?)can i see:عطا

 (حتما)sure:توریسته
سو شون عک  کرد ولقب اونم که کنید چاپ اینو میتونید گفت بهش عطا.... داد ن

 وچاپیش گفت عطا وقتی کردم تعجب.... بده بهش شد اماده که داد شمارشو و
سی داره دلیل چه اخه... میخواد شت که ک شو نذا  باهاش ببینه عمری اخره پدر
 :تگف عطا چون نکردم فکر این از بیشتر!....باشه؟ داشته یادگاری عکسه

  بریم دیگه خب-
 .... کردیم حرکت خونه سمته به و شدیم بلند

شین تو از وقتی سه یه شدیم پیاده ما سی  نگاه اعط به تعجب با.... دیدم زرد جن
 از بیش خیلی گوشــام که اونجایی از و میزد غر لب زیره هی داشــت که کردم

 گفت چی شنیدم قویه حد
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سره- ست معلوم پ صمیم دراومده طرف کدوم از افتاب مدت همه این بعده نی  ت
  کنه زندگی ما با بیاد گرفته

 خونست تو االن خودشم و ارینه برای ماشین زدم حدس زد که حرفایی از
  میبینه تلویزیون داره مبل رو نشسته ارین دیدم که تو رفتیم

  سالم-
  طرفمون برگشت

 اومدید؟ کی... سالم عه-ارین
 اینجایی؟ امشب از... االن همین:عطا

 داداش اره-ارین
سو نایلونای زد پوزخند یه عطا ستش که لبا شت بودو د  تو ترف و زمین رو گذا

 :میکرد نگام داشت که ارین طرفه برگشتم نکردم توجه بهش.... اتاقش
 چیه؟-

  کرد گرد چشاشو
 ؟ بشه چیزی قراره مگه هیچی-
 ... بگی چیزی میخوای کردم فک میکنی نگا تو که مدلی این-
  بگم بهت تا بشین بیا اره خب-

 روش به رو مبله رو نشستم رفتم
 خب؟-

ــکوک) اینکه اول-ارین ــد چجوری(کرد نگام مش ! خرید؟ باهات اومد عطا ش
 کرد اشاره ها نایلون به و....

  اوردم زبون به فکرمو!خرید؟ باهام اومده که عیجیبه انقد ینی کردم تعجب
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  همین خرید بریم گفت ندارم لباس ؟گفتم عجیبیه چیزه مگه-
 کردی؟ فکراتو خب....جالبه-

 ...دیگه بود معلوم جوابم که منم
  قبوله اره-

 دادم بهش دنیارو کردم فک شد خوشحال انقدر
 ها چهب فردا بیرون بری من با بزاره عطا نکنم فک که اونجایی از.... عالیـــــه-

 کنیم تمرین زمین زیر تو که اینجا میان
 !زودی؟ این به وایــــی

  بیان که میزاره عطا اقـــا-
 :گفت شیطنت با و زد چشمک یه
 . میکنم حلش-

 خندیدم که یکم.... خنده زیره زدم یهو.... بود بامزه حالش گرفتخیلی خندم
شت لبخند با... کردم نگاه ارین به کردم بلند سرمو  یدونمنم.... میکرد نگام دا

 خندم مونده ته که لبخندی.... نیومد خوشــم مهربونش لبخنده از اصــال جرا
 .... شدم بلند مبل رو از سریع.... رفت بین از کم کم موند

 برم من دیگه خب-
  شد بلند اونم

 وایسا-
 چیه؟ ینی که کردم نگاه بهس برگردونم سرمو

 ... اتاقت تو گذاشتم رفتم اجازت با میخوای ضبط گفتی-
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 .... مالیدم گوشمو یکم... باشه درست شنیدم که اونی داشتم شک گوشام به
  بگو دیگه بار یه نشنیدم درست بود گرفته گوشم ببخشید-

 : گفت و کرد ای خنده تک
 .... اتاقت تو گذاشتم رفتم درخواستیتو ضیطه گفتم-
 کشیدم جیغ یه که شدم خوشحال انقدر شنیدم که چیزی از
ـــــــییـــــی- ــــــن مرسی وای  همب میتونستی که بود چیزی بهترین اری

 بدی
 :شد بلند عطا داده صدای که میکردم جیغ جیغ داشتم همیتجوری

 !! میکشی؟؟؟؟ جیغ انقد چرا خبــــره چه-
  دارم کارت بریم بیا..... نیست خاصی چیزه هیچی:ارین
 عطا اتاقه تو رفتن هم با گفتو اینو

 
نارو ها از و داشــتم ور نایلو  ســنگین خیلی... باال رفتم ســختی به پال

 منظور همون پرتقال میگم  اینکه.... پرتقال به رسیدم باالخره  وایـــــی....بود
 یه رایب رفتم.... کندم بندم از مانتومو... طرف به گذاشــتم نایلونارو.... اتاقمه

 اب....میشه؟؟ چی ایندم... میکردم فکر این به همش اب زیره.... جانانه حمومه
ــکنجه خیلی االن تا واقعا اینکه ــدم ش  ره ولی... باهام دارن خوبی رفتاره و نش
ــی.... خانوادمن باشن هرچیم... دورم خانوادم از باشه چیم ـــ ـــ  چقدر که وایـ
ــده تنگ اوینا برای دلم ــیره.... ش ــتم ابو ش ــیدم حولمو... بس  رونبی اوملم پوش
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شتم.... سارو دا شتم کمد تو لبا  تو مداو عطا بعدش ثانیه یه شد زده در که میزا

 ...ندارم هیچی تنمه حوله نبود حواسم اصال....
 :گفتم متعجب چشای با
 ؟ دارید کاری-

 .... بود بدنم به خیره همچنان اون ولی
شو جهته شخص که سینم باالی به و گرفتم نگا سید بود م  که یدمد اینو تا... ر
 .... کشیدم بنفش جیغه

 جیــــــــــــــــغــــــــــغ-
شیدم جیغ همینجوری شو قوم یه با که میک سوند خود ش از یکی بهم ر ستا  ود

شت شته یکیو اون دهنم جلو گذا شید خودش طرفه به و کمر پ ش که... ک  ارهف
  دستشو هدار ور که میدادم تتون تند تند هی سرمو....بشه بیشتر دهنم رو دستش

 
  ندارم کاریت اروم.... اروم هیــــــشـــــش:عطا

ــام با....نداری کاری میکنی خفم داری خودت جونه اره ــتش به چش  رو کا دس
  کردم اشاره بود دهنم
 نمیکشیااا جیغ دارم ور:عطا

 باشه ینی که کردم پایین باال سرمو
 .... کشیدم عمیق نفسه یه که.... داشت ور دستشو اروم

 ... اخه دهنم جلو گذاشتی دستتو چی واس شدم خفه..... هههههه-
  کشیدی جیغ چون-
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  کشیدم جیغ چرا افتاد یادم تازه گفت اینو
 .....بـــــیــــــرون بــــــــرو-
 ... دارم کارت بپوش لباساتو...  بابا خب-
  بپوشم لباسامو بیرون برو خب-
 : زد شیطانی لبخند یه
 .... راحتم من ولی-

شام مطمئنم سه شده چ صبی انقد خون کا  تهتخ به محکم مشته یه..... شدم ع
 :گفتم عصبی صدای با عقب رفت قدم یه که زدم سینش

  بیرون برو نیار در بازی پرو زیادی-
 :گفت و کرد اخمی یه
 بیرون رفت و.... تمومه دیگه دقه پنج تا-

ـف ـ ـ ـ ـ ـ  یه کردم خشک خودمو سریع!....بده؟ دستور باید همیشه این اوف
 بود شنگق خیلی...  پوشیدم بودیمو گرفته که  مشکی ست شلوار و بلوز دست

 بلوزشــم....جلوش دخترکنه زنجیر یه و میخکرد عقب جیب تا دو شــلوارش
شکی ستین از که بود م شت زنجیر طرحه روش بود شل مچ تا ا صه... دا  خال

شگل شتم... موهام سراغه رفتم بود خو  صاف... تو اومد که میکردم شونه دا
 اهمیت چیزا اینجور و حجاب به خیلی اینکه با.... نشــســـت تخت رو رفت

 نگاه و ور این.... باشــم روســری بدونه اینا حلو نداشــتم دوســت ولی نمیدادم
 توجه دونب.... دیگه بیخی! ...گذاشتمش؟ کجا ایبابا... نبود اونور... نبود کردم

 بود دهش گوشفند پشمه اینه که کردم سونه موهامو میکرد نگام داشت که عطا به
 بود خورده گره هم تو...
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 ... میشد بسته دردش از چشام میکشیدم شونرو که بار هر
 

 دارم کارت بشین بیا کن ول اونارو دقه یه:عطا
 ...بفرما پس.... بشنوم گوشام با میخوام داری موهام به چیکار شما-
 :گفت دستوری حالت به و... کرد پوفی یه
 بشین-

 یه.... بود تخت رو که اونم نشستم ارایش میز صندلی رو...افتادیماا گیری ایبابا
 : زد بهم پوزخند

 تهنک دو اومدم میکنم ولت که نزن صــابون دلتو خرید رفتیم امروز دیدی اگه-
شت بعد به این از یک.... بگم بهت رو شپزه خونه این تو نق  ریندا حق دو... ا
 ...کنی شرکت ر*ق*ص مسابقه این تو

 وارد شک انقد جمله یه تو چـــــــــــــــی؟؟؟ادم..... بود شده گرد چشمام
 ..کردم نگاه بهش غلیظ اخمه با....میکنه؟؟؟؟

ـی- ـ ـ ـ ـ  خودم میله با چی؟؟؟اوال ندارم؟؟؟ینی بشم؟؟؟حق اشپز ؟؟؟ چ
 .... نمیکنی تایین حقمو تو دوما بشم اشپزت بخوام که نموندم

 : گفت خودم لحنه با
ــم باید اوال- ــت من یه بفهمی تا کنی کار واس  وت تا دوما.... داره کره چقد ماس

  نباشه اضافه حرف هم دیگه.... میکنم تایین من حقتو منی خونه
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 میکردم فک باش منو... میریزه بهم یهو ها محاســبه همه چرا... اخه چی ینی
 در باید... زنمب کاری  یه به پولش با و برم اینجا از میتونم ببریم مسابقات تو اگه
  بزنم حرف ارین با باره این

   نیستم بلد اشپزی من-
 میگیری یاد:عطا

 :گفتم حرص با
 هاااا نداره ربطی من به مردی-
 :گفت و زد پوزخند یه
 اون....خانم فرشته پیشه میری فردا از..... نمیرم خاک زیره نخورم ترو حلوا تا-

 ..... بیرون رفت پاشد و... نکنی چیکار کنی چیکار میگه بهت کارارو
 !....زندگیه؟ چه این اخه خودم بخته به میخواست گریه دلم

ــال بیخیال ــون خواب موقعه..... باد بادا چی هر اص  هوقت االن میکنم فکر بهش
 .... اینجاست کردنه تمیز

 اشــمب راحت نمیتونم واقعا کثیف و باشــه شــلوغ خیلی که محیطی یه تو من
 کمد طرفه رفتم بعد.... کردم شــونه موهامو اول شـــدم بلند.... اینجا اینه...
سی جا تو بودو چی هر کردم وار درشو... شتم لبا  بمرت تختیو رو اومد.... گذا

ــالم دیدم که کنم ــته عطا که همونجایی دقیقا تخته رو ش ــس  کهمرتی.... بود نش
سته چالغوز ش شتم ورش...اه اه.... نازنینم شاله رو بود ن  دهسب تو انداختم دا

 کردم تاقا به نگاه یه.... کردم مرتب تختیو رو.... بشــورم بعدا که کثیفا لباس
 .... کثیفه اینشم میخواد برقی جارو خب...
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 رفتم... اشهب باید اشمزخونه تو کنم فک!کجاست؟ رایت ینی... پایین رفتم بدو
سته ارین دیدم که اونجا ش شی داره ن  یهو... ندید منو... به به... میکنه بازی گو

 گوشیش اب داشت حوض لبه بود نشسته روز یه... افتادم شروین با خاطراتم یاده
 و ها ندهخ از اب تو افتاد گوشــیس با کردم پخخخ یه بغلش رفتم... میرفت ور

 ومار... لبم کنجه اومد لبخند یه یادش با.... کمه بگم چی هر روز اون کتکای
 جرم حنهص داره انگار دستش بود گرفته گوشیشو یجوری.... پشتش رفتم اروم
  بغلش بردم سرمو....خخخ.. میکنه نگاه

  پخـــــــــــخـــــــخــــــخ-
 هب همینجوری.... کرکرکرکر.... زمین افتاد که صــندلی رو از پرید جوری یه

 چی بود نیوفتاده دوزاریش هنوز... میکردم نگاه بهس و میخندیدم پوزیشــنش
 خیس جامو بود نزدیک که زد داد جوری یه شده چی فهمید انگار یهو.... شده
 کنم

 حیاط طرفه دوییدم سریع میشه پا داره دیدم منم.... شد بلند حرکت یه با
 :ارین
 مردیـــــی بگیـــرمتـــــت اوااااا

ــتم همینجوری حیاط تو دوییدم.... میخندیدم و میزدم جیغ منم  میدوییدم داش
ـــت ببینم برگشــتم جاس  ودب نرم ذره یه دیوارش ولی....دیوار تو خوردم که ک

شتم... سی برگ سی اون کردم نگاه رو داره دیوارو حکمه که ک ست ک  زززجزز نی
 ؟؟؟ جزز....ـ بگیددد بلند....

 خان عطـــا افریننن
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 کارچی اینجا  شب وقته این اخه(....عطا)دیوار به خوردم وقتی گرفت درد سرم
 ..!!!! میکنه چیکار اینجا میگم بعد اونه ی خونه پرواما عجب خخخ... میکنه
 :گفت ارین به رو اخم با عطا.... وایساد ارینم عطا به خوردم وقتی

 !هواست؟ به گرگم موقعه شب وقته میکنید؟؟؟این چیکار-
 کنم حل حسابارو خورده میخواستم داداش ن: ارین
شتم گرفت خندم.... کرد نگام چپ چپ شت که کردم نگاه عطا به برگ  گامن دا

ن. یا... اخــــم با اونم میکرد د    دش بسته کل به نیشم( من وای ای)یاندین د 
 :گفت ارین یه رو عطا

 ارخدمتک یه غیره به باهاش نداری حق... خونست خدمتکاره اوا بعد به این از-
 کنی رفتار
 خدمتکار ن میشم اشپز من گفت که این ایبابا

 !؟!میشم؟ اشپز نگفتی تو مگه-
 :زد پوزخند یه عطا

  خاک تو نمیکنم خودمو تو های غذا با دارم دوست جونمو هنوز-
 حرص از بودم شده قرمز مطمئنم

 کنی مســخرت هر*ق*صـــ این قاطیه اوارو نداری حق ارین ضــمن در:عطا
 فهمیدی؟

 :گفتش اخم با ارین
 وقت هر ولی درســت خدمتکارته!؟ داری چیکار شر*ق*صــ به ؟؟ چی ینی-

 بده انجام کاریو هر میتونه بخواد
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طا ند با)  ع نه ی خونه تو وقتی تا نه(: پوزخ به حاالم.... م ید شــ ید بر  بگیر
 بخوابید

 رفت سریع و کرد پوفی یه ارین
 کنی؟ زندانیم میخوای کی تا-

  شد خنک دلم که وقتی تا-عطا
 چیه؟ من تکلیفه نشه  خنکم باشه اتیش کوره  اخر تا تو دله اومدیم-
  شه خنک تا میسی وای-

 شدم روانی وایـــــــیـــــی
سه زوده اینکه با ستگی وا سته ولی معلومه که اینجوری خ  یوقت.... اه شدم خ

 .... نمیومد خوابم چون بچرخم یکم باغ تو رفتم..... رفت عطا
ــروین... اوینا برای دلم....خدا هی ــده تنگ مامانم و بابا حتی... ش  دلم.... ش

 بشــه کاش....میکردم اذیتش چقدر خخخخ... کوکب... کوچولو زهرا واســه
 میدونستم قدرشونو و عقب به برگردیم

شپزخونه رفتم.... رفتم عمارت سمته به شتن بعده ا  همون... مکرد پیدا رایتو گ
 میزت اینرو... پرتقال تو رفتم.... بخوابم راحت که خوردم خواب قرصـــه یه جا

 فکر کلی....نرمه چه اخــــــیــــی... تخت رو کردم پرت خودمو.... کردم
 خوابیدم شدو گرمـ چشمام یاو...سرم تو اومد اینده درباره

*** 
 کنم؟ چیکار باید االن خانم فرشته-
  کن گردگیری یه خونرو برو عزیزم-
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 چیه؟ چاره!؟!کنم؟ تمیز غولو این وایـــــی
 کو؟ جاروبرقی...باشه-
 عزیزم دار ور برو منه اتاقه تو-

شته اتاقه تو رفتم شه اون جاروبرقی.... بود ساده خانم فر شتمد ورش بود گو  ا
 کمرم واییــــــــــــی....بوده شیش ساعت اوردم باال سرمو خونه جونه به افتادم

 وایییی گشنمه....
 ... بخورم داریم چیزی خانم فرشته-
 بخور دار ور هست غذا یخچال تو برو نخوردی هیچی صب ـاز دخترم اره-
  مرسی-

 خوردم کردم گرم بود مرغ غذا
 .... تو اومد ارین که میخورم غذا داشتم

 دارم کارت بیا شو بلند اوا-
 چی؟ واس عجله همه این الیکی ن سالمی ن کردم نگاش تعجب با

 داره چیکار ببینم رفتم
 بله؟-
  بریم شو اماده... زمینن زیر اومدن گروه های بچه-

 !کنم؟ شرکت نباید نگفت عطا مگه....؟!؟!ها؟...شد گرد چشام
 ....عطـــ مگه!؟!ها؟-

 حرفم وسطه پرید
شه چیزی تمرین ساعت یه ولی میدونم-  از میاد۹ اون... نمیفهمه عطام... نمی

  یبرمتم جوری یه شد شروع ام مشابقه کنیم تمرین موقع اون تا میتونیم شرکت
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 کنم؟ چیکار االن خب-
   کرد پوفی یه
 .. زیرزمین بیا بپوش رتحت لباس یه برو-
  باشه-

 م*نب*ا*س زیره تا که بلدند اســتین بلوزه یه.... پرتقال طرفه دوییدم ســریع
 نکردم قتو که بود نوشته اینگلیسی های نوشته روشم بود زیرشکیم... میرسید
 مکرد پام مشــکیمم کتونیای... پوشــیدم راحت مشــکیه شــلوار یه... بخونم

 شوسر دو کردم رد کردنم پشته از مشکیمو شال... بستم محکم باال موهامو...
 رژه یه... بودم خوب اوممم.... بود معاون موهام جلوی فقد که... جلو اوردم

 ســیک دیدم زمین زیر تو رفتم....پایین رفتم زدم داشــتمو خودم که زرشــکیم
 ....زمین زیر بیا گفت که ارین وااا...نیست

  دیگه بیا-
 !...ندیدم؟ چطور بود وایساده بغلم که کردم نگاه ارین به برگشتم

 واییی دمدی تازه... تو رفتیم... بود اونجا که اتاقی یه تو برد گرفت دســتمو مچه
جا یه چه این نده تا دو....جای نده با له گ نه دیوارام روی.... بود دیوارا بغ مه ای  ه

 وردمیخ مارپیچ پله بغلم اون.... بود پارکت زیمینشــم.... بود گرفته جاشــو
ــاده اونجا که ادمایی به تازه... واووو.... باال میرفت  یه.... کردم نگاه بودن وایس
ید که ارین...دختر تا دو بودن پســر فت مچمو نمیکنم کاری د  برد گر

 .... میگیره دستمو دقه به دم هااا شده پرو خیلی این....نزدیکشون
 :  گفت داشت دلنشینی صورته که دخترا از یکی
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ــالم- ــناییت از.... انام من س ــبختم اش  کرده تعریف ازت خیلی ارین... خوش
 محشره تر*ق*ص میگه... اواجون

 بگم ممر*ق*ص درباره.... میشناسیم خوب انگار نیست معرفی به نیاز سالم-
 نیستم ای حرفه مر*ق*صمی خودم دله واسه کرده بزرگش زیادی ارین

  میکنیاااا نفسی شکسته: انا
ند یه نارش دختره به زدم بهش لبخ گاه ک هاش چرا وااااین.... کردم ن یه مو  اب
 ... خوشگله ولی...
 بده دست که کردم دراز سمتش به دستمو.... اوام من سالم-
 نزدیک اورد دستشو ارومـ کرد صورتم به نگاه دستمیه به نگاه یه
 رکسانا منم-

 لیو یخه تنقد که این از نه خونـگرمه انقد که انا به نه... اینجوریه ـچرا واااااین
 ... نشست دلم به چرا نمیدونم

 : گفت جلو اومد پسره
 ...خوشبختم ماکانم منم اواخانم سالم-
 همچنین-

  تمرین سراغه بریم دیگه خب:ارین
 شر*ق*صــ خداگاه نا ادم... انرژی پر ولی بود کالم بی که گذاشــت اهنگ یه

 ...میگرفت
 :ارین
 ؟ میشه قشنگ کنیم حرکتی جه نظرتون به خب

 .....خوبه این ببین:انا
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  بود قشنگ خیلی که... زد حرکت چنتا یه اهنگ ریتمه با
 ... بعد تا میکنیم تمرین اینارو فعال... عالیه:ارین

 نم عمیشد منـــ نوبته میزد انا حرکت یه....یدنر*ق*ص اینه جلو کردیم شروع
 ایحرکات اون قشــنگ.... رکســانا بعدش ارین بعدش میشــد ماکان نوبته میزدم
 رهکنا گذاشــتیم اونم که..... داد ماکان دیگه مدله یه... کردیم تمرین که انارو
 ..یدیمر*ق*ص انا مدله
 .... شد تموم وقتی میزدم نفس نفس
 برید نفسم هوفففف...فردا برای بقیش... دیگه بسه...ها... ها:ارین

 فردا؟ برای بقیش ینی-
  میاد عطا االن ببین ساعتو دختر اره- ارین

  میاد عطا االن وایـــی کردم نگاه۸:۳۰ بود زده دیوار رو که ساعت به
س رو انا با دیگه برم باید میبینمتون فردا ها بچه خب- سانا با کردم یب*و*  رک

 باال رفتم کردم خدافظی ماکانم از... دادم دست
 بودی؟ کجا...میگردم دنبالت دارم ساعته سه کجایی دخترمـ:خانم فرشته

  بودم اتاقم تو میکرد درد سرم خانم فرشته-
 کرد بهم مشکوک نگاه یه
 نبودی اتاقت تو اومد ولی-

  بزارم دلم کجای اینو وایـــــی
 باغ تو رفتم بعد بودم اتاقم تو اول اینکهـ ینی... چیزه-

 : خودتی خر لحنه با خانم فرشته
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 بچینیم میزو بیاد اقا تا بیا کردم کارارو من... عزیزم باشه اها-
 چشم-

  اومد عطا که میچیدم میزو داشتم
 : خستگی با من به رو.... میبارید خستگی قیافش از
  کنید جم نمیخورم غذا من-

 نمیخورم؟؟ میگه اخر چیدیم میز ساعته چیـــــــی؟؟؟؟؟سه
 هوی-؟:گفتم بهش عصبانیت با برگشتم که باال میرفت داشت

 !؟؟!نمیخوری؟ چیدیم میز کردیم درست غذا ساعته سه پسر اقا
 :گفت نشسته خون به چشای با برگشتم

 یهرررر حاال میدی انجام وظیفتو بعدم نه یا میخورم نداره ربطی هیچ تو به-
 کن جم

  کوتوله مرتیکه کالت تو هری-
 .... کوتوله غیره به میخورد بهش چیزی هر.... راهو همه این میره کی اوهوو

 فک.... مامانمینا ووووویی.....ـ میکنه نگام زخمی گرگه اینه چرا این خدا وای
 ... کنم فرار باید کنم

  پایین اومد باال بود رفته که ای پله چنتا اون از
 کندست پوستت وگرنه نرسه بهت دستم کن دعا:عطا

  دوییدم.... دادم نرجیح قرار به رو فرار ابلفضــــــل
  دنبالم میدویید اکنم
 نکشتمت نا وایسا اوا:عطا

  میکشیم کهـ وایسم خب-
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 یهو که میکشــیدیم شــونه شــاخ هم برای و میگردیدیم خوری میزناهار دوره
 .....شد بلند جمعی یه ی خنده صدای

 میدوان چجوری نگا وایـــــی.... شدی نمک با خیلی عطا وایـــــی-
 بقلشم.... اناست غافل دله ای...دیدمـ کردم نگاه گفت اینو که فردی به برگشتم
 ونجمعشــ بینه فقد.... میخندیدن کرکر داشــتن بودن وایســاده ماکان و رکســانا

 چی واس گرفتم ازش ننشــو ارثه انگار وا.... بود هم تو اخماش که بود ارین
 !کردی؟ اخم

یدم که بودم فکرا همین تو له تو یهو د تادم یکی بغ گا..... اف یه کردم ن یدم ک  د
  عطاست جناب بعـــله

  کردی لهم کن ولم ای-
  نیاری در بازی گنده من واسه باشی تو تا:عطا

 عطا کن ولش:رکسانا
 ها؟؟؟؟ وسط این میگه چی گالبی این

سانا تا  راوردد عطا بغله از گرفت شونمو.... ما نزدیکه اومد ارینم گفت اینو رک
..... 
 :اخم با ارین

 نداری؟ کاری تو-
  کاری چه واال نه-
  اتاقت تو باال برو-
 بودم جنابالی دستوره منتظره-
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  بیرون رفت و در طرفه به رفت تند کرد پوفی یه
 ....شده پرو خندیدم بهش بار یه واالااا

  کردم بغل انارو رفتم
  عزیزم چطوری-
  خوفی تو اوایی مرسی-
  جیگرتو-

 : گفت برگشت تعجب با عطا
 ؟ میشناسید همو مگه تا دو شما-

 ....خنگم چقدر من خدایاااا اوای
  بودیم دانشگاهی هم ما اها.... اینکه نه ها؟؟چیزه-

  رفتم دانشگاه من مگه خدا وایـــــی
 : گفت اخم با برگشت عصا

 تتدوس که رفتی داشنگاه تو اصال ؟؟مگه میشناسید همو چجوری تا دو شما-
  باشه

  کردم هم سره جمله یه داشت ور بودو دشتم دمه چی هر
  فعال اناجون دیگه خب....دانشگاه ترم چند رفتم خوندم جهشی سال یه نه-

 اتاقم تو رفتم بدوووو
 داره جوون پسر تا دو که ایم خونه یه تو باشه هرچیم.... کردم قفل پشت از درو
 واالاا.... بگیرم نظر در احتماالتو تمامه باید

ـی.... افتادم اوینا یاده.....تخت رو کردم پرت خودمو ـ ـ ـ ـ  میگفت چقدر ه
 ..... بیخیالی انقدر چرا تو دختر



wWw.Roman4u.iR  74 

 

 العملی عکس هیچ خودم از میکردن دعوا هم با بابام و مامانم وقتی همیشـــه
یدادم نشـــون گار نم ن گار نه ا ن  همو مرگ حده در دارن جلوم نفر دو ا

شت خبر وقت هیچ اوینا ولی.....میزنن شون بعده ندا  اروم جا همه وقتی دعوا
 صب ات و میکردم بغل زانوهامو و میشستم دیوار گوشه گوشه میرفتم.... میشد

 ارامشه انگار میکردم کارو این وقتی.... میکردم نگا جا یه به فقد... نمیخوابیدم
 دممخو که چجوری نپرســید... نیافتنی دســت ارامشــه یه.... میگرفتم خاصــی
 .... نمیدونم

 و مر*ق*صــمی میخندم.. دزدیده منو نفر یه انگار نه انگار همیشـــه اینه االنم
 ... خونه اون از بیشتر حتی.. شادم

ـی ـ ـ ـ ـ ـ  امیدم تنها... شده تنگ انگیز نفرت خونه اون برای دلم بازم ولی هی
 ازاد که نوقتهاو.... کنم کاری یه و برم بتونم پولش با تا مسابقست تو شدن برنده
 .... میشم
ــی....بود۱۰ ساعت حدوده کردم نگاه ساعتو ـــ ـــ ـــ ـــ  خوابیدن واسه زوده وایـ

 ای... داشتم ور کمدو تو بود گذاشته ارین که ضبطیو پاشدم... فهمیدم اها....
 گشتن قهد یه بعده...کوش کیفم ببینم وایسا اها...ـ بیارم کجا از اهنگ حاال بابا

ـ... ایم سلیقه بی ادمه همچین من...کردم پیداش تخت زیره  موکیف دره...بعله
 ور شــوتو بود زده اهنگ کلی و بود گرفته برام شــروین که بی اس یو  کردم باز

 داشتم
ــبط به زدم ــو ض ــداش ــتم(don't let me down)  اهنگ...کردم کم ص  که گذاش

ستم شو بود بخش انرژی العاده فوق اهنگ ولی کیه خوانندش نمیدون  ات صدا
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ــروع..... کردم کم نره بیرون اتاق از که حدی ــ به کردم ش  یه هم.. یدنر*ق*ص
 .... میشم سرگرم یکم هم میشه مسابقه برای مدل چنتا

 بلند هوووو یه باال پردیم اوجش قســمته تو..... میده حالی عجب یوهووووو
 گاهن شــده گشــاد چشــای با اونور ور این به گرفتم دهنمو جلو ســریع.... گفتم
 ام دیگه اهنگ چنتا یه شـد تموم اهنگ.... نیسـت کسـی خداروشـکر... کردم

شتم شون گذا ص باها شونم یدمر*ق*  صدای اون با میومدم صدا تک که بین
ــی.... قورباغم ـــ ـــ ـــ  خیلی ولی بود زود.. بود ۱۱ که گردم نگاه ساعت به وایـ
 و تختم رو افتادم.... اخی... میرم فردا نداشــتم حموم حاله.... بودم خســته

 خواابیدم صب دمه تا گرفت
***** 

 لباسای یه..... میدیم انجام هارو تمرین اخرین داریم ما و شده شروع شهریور
صوص شگلیم و مخ سه امروز که ارین داده سفارش خو  وپر بیاره قراره..... میر

 یلیخ دختراست مدل این از بیچاره... شدم بهتر رکسانا با مدت این تو....کنم
شه اب یخش دیر خیلی ست مغرورم خب ولی می  داره سهام باباش انگار....ه

 ... مارموزه یکم فقد نیست بدی دختره خب ولی.... گندست کله
 نشی رباط اینه کن سل یکم دستاتو اینجا رکسانا-
 اینجوری؟....باشه-
 .... دخی شد حاال اها-

 گروه مشدی قبول اگه میدیم تست اول... بشه شروع مسابقات دیگه روز دو قراره
 ....میدیم مسابقه میشیم گروه
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سته سالن های صندلی روی ش سه با اماده....بودیم ن صوص لبا  مدله...مخ
 یمر*ق*صببتونیم قشنگ که راحت هم و بود خوشگل هم که بود طوری لباس

 دامن دخترا برای... بود هارج های مدرســـه فرمه لباس اینه طرحش لباس....
 ایه کتونی با میخورد قرمز دخترونه کرواته روش که ســفید بلوزه با مشــکی

 که کاله ۵.....مشکی کرواته سفید بلوز با مشکی شلواره پسرا برای....مشکی
 ســرمون رو بود شـــده نوشــته(  ســیاه الماس) گروهمون اســمه  روشــون

شتیم....بود سابقه ی درباره میزدیم  حرف دا سرام... م  برنامه ننببی بودن رفته پ
 ...میشه شروع کی... چجوریه

 مسابقات؟ تو کردن شرکت رقاصم های گرگ میدونستید وای:انا
نا  تعجب با برگشـــت میداد گوش هم میرفت ور گوشــیش با هم که رکســـا

 شــده چجوری بدن مســابقه نیســتن ما حده در میگفتن که چی؟؟اونا:گفت
 !کنن؟ شرکت میخوان

 که تهس چی گروه این ینی... میکردم نگاه گوشون و گفت به داشتم تعجب با
 اوردم زبون به مهمه؟فکرمو انقدر

 کردنشون؟ شرکت مهمه انقدر که هستن چی حاال مگه_
 :دهنش جلو گذاشت دستشو و کرد گرد چشاشو انا
 گرگ گروهه این میزنی؟ابجی حرف گروهی چه راجبه میدونی تو دختر ا   ا   ا  _

صه های ص مدله تو گروهبهترین ینی... رقا  دوره تا ۵ تو که گروهی...ما هر*ق*
سابقات صلیه رقیبه البته صد و... شدن اول م  با ما بردای تعداده چون... ما ا
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 یادن کله تو خبرش بشــیم برنده کدوممون هر دفه این که جوریه... یکیه اونا
 ...باندییم خودمون واسه ما... مخفیه نبین اینجارو.... میپیچه

 ینا تعجبم ولی.... بگیره خندم شــد باعث که گفت طنز حاله با اخرشــو این
ــتم...نمیداد  رو خنده اجازه ــون به داش  یمببر ما اگر ینی...میکردم فکر حرفاش

 !!!....ما صورته تو میزنن ببرن اونا اگه اونا دسته رو میزنیم
شته و اخم با ارین دیدم که بودم فکرا همین تو  این... میان دارن ماکان سرش پ

 !کرده؟ اخم چرا
 صندلی رو کردن پرت خودشونو که ما به رسیدن

  یپرسمم حالشو اونوقت کییم دادیم نشونش وقتی کرده فکر اشغال پسره_ارین
  زدنشان غر وسطه پرید رکسانا که میزد غر لب زیره همینجور

 میگی؟ رو کی... بابا بگیراروم شو ساکت آی آی آی_
 :کرد نگاش برگشت عصبانیت با ارین

 بیشور شروینه اون غیره به باشه میتونه کی نظرت به_
 قر هی نبود کارااین اهله ما شریونه اصال... دیگست یکی حتما خب!...شروین؟

 ..... کجا ها ماال باال این کجااون ولی من اهنگای وسطه میداد
 : میگفت بلندگو تو از که مردی صدایه که بود نشده تموم  جملم هنوز

ــرکت_ ــید اماده کنندگان ش ــابقرو رواله خودتون... باش  هب پس.... میدونید مش
  شید حاضر سکو رو ترتیب

سای با گروها از یکی حاال که سکو به  بودن اومده وجق عجق و رنگاورنگ لبا
 کرده سر مشکی شال یه ما ولی بود باز موهاشون نداشتن شال دختراشون.... تو

 ... کاله روش بودیم
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 :گفت هیجانی صدای با گو بلند مرده
 ها دلقک گروهه این و شما این حاال و_

 وعضــشــون و ســر به اســمشــون خدایی... خنده زیره زدم پقی... گرفتخندم
شتن بودن ما اطرافه که نفر چن... میومد خیلی  ضربه اب خندم... کردننگام برگ

 شد قطع پهلوم تو ارین ی
 :گفت شده کیپ دندونای با ارین

 میخندی؟ چی واس درد ای_
  میاد اسمشون به قیافشون و ریخت خیلی اخه_
 .... گرفت خودشو جلوی ولی بود گرفته خندش انگار کرد بهم نگاه یه

ص به کردن شروع اونا شد شروع اهنگ شته دقه دو یه.... یدنر*ق*  از بود گذ
 ... کجا اینا کجا ما رقه خدایی نیزقصن تکراری خیی رفت سر حوصلم اهنگ

 :: بود فکر تو که ارین به کردم رو
 فکری؟ تو چیه.... پسر هی_

 :میزنه حرف خودش با داره انگار ارین
 برگشت و گفت اینو....نیستم ارین خاک به نمالیدم شروینواین پوزه اگه بخدا_

 شده ریز چشای با...کرد نگام
 :گفت

 دیدتت؟ن در دمه بیا گفتم بهتوقتی... کردی چیکار عطارو تو بیینم راستی_
 میشهه اینه که بود صب دمای دم.... بودم خونه تو که پیش ساعت سه به رفتم
 هنوز بود دوازده ولی..... میرفت۱۰ ســاعت روال طبقه باید.... بود نرفته عطا
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 نشسته.... دبو گرفتهبرام ارین که ای کوله تو بودم کرده جم وسایلمو...بود نرفته
تاقمو دره یکی که... میره کی این ببینم تا بودم  متر یه دمبو فکر تو چون... زد ا

 :هواپریدم
 کیه؟...ک_
 میکنی؟ واز درو عطا منم_

 ازو درو انداختم کلیدو... در طرفه رفتم همیشــه مثلهبودم کرده قفل درو چون
 متنفرم رنگ این از اوققق... زود زده سفید پا تا سر تیپه که کردم نگاش....کردم

 بودم وایســـاده در جلو...نمیپوشــیدم ســفید وقتهیچ نمیشـــدم مجبور اگه
 ...تو اومد زدکنارم....
 رتهمساف یه من.... دادی انجام خوب کارتو اینجایی که ماهه یه این اوا ببین:عطا

 فرار بشــنوم که روزی اون از امان ولی... ولی... میام و میرم دارم ای هفته دو
 میکشمتخودم دستای با و میکنم پیدات خودم که اونوقته اینجا از کردی

 ....؟میکشتم؟ گفت؟مسافرت؟فرار چی این...کردم نگاش شده گرد چشای با
 این بگی همب باید ولی نمیکنم فرار که من ترســیدم گفتی اینو نکن فکر ببین_

 .... میشهتموم کی بازیات مسخره
 :گفت پوزخند با
 میشــه خوراکتم و خورد خرجه میکنی کار خونه این تو بازی؟؟ت مســخره_

 نداری خونرو از خروج اجازه همه مثله اینه فرقت فقد.... حقوقت
 رایب خوبی موقعه اصال االن... میکشم خودمو روز یه این دسته از من اوفففف

شتم اراجیفش به کردن فکر شدم شروع دیگه ساعت چند میرفتم باید... ندا  ی
 : داد تکون سرمو ناچار به... میشدیم اماده باید
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  باشه باشه_
 : زد من بودنه کالفه به پوزخند یه
 .... ایینپ بیارش برسه که االناست اژانس بیار اتاقم تو از ساکمو پاشو االنم_
  بیرونورفت گفت اینو 

 راه زمین رومیکوبیدم حرص از که قدماییی با عصــبی و کالفه....خداااا واییی
 ...اتاقش سمته ،رفتم میرفتم
ــفید درش ــون اتاقا بقیه... میکرد فرق اتاقا  ی همه وبا بود س  ودب ای قهوه درش

 .... سفید یکی این
  ابیه و سفید ترکیبه از اتاق یه دیدم که کردم باز درشو

شت سفید تخته یه اتاقش... داره دوس سفید چقدر این وایییی  تختی رو با دا
 ابی های رگه که... بود ســفید کمدش بود ابی و ســفید دیواریاش کاغذ.... ابی

 و حموم زدم حدس بود ســفید که بود هم دیگه دره تا دو....بود شــده کار روش
شویی شه د شت موکت من اتاقه اینه اینجا....با  تاقها ولی.... بود پارکت... ندا

  داشت نارنجی موکته من
ــفید از اون. خخخخ داریم تفاهم عطا و من چقددرر خدایی ــش س  میاد خوش

  متنفره اون دارم دوست سیاه من متنفرم من
ــیاه از اینکه ــته روزیه که...میادد بدشفهمیدم جایی میادوو بدش س  انمخ فرش

 فکر اصــال....پوشــیدی ســیاه چرا که کرددعواش کلی بود پوشــیده ســیاه
 (خودمون لطیفه همون)باشه سفید انقدر روحیشنمیکردم
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ــتر دیگه ــاکی نکردم تلف وقتو این از بیش ــتم بودو تخت رو که س  رفتم و برداش
شو کله.... بود سنگین چقدر واییی... بیرون شته؟ ور کمد شالله...دا  اکس ما

ست ستریم.... منه اندازه که نی ست خاک  هک پایین ها پله از بردمش زور با...ه
 سپ.. نبود عطا کردم نگاه اونورو کردم نگاه ور این.... گرفت درد خیلی کمرم
 کوش

  اهم اهم_
شتم از که صداش با شتم که هوا پریدم متر یه اومد پ شگ  ینشس تو خوردم بر

ته دماغمو دماغم اوخخخ...  چه این اخه...میکردم نگاش اخم با و بودم گرف
 !حضوره؟ اعالم مدله

 برداشت دماغم رو از دستمو نگران چشایه با
 دکتر؟ میکنه؟؟بریم شد؟؟درد چی_
  شدهن چیزی که نمیخواد دکتر حاال واییی... کردم نگاش شده گشاد چشای با
 دبونگران ذره یه هنوز که چشـــایی با... میشـــه دیرت برو تو نیســـت الزم نه_

 رفت بود اومده که زردی اژانسه با و کرد خدافظی
ستمو کی ایییی... اومدم خودم به زد یکی که ارومی سیلی با شبود؟؟د  تمگذا

 کردم نگاه میکردنگام خنده با داشت که ارینی به گونم رو
 میزنی؟ چرا چته_
 :گفت خنده با
ست پنج دقیقا_  یارمتب زور به گفتم اخر انگار نه انگار میکنم صداتدارم دق

 نگفتی؟... رویا تو از بیرون
  دیگه اومدم موری یه چیو؟؟اهااا_
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 :میگفت که بلندگو مرده صدای با
ــه گروهه نوبته حاال و_ ــیاهه الماس ــدای و.... س ــویقع با دخترا جیغای ص  تش

 شد قاتی گروها
سید که اینجا به سط که ماکان ر س نوبته ینیاین و زد هوا رو ملق یه بود و  تما

 انگار که حالتی... پشــتمون اومدن ماکانم و ارین وســط رفتیم رکســانا و من
 انام....میدادیم تکون خودمونو اهنگ شــدنه وصــل و قطع با گرفتن کمرمونو

  میداد حرکت مار حالته دستاشو ما سره پشته
...... 

 عرقه داشــتنکدوم هر که ها بچه به... میزدیم نفس نفس.... شــد تموم اهنگ
  میکردن نگاه داشتن داورا به که کردم نگاه میکردم پاک پیشونیشونو

ــون منم....  اقعاو...میگفتن چیزایی و بودن زده زل دیگه بهم.... کردم نگاه بهش
 چی؟؟ نشیم قبول اگه داشتم استرس

 ... بود نظیر بی ما  هر*ق*ص ندارهامکان ولی
 چیزی یه ماژیک با روش و برداشت برگرو بود نمایندشون انگار که داورا ازیکی

  نوشت
لدن وقتی عد و داد نشــون جمع به و برگزو کرد ب حالی از.... ما به ب  خوشــ

 کنمچیکار نمیدونستم
شته روس شتهاین با....بود عالی..بود نو  داد و جیغ بلد صدای با گروها همه نو

 .... میکشیدن هورا و
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 میومد بر دســتم از کارهمین فقد خوشــحالی ســره از.... خندیدم دل ته از
 ردمیک نگام لبخند با داشـــت... افتادارین به نگام که میخندیدم همینجور....
ند بهش.... نداین تو.... زدم لبخ قت چ نه شـــده کردم عادت خیلی بهش و  ای

 ....باشم داشته داشتم دوست همیشه که داداشی
ند وقتی ید یهو زدم لبخ یاد خودم به تا طرفم دوی ته منو ب  غلشــوب تو بود گرف

 نوعی یه به داشــتن هام بچه.... میخندیدم بلند صـــدای با..... میچرخوند
  که میکردن خوشحالی

 ....: میگفت که بلندگو مرده صدای با
 تو اومدن ای عده و.... رقاص های گرگ گروه اخرین این و شــمااین حاال و

 ... موند باز دهنم دیدم که چیزی از....
 شــروینه همین میگفت ارین که شــروینی این ینی... بود شــروین....ش اون

 خودمونه؟؟
 ... باالها؟؟محاله این میکنه؟؟شروینو چیکار اینجا اون ولی

 دیدهن منو هنوز بودیم وایساده ما که سکو رو اومدن میکردم نگاش گرد پشای با
ــمش که جلو اروم اروم رفتم.... بود ــای ال.... خوردمن به چش  و متعجب چش

 : کرد زمزمه باز دهنه
 آوا_

 :گفتم اون اینه منم
  شروین_
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 غلشب پریدم اوینا از میگیرم خبری یه باالخره که شوق سره از شد چی نفهمیدم
غل همو خیلی ما چون بود عادی تا دو ما برای چیزا این کردم بغلش و  ب

 ....کردیم عادت بودیم هم با بچگی از باالخره میکردیم
 :گفت عصبانی و بلند صدای با شروین

ــهرو چقدر میدونی.... بودی کجااا اوا_ ــه کزدیم رو و زیر ش ــور توی واس  بیش
 بودی؟؟؟؟ کجا بده منو جوابه هااا...
 وتهســک.... کردم نگاه میکردن نگامون داشــتن شــده گرد چشــای با که بقیه به

  میومد شروین دادای صدای فقد و بود شده بدی خیلی
 بیرونو اورد بغلش از منو... طرفمون اومد غلیظ اخمه و ســریع قدمای با ارین

 :زد داد شروین به رو
 ..... نداره ربطیهیچ تو به بوده جا هر بوده کجا اوا که مرتیکه چه تو به_

 :زد داد و گرفت ارینو یقه اومد شده جفت دندونای باشروین
 میزنی؟؟ حرف بجاش که چه تو به چه؟؟؟ من هاااا؟؟به کردی چیکارش_

 :زد داد و من طرفه برگشت قرمز صورته و اخمه با سریع و گفت اینو
 هگری انقدر نمونده بدنش تو جون خواهرت میگشــتیم دنبالت وقت همهاین_

قت کرده لت و عشــق به میری تو اونو جهاین با....میرســی؟؟؟ حا  جو
 میکنه طرفداریتو اینجوری که خوابیدی زیرش بار فکل؟؟؟چند

 باال اومد دستم که شد چی نمیدونم.... گرفتم وقاحتش همهاین از دهنمو جلو
 گوشش درهزدم سیلی یه و
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 اینکه نه مرفت چرا میپرســیدی برات داشــتم ارزش یکم اگه بیشــور پســره بیین_
مه این جلو به نداری حق تو.... ببری الکی ابرومو ادم ه  همیچین من راج

 .... کنی فکرایی
 : دادم ادامه و کردم نگاش سرد

نا به به حالم میگی اوی یام زودی به و خو گه ضــمن در.... خونه م  من نه دی
 ....اوایی تو نه و میشناسم شروینی

 هی هکسرم پشته صداهای به.... رفتم کن رخت سمته به سریع زدمو حرفواین
 .... نکردم توجهمیکردنم اوا اوا

شتم مانتومو سا همون روی از بردا شیدم لبا  جلو و دراوردم سریع دامنمو...پو
 دامنو و تمبرداش کولمو.... بیرونبرم میتونستم بودم پوشیده مشکی ساق زیرش

 که تممیرف تند تند دلشتم.... بیرون زدم خروجی دره از سریع.... توش انداختم
 . شونم رو زد یکی

 میکنم صدات  دارم ساعته سه وایسا اوا هی_
 ... کردم نگاه میزد نفس نفس داشت که ارین به برگشتم

  خونه برم میخوام_
  افتاد راه و... بریم خب خیله_
 پیشته؟ سوییچ مگه_
  بیا اره_
 چی؟ بقیه پس_

 : کردنگام چپ چپبرگشت
 بیاااا.... میان خودشون_
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 .... گفت جوری یه خیلی اخریو بیای این
تادم راه بالش اف باســـای همون فهمیدم تازهکه...شـــدیم ماشــین ســوار دن  ل

 کنه عوض نکرد فقد دیگه میومد رمیالم داشت خب...هر*ق*ص
 :گفت شک با ارین

 میشناسی؟ کجا از شروینو تو_
 زدمن حرفی و پنجره سمتهکردم رومو همین واسه نداشتم توضیح حوصله اصال
 توجهینار به دیگه...شدم پیاده که خونه رسیدیم... نگفتهیچی فعیگد که اونم

 ...میخواستم خواب االن فقد نمیاد میاد نکردم
 :خانم فرشته

 بودی؟ رفته کجا... دخترم سالم_
 خدافظ فعال میدم توضیح میام_
سامو اتاقم تو باال رفتم سریع و  روافتادم و کندم ممکن حالته ترین سریع تو لبا

ــت....تخت ــتم دوس ــت پوچی دلم.... کنم فکر چیز هیچ به نداش  وت میخواس
 ردب خوابم اخرشم که میادخوابم که کردمتلقین انقدر...بستم چشامو...ذهنم

شامو شت لحظه یه... بود تاریک جا همه... کردم باز چ  تاریکیاین ازکردم وح
شدم سریع... شن چراغو... رفتم برق پریزه سمته به و تخت رو از پا  ردمک رو
سمانگار وای... شن با که بود شده حبس نف  اون از... شد ازاد اتاق شدنه رو

 ردوندمگ اتاق دوره چشامو...میترسم تاریکی از االن تا بودم انباری تو که موقعه
به...  یختهر بودم زده که ریملی... کردم نگاه اینه تو خودم به رفتم... تمیزه خو
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 زیله.. حموم تو رفتم... دراوردم لباسارو...بود تنم ر*ق*ص لباسای و بود شده
 کردم فکر اخیر اتافاقات به....وایسادمگرم اب

 میکرد چیکار اونجا اصــال!داد؟ نســبت من به چیزارو اونجور چرا شــروین
 !!!....کجا باالشهر و ر*ق*ص و کجا خط هفت شروینه

 لباسامو کروم خشک خودمو لحظه همون حوله با.... بیروناومدم گرفتم دوش
شیدم ستم موهام دوره کوچولوعرو حوله...پو  شیکمم قوره و قار صدای با...ب
 پایین رفتم....گشنمه چقدر فهمیدم

 کجایید؟ خانم فرشته....خانم؟ فرشته_
  املت هی اشـپزخونه رفتم...بیخی....رفته کجا وااا... نبود ولی گشـتم جارو هنه
 ظرفارو... کردم تمیز میزو.... چسبید خیلی واییی... خوردم نشستم پیاز با زدم

 ... بود ۱۱ ساعت ببروناومدم اشپزخونه از...شستم
 !کجاست؟خانم فرشته شب وقته این

ستم...دخترش خونه رفته حتما ش  بودم دهش بلند تازه نمیومدخوابم... مبل رو ن
 پخش ارشــو بده تکون اهنگه داشــتpmc زدم... کردم روشــن تلویزیونو....

  میدادم قر شدم بلند.... میکرد
 الالالال... بده تکون اووو... بده تکون یوهووو_

 ترس از ارین خنده صدای با که میخوردمتکون همینجور
 طرفش برگشتم کوتاه جیغه یه و شده گرد چشای با

 : خنده با ارین
 .... یدنهر*ق*ص مدل مه این خنده از مردم خدا واییی_

  خنده زیره زد باز هرهر
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 برات بخرم ندارم پول میشه گرون مسواک نخند زیاد تو خب خیله_
 :گفت شیطنت با اورد باال سرشو

 نباش نگران میگرمخودم واسه خودم_
 :گفتم ایشی یه
 ....نیستم_
 :گفت جدیت با و نشست من بغلیه مبل اومد ارین... مبل رو نشستم و
 میشناسی؟ کجا از شروینو بده توضیح خب_
 کردم پوفی یه
  مما خونه.... شدیم بزرگ هم با بچگی از که بوده همسایمون شروین جون اقا_

ــهره پایین  دمکر تعجب خیلی ر*ق*ص بخاطره و دیدم اونجا اونو اینکه از...ش
  کشت خوبمونو خاطراته همه و چیزو همه حرفاش با ولی

 :گفتاخم با
 بغلش بری نداشتی حق تو باشه هرچیم ولی....اینطور که_

 :کردم نگاش چپ چپ
 ها غریبه نه میکنم مشخص خودم حقمو و مربوتهخودم به کارام_

 شدی پرو زیادی ینی که گفتم غلیظ خیلی هارو غریبه
 : ردک بلندم و گرفت زازومو اومد شد بلند مبل رو از وحشتناک خیلی اخمه با
به؟؟میخوای_ نه تو بفهمی؟وقتی غریبرو واقعی معنی غری  کســـی خو

 نیستی غریبه دیگه میکنیزندگی
  نیستم اینجا خودم پایه با چون هستی من واسه ولی_



 89 انتظار یآوا

 اینجایی باز باشه هرچیم_
ــله خدااا اه ــتم اینو با بحث و جر حوص ــه...نداش ــوعو همین واس  عوض موض

 :کردم
 ؟؟.... شد چی مسابقه_

 :کردنگام چپ چپ
 دلقکا گروهه با افتادزم ما...شـــدن قبول گرگهام معلونه که اینجوری هیچی_

 موندیم تامون ۴ گروه ۸ از....
 خاکستری.... دلقکا...گرگها...ما

 ...شدن اول تا قدم یه ینی این و میده مسابقه گروه یکی اون با کدوم هر برنده
 گرفت دستمو که برم میخواستم.... میرم دیگه من... خب خیله_

 .کردم نگاش
 چیه؟_
 گفتم؟ اونجوری نشدی که ناراحت_

 اره بگم نیومد دلم گفت ملتمسانه انقدر
  بخیر شب...نه_
 بخیر شب: کرد ول دستمو_

**** 
 هب... سـیاه الماسـه و رقاص های گرگ بینه رقابت روزه ینی... مرداده ۱۷ امروز

ته دو این هه که کردم فکر هف کارو گرو تادیم االن و بردیم دلق  ایه گرگ با اف
 ببریم کدوممنون هر اکه...میشـــه اول ببره کدوممون هر که رقابتی.... رقاص

 ذیتا برای دلم ولی چرا نمیدونم.... بیاد عطا قراره فردا.... میبریم میلیون ۱۰۰
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 به سانارک صدای با...زندگی میشه تکراری خیلی نباشه... شدهتنگ کردنشاش
 :اومدم خودم

 حاضری؟ اوا_
سه به ص لبا سای مدله... کردم نگاه مونر*ق* ضانوردا لبا   ودب سیاه ه ک بود ف

 واسه صورتی که داشت صورتی و سبز رنگه شب نواره شلوارش و استیناش رو
 کاگالک یه دخترا قافه.... پسرا واسه سبز و دخترا
 نقره سایه و بودیم کرده سفید صورتمونو کله که ارایشی و صورتی کوتاهه گیشه

صنوعی مژه.... موهامون همرنگه صورتی رژه.. بودیم زده ای  بگم کل در... م
 ....میومد مونر*ق*ص به بود باحال ولی...دراکوال بودیم شده

 :شونم رو زدنحکم رکسانا
 حاضری،میگم.... میکنی فکر چی به ساعته شه هوییی_

 ....بود شده من اینه کهکردم نگاه بهش
نه رفتیم....بریم اره_ کانو و ارین رختکن بیرو ته که دیدم ما  رو بودن نشــســ

 کردم نگاه تیپشون به...میزدن حرف صندلی
سه اینه که  فقد...سرشون رو سبزه کالهه و سبز رنگه شب نوارای با فقد ما لبا

 (کنن ارایشم میخوای نکن تارف خدا ترو نه)نداشتن ارایشم
 :گفتم سرخوشی با و زدم داد بلند

ههههه_  هااا برنده چطورید..... گروههه پسرای سالمممم ب 
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شو ارین... میخندیدن من بازیه دیوونه یه ست شت د  که بغلیش صندلی رو گذا
 خندهلب یه.... میکنه نگامون داره انا دیدم که نشــســتم رفتم...بشــین بیا ینی

 : زد مارموز
 ... خبراییه نکن همیدااا نخه تو خیلی وقته چن روشن چشمم به به_
 :گفتم خنده وسطه همینجور...خندیدم چرتش حرفای به
  نداشتمه داداشه اینه ارین دیوونه بابا برو_

شت که ارین خنده دیدم یهو شتم... شد قطع میخندید باهام دا  ندیلبخ با برگ
نده ته که ندم مو گاش بود خ یدم کردم ن باوری با د گام داره نا نه ن  میک
 !میکنه؟ نگا اینجوری چرا!؟!چیه؟....
 :گفت عصبانیت با برگشت کرد اخم یهو

 نداشتتم؟ داداشه فقد تو برای من ینی_
شاره خودش به و سانا به!میکنه؟ اینجوری پرا این وااا...کرد ا  اییان و ،ماکان رک

 ...کردم بود،نگاه مشخص چهرش از بود شده پشیمون گفتش از که
 .... ارین طرفه برگشتم

 میکنم؟ نگاه چی چشمه به میکنی فکر پس نه_
  شد بسته بلندگو مرده صدای با دهن که بزنه حرف میخواست

 :بلندگو مرده
 .... میشوند وارد سیاه گرگهای گروهه_
ــدای حرف این با ــاگرایی ص ــاید نبودن خیلی که تمش  باز ولی نفر۳۰ یا 2۰ ش

 ولی... ودب بابل تو دلقکا با مسابقه که بگم رفت یادم راستی.... بود زیاد صداها
 ... تهرانه باز دفه این
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شمم شدن وارد سیاه های گرگ سای که شروینی به خوردچ  ولی پوره پاره لبا
 ولی... بود زده شــروینو تیپه ازســراشــونم دیگه یکی... بود پوشــیده خوشــگلی

سبتا شلواره و تاپ یه دخترا شیده پاره ن شون یین پاره میگم اینکه)بودن پو س  لبا
 (داشت پاره حالته جاش چن

 کیی.... یدنر*ق*ص به کردن شروع و شد پخش بودمو شنیده بار یه که اهنگی
 ... طرف این یکی میپرید طرف اون

شون وایییی شتم جام تو همینجور... انرژی پر خیلی... بود عالی اهنگ  کونت دا
که خدایی... یوهوووو... میخوردم تکون  از تا دو... یدنر*ق*صــمی معر

شون سرا تا دو بغله اومدن دخترا شون تو و یکی اون و شروینو ینی پ  کونت بغل
 بترتی به اهنگ اوج تو یهو...میداد ویراژ وسط هم دختره یکی اون... میخوردن
 .... میکردن پاکوبی وایسادن
 ونبراش زدم دست دل ته از رقیبمونن که نکردم توجه... شد تموم اهنگ باالخره

 یدنر*ق*ص قشنگ خیلی
 یوهووو بوددد عالی جیییییییغ_
 :ردمیک نگام اخم با که انا طرفه برگشتم پهلوم تو خورد که محکمی ارنجه با
 ماست نوبته میزنی؟؟بلندشو دست رغیبمون برای_

 ردهپ پشته از که بود طوری مونر*ق*ص اوله مدله....سکو رو رفتیم بلندشدیم
ست شدیم وارد دونه دونه میزدیم د  من بعد رفت ارین اول شد شروع اهنگ می

 ارین) ترتیبه به... شد شروع اهنگ وقتی.... اومد ماکان بعد رکسانا بعد انا بعد
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 پســرا..دخترا میدادیم تکون وب*ا*س*ن وایســادیم( انا و ماکان. رکســانا. من.
 ... یدنر*ق*صمی

شه شهپ میرفتیم بودیم انا و من که دخترا از تا دو باید.... شد شروع کهدوم بخ  ی
 .....میکردیم هماهنگ ولی نفره دو هر*ق*ص و ماکان و ارین

ــد تموم اهنگ یوهوووووو ــدم خم زانوهام رو..... ش  به....میزدم نفس نفس ش
شاگرا هورای و جیغ صدای ص خدایی... دادم گوش تم  بود نظیر بی مونر*ق*

 ....بود قشنگ خیلی گرگهام واسه ولی
شهه عینه که داورا از یکی....میکردننگاه همو تردید با که کردم نگاه داورا به  می

 : زد دست شد بلند.....بود نماینده
 بودنتون عالی میزانه ولی....رقاص گرگهایبرای هم شــما برای هم بود عالی_

 مینه همینجا دیگه روز دو اینه نظرمون ما....بگیریم تصــمیم نمیتونیم یکیه
 .... بدید مسابقه باز هم با زمان

 زحمت همه؟؟این چی یعنی...بود مخ رو خیلی تماشاگرا گفتنه هوووو صدای
شیدیم ش شاکی که کردم نگاه بقیه به....بدیم مسابقه باز اخر که ک  داورا به تندا
 ....نبودشروین بینشون میکردن اعتراض

 هییی_
 طرفه رمباومدمکردماخم یه... شروینهدیدم.... بود پشتاز که صدا طرفهبرگشتم

 :کردم نگاشبرگشتم...گرفت بازومو که ها بچه
 چیه؟_

 :گرفتپشیمون قیافه شروین
 باشه؟ نشو ناراحت گفتمچیز یه شدم عصبی موقع اون تروخدا اوا_
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 ...بابا برو... نشوناراحت تازه میگه اقارو...هه
ــتمو ــدای که طرف این اومدم دادم تکون بابا برو معنی به دس  گوبلند مرده باص

 :شد تیز گوشام
سابقات این بزرگه گذاره سرمایه حاال و_  بیاد ادمیخو نبود اینجام نبود اگه که م

 .... بشید ساکتهمگی...
 نه....نه.....که ای قیافه به باال اون از شد باز سالن دره.... شدنساکت همه

 غرقه صورته به شده گرد چشای با....عطاست...ع که..ک این..ا...ندارهامکان
شت کهکردم نگاه پوزخندش شهب دیده منونکنمفکر.. میومد پایین ها پله از دا  ا

 سپ... بودمن تره طرف اون ذره یه کهکردم نگاهارین به... بودم همه پشــته چون
شت خبر اونم  و جدی که عطا صدای با..... بود تعجب از پر قیافش چون ندا
 :میگفت رسا

 .... سیاه الماسه.... و رقاص های گرگ گروهه_
 هم بود عصــبانیت هم چشــاش تو.... دید منو که جمع تو چرخوند چشــاشــو

 داد ادامه و.... تحسین
یه کارتون_ یادی بودن عالی این ولی.... عال باره شـــده باعث ز قه دو  مســـاب

 ....ساعت همین همینجا فردا....بدید
گه حرفه هیچ بدون مه.... وااا!رفت؟.... رفت ای دی عده ه نده زدن غر ب  پراک
ستم.... ارین حتی شدن صمیم.... االن کنمچیکار نمیدون  ختکنر برم گرفتم ت

سای با گنده مرده یه که سیدم... طرفم اومد سیاه لبا ساش تر  موناییه دقیقا لبا
 !!!عطان؟ ادمای ینی...بودن پوشیده دزدیدنم موقعه که بود
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صبانیه چقدر عطا که فکراین با ستم از ع  ازوموب تا دو یارو کهکنم فرار اومدم د
 گرفت

 ببیننتون میخواد اقا فقط... ندارمکاریتون باشید اروم خانم:یارو
 نداشت فایده ولی شم راحت دستش از کهمیدادمتکون خودم

 زوره مگه....ببینمش نمیخوام من جون اقا_
 فیدوس دره.... بود سالن بیرونه که اتاقی یه تو برد منو اخر کردم کاری هر ولی
  تو انداختم و کرد باز

 یبترک از بابا ای...ابی و ســفید.... کردم نگاه اتاق به... وحشــی ایشــشــشــش
 عطاست اتاق فهمید میشه رنگیش

ــمو...خخخخ ــت دیدم عطارو کهگردوندم اتاق دوره چش ــینه به دس  قیافه با س
 میکرد نگام داشت خونسرد

 ....همینه میگن که طوفان قبله ارامشه...  دادم قورت دهنمو اب
 ....نز سرم به.فرارم..ف..فکره اصال.ا...نکردم کاری من بخدا..ب عطا..ع اقا_
سی صدای با س س س سته دهنم شد خارج عطا دهنه از که هی  اروم اروم...شد ب

 هک عقب میرفتم و میومد همینجور..عقب میرفتم قدمش هر با... نزدیکم اومد
با ای دیوار بهخوردم  از اومدم... میگه چی وســط این دیوار این االن حاال با

 ابیه و سفیده دیواره به کوبوندم بهم رسوند خودشو سریع قدمای با که برم چپ
 وحشی...کمرم اوخخخخ....اتاق

ــت با ــده قرمز قیافه با کهکردم نگاش وحش ــای و ش ــبی چش  میکرد نگام عص
 :شد کر گوشم که زد دادی چنان  یهوووو...
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 کردم کنترل خودمو چقدر مــــیدونی اشــــغـــــال دخــــــتـــــره_
 طهوس باریه اخرین و اولین اینـ.....نگـــــــم بهت چیزی ماه یه  اینـ تو کـــه

 فهمـــــیدی؟؟؟ یر*ق*صمی غریبه همه این
 ییدم؟؟اوخییر*ق*ص غریبه همه این وسطه که عصبیه فقط چی؟؟؟این یعنی

ــاس چه ــرم تو خاک بابا ای...خخخ...حس ــطه س  تو خندیدن موقعیت این وس
 !چیه؟ ذهنم

 خونه از بیرون اومدم اجازه بی که نیست مهم برات تو یعنی-
 ....طرفم برگردوند کلشو دوباره....کرد پوففف یه پنجره طرفه برگردوند سرشو

 چیـگفتم؟ فهمیدی گفتش....بعد برای اینکارتم حسابه-
ند تند ســرمو-  خیلی...کشــیدم عمیق نفســـه یه.... کرد ولم...دادم تکون ت

 موقعیت اون بود ترسناک
 راوردد سیگار یه و بود میزش پشته که ایش قهوه چرمه صندلی رو نشست عطا

 کرد روشنش و
شام شتر که نبود چیزی دنیا تو....شد گرد چ شم متنفر سیگار از بی  اخم....با

شت که طرف رفتم سریع و کردم شید سیگاررو دا ستش از.... میک شی د  دمک
  کردم لهش مکفش با و پارکتا رو انداختم نکردم توجه متعجبش قیافه به... بیرون

 :گفت عصبانیت با عطا
 میکنی خاموش سیگارو چی واسه روانی دختره چته-
 :گفتم اخمـ با
 ؟؟؟ میکشی سیگار سیرشدی جونت از مگه-
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 ....بیرون برو حاال....نشدم یا شدم سیر جونم از نداره ربطی تو به-
 دممیکر نســارش درک به یه میکرد اینکارو کی هر...داشــت ور دیگه ســیگار یه

 ....نکشه سیگار که مهمه چرا نمیدونم ولی... ولی
 : گفتم بهش مظلوم

 باشه؟ نکش-
 یفتهخودش این پیشه که بود عجیب خودمم واسه...کرد نگام تعجب با برگشت

 .... بزنم حرف اینجوری
 :گفت تعجب با
 کردم عادتـ نمیشه-
 :گفتم لحن همون با
 باشه؟...داره ضرر خیلی بخدا... نکشی میکنم کمکت خودم-

 :گفت بود خیره بهم که همونجور مانند زمزمه اروم.... کرد نگام خیره خیره
  نمیدم قول ولی باشه-

 کاراین با شاید... کنم کمک بهش میخوام که زیاد خیلی خیلی شدم خوشحال
 بهم کوبیدم دستامو....بخشیدم

 خوب پسره افرین-
 ! میزد؟ لبخند داشت.... کردم تعجب دیدم که چیزی از

 ؟!!زد؟ لبخند االن این
 : گفت لبخندش همون با
 ؟ یر*ق*صمی قشنگ خیلی میدونی-

 م؟؟؟ر*ق*صمی قشنگ گفت من به االن این شد گرد چشام
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 ؟!بیدار یا خوابم ببینم بگیره بشگونمون نیست یکیم
 :گفتم ترید با
 مرسی-

 ..سردش قیافه با همیشگی عطای همون شد و رفت لبخندش گفتم اینو
 دستش گرفت کتشو شد بلند صندلیش رو از
 میرسونمت بیا.... بریم دیگه خب-

شو داره دیدم بیوفتم را اومدم شه کت شتد شروین روز یه بخیر یادش... میپو  ا
ــی میرفت ــتش عروس ــت دوس ــو میخواس ــه کتش  و تمگرف براش رفتم که بپوش
شید  قیافه به مگرفت ازش کتو طرفش رفتم سریع خاطره این یاده با...هییی....پو

 بپوشه که گرفتم هوا رو براش کتو.... نکردم نگاه تعجبیش
 تک به چشام با کردمو گرد چشامو...میکرد نگامــــ داشت که کردم نگاه بهش
 ... کردم اشاره

 .... دیگه بپوش-
 :گفت برگشت...کت تو کرد دستاشو و کرد پشتشو

 خوبه؟-
 ..... فقد اره-

 کنم درستش تا تر جلو میرفتم باید که بود خراب کتش یقع اون
 رو ستشد کردم احساس که میکرد درستش داشتم بودم انگشتیش دو فاصله تو

 ابنجوری چرا که میکردم نگاه بهش داشــتم.... پریدم ها برقزده اینه... کمرمه
 میکنه نگام لبخند با داره دیدم که کرد
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 ؟!قشنگه انقدر لبخندا این چرا نمیدونم
 ... دیوار به شد کوبیده در یهو که بودیم چشم بازیده ک دید همین تو
 ....هـــــیـــن-
شای با شش.... کردم نگاه بود در چهارچوبه تو که ارینی به شده گرد چ  ور چ

شو رده.... بود کمرم سته به که گرفتم نگا سیدم عطا د شو سریع... ر ستا  از د
 ....وایسادم فاصله با کردم جدا کمرم

 :گفت ارین به اخم با دید منو کاره این تا عطا
 تو؟؟ میای زدن در بدون طویلست مگه-

 :گفت اخم با متقابال ارین
 میکرید؟ چیکار-

 یلیخ اینکه کنیم؟با میخواســـت چیکار... گفتنش مدله این با گرفت خندم
 باشه یمچ هر..... میبودم بغلش تو نباید میگه راست خب ولی نیستم اعتقادی

 اب چیز همه  از بودنم پاک دنیا تو.....بخوره بهم غریبه دســته ندارم دوســـت
قدر حتی...تره ارزش یت بودنم پاک به ان یدم اهم مان به م بام ما یت با  اهم
 !دوستم؟ خانواده چقدر ماشالله خخخخ...نمیدم

 (خخخ دیگه اینجوریه شخصیتش خب نخند)
 :گفت اخم با برگشت عطا

 ... نداره ربطی تو به-
 :میزدن حرف هم با اخم با همینجور

 مســخره این پس داری ســهام اگه داری؟؟ ســهام نگفتی من به چرا تو:ارین
 بود؟ چی نیست خوب ر*ق*ص میکردی که بازیایی
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  دادم گوش بابا حرفه به من... دردسره ر*ق*ص میگم هنوزم:عطا
  بیرون کشیدم دستش از دستمو سریع که گرفت دستمو

 :گفت کرد پوفففف یه
 خونه برو هم تو ارین...بریم بیا-
 ومجل ارین که میرفتم داشــتم ســرش پشــته منم.... بیرون ســمته افتاد راه و

 :گفت اخم با....وایساد
 میزنیم حرف باره این در بعدا-
 !چه؟ اون به بابا برو... رفت و

 خوشگله درچق وای.... سفید سانتافه یه طرفه رفت عطا... پارکینگ طرفه رفتیم
ــتم....این ــکو این میکردم نگاش بر و بر داش ــکلش فقد... عروس  ودب این مش

 :گفت بود ماشین دره کناره که عطا....اه سفیده
 .... دیگه بیا-
 جلو؟ یا بشینم پشت حاال... در طرفه رفتم کوتاه قدمای با
یا لوس این اه یه باز یدم رفتیم چ  کردم باز جلورو دره.... نشــســتم جلو خر

 ...نگم که بگیرم خودمو جلو نتونستم....بود خوشگل خیلی....نشستم
  داره مشکل یه فقد خوشگله ماشینت خیلی-

 :گفت تعجب با برگشت
 مشکلی چه....مرسی-
 : گفتم شده جم صورته یا
 ...سفیده-
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 :گفت تعجب با همونجوری
  قشنگه که سفیده؟؟سفید-
 ...قشنگه سیاه نچ-
 گفت اخم با

 ...لگیرهد... میاد خوشت سیاه چیه از.... نیست قشنگ اصال رنگه بدترین سیاه
 استرس از پر سفید ولی... ارامشه از پر سیاه-
 :گفت شده گرد چشای با
 اوردی؟ کجا از اینو دقیقا-
 بدم سفید از همین واسه گفتم حسمو نمیدونم:گفتم انداختم باال هامو شونه-

 سیاه؟ از میاد بدت دلگیره که این واسه هم تو.... میاد
  داد تکون سرشو

  اره-
  ماشالله تفاهم چقدر-

یدن به کردم شــروع ند گاه...خ یدم کردم ن طام د نده اروم داره ع  ولی...میخ
 ارومــم

 :زد زنگ عطا تلفنه که صندلی پشتی به دادم تکیه
 هستید؟ خوب.... جاویدی اقای سالم-

..... 
  رکسانا نه راضیم من نه نمیشه اصال خدمتتون کردم عرض  که من-
ــترس... زد تند قلبم یهو چرا نمیدونم..طرفش چرخیدم حرفش این با  رفتهگ اس

 ...بودم
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 ....اقــــ اخه ولی-
..... 

 ...میکنیم صحبت دربارش شرکت میام امروز باشه-
..... 

 خدانگهدار-
 ....کرد قطع و

ـــه یاد قلبم تپش نه با بود ز ند ی تپشــشــو داشــبردم به گوشــیش کوبو  ادترز
 پریده رنگمم مطمئنن...کمرم رو نشــســته ســرد عرقه میکردم احســاس....کرد
 ....بود

 کنم؟ چیکار این دسته از من لعنتی اه: عطا
 کنم چیکار کنم چیکار میگفت میکوبیدو فرمون یه هی که کاراش به داشــتم

 تو چی نمیدونم که طرفم برگشـت هسـتم منم فهمید انگار یهو....میکردم نگاه
  بغل  زد که دید صوررتم
 :طرفم برگشت

 خوبی؟ اوا؟؟؟اوا-
 ....نمنمیدو واقعا...بودم ترسیده چرا نمیدونم...بدم تکون سرمو تونستم فقد

 تکیه رموس....بود خیابون طرفه اون که مارکتی سوپر تو رفت و گفت لعنتی یه
شامو و صندلی به دادم ستم چ شته دقه چن.... ب شی دره صدای که بود گذ  نما
 وشونی و دراورد پرتقال اب نایلون یه توی از عطا دیدم که کردم باز چشامو اومد

 جلوم گرفت پرتقالو اب که میکردم نگاه کاراش یه... توش زد
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 بخور-
 خوبم نیست الزم-
 : گفت اخم با
 نباشه حرفم بخور میگم-

 جلو کیک با دســت یه دیدم که خوردم قلپ چن زوری که گفت جدی انقدر
 میکنه نگام داره نگرانی با دیدم عطا طرفه برگشتم چشامه

 بخور-
 نمیخوام خوبم بخدا بابا-

 ترکیدم قشنگ اینکه بعده.... کرد دهنم تو کرد بزور ولی
 :گفتم

 نمیخورم دیگه خدا ترو ترکیدم عطا وایـــــی-
ـن)یه شد گرد چشام گفتم اینو اینکه بعده ـ ـ ـ ـ ـی ـ ـ ـ ـ ـ  من اخه.... گفتم( ه

 ....که عطا نه عطا اقا میگفتم بهش همیشع
 میکرد نگام خونسرد که کزدم نگاش

 :گفت خونسردش حالته همون با عطا
 !؟.... میکشی هین مگه شده چی حاال-
 ...دیگه زشته چیزه... چیزه... اخه نه-

 :گفت میکرد روشن ماشینو که همونطور
 فهمیدی؟ عطا میگی بعد به این از اصال نیست زشت اصالنم-

 ....دادم تکون سرمو
 *عطا*



wWw.Roman4u.iR  104 

 

ــتم اوارو ــمته افتادم راه و خونه گذاش ــرکت س  رامب اوا وقته خیلی نمیدونم....ش
 .... میکنه خیره خودش به همرو چشمه قشنگش هر*ق*ص اون با شده مهم
صیته تو.... بود سیریش خیلی ام جاویدی این شته بابا و  مادام التهوک که بود نو

یدی این بده داده العمر یدونم....جاو گه...چرا نم  بودیم مرده ارین یا من م
 :بوده این مسئله که گفتش وکلیمون....

ــتن و بودن مریض پدرتون)  ــما نمیخواس ــه بدونید ش  هب اینکه برای همین واس
 زده ولی(عطا)شــما به بده مرگش بعده که اون به داده داشــته اعتماد جاویدی

 (اونه برای شرکت قانونی نظره از...زیرش
 ماد اینه خودت زدم حرف باهاش گفتم بهش....اســتغفرالله.... جاویدانیه ای

ب االن اون قانونی نظره از باالخره بگیرم زور با نمیتونم ولس... بده حا  هصـــا
 ....شرکته

 .... رکسانا منو.... و من ازدواجه...گذاشته شرط ولی
سانا خوده با ضی اونم... زدم حرف رک ست را ست یکیو نی ضا از که داره دو  ق

ست ماکانم ستش ماکانم.....ه  ای من میگه یا نمیزاره پدرش این ولی... داره دو
 ....کس هیچ

 من اگه....اون هم من هم....مجبوریم کلی....رکســـانا نه میرم بار زیره من نه
 ....پدریشو ارثه نکنه قبول اون اگه میدم دست از شرکتو نکنم قبول

 ...ام کالفه کنم چیکار نمیدونم
 افتادم اوا حرف یاده به که... کردم پارک ماشینو... شرکت رسیدم

 (استرس از پر سفید ولی ارامشه از پر سیاه-)
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گاه لبخند یه  ابیش چشـــای اون با دختر این خیلی.... لبم کنجه اومد ناخدا
 ....کنم فکر بهش نباید نه....اومدم خودم به یهو.....داشتنیه دوست

 .... اسانسور سمته رفتم و گرفتم خونسردمو همیشه قیافه
 (ام۷ طبقه)

شی....شرکت دره سمته رفتم شدم پیاده سته من ش شه اینه بود ن  النگ یه همی
 شد لندب و کوبید گوشیو دید منو تا..میزد حرف تلفن با داشت و بود زده ارایش

 :گفت ناز با
 عطا اقا سالم-
 :گفتم اخم با
 کن صدام فامیلیم با گفتم دفه هزار-
 منتظرتونن جاویدانی جناب.... ببخشید-

 رو اشتگذ قهوشو دیدم وقتی....نشسته صندلی رو  جاویدانی دیدم که تو رفتم
 :گفت میز

 پسرم؟ چطوری... عطاخان به به-
 :کردم نگاش یخ

 ممنون-
 اینجا پشته گهدی کسه روز یه که کنم فکر نمیتونم حتی.. نشستم میز پشته رفتم

 ....بشینه
 :کاویانی

 کردی؟ فکراتو پسرم خب
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یانی اقای-  نه میخوام من نه چیه برای اســرارتون همه این نمیدونم واقعا کاو
 ....رکسانا

 :دادم ادامه بدی لحنه با
 میکنید دارید سواستفاده پدرم اعتماد از که بده خیلی و--

 :زد داد....شد قرمز یهو صورتش
 از یا کنیمی قبول یا....میخوام جفتتونو خوشبختی من کردم؟؟ سواستفاده من-

 بیرون برو شرکتم
 :زدم داد متقابال منم....شده قرمز مطمئنم عصبانیت از صورتم

 این زیره جوره هیچ من اجباره میگید که خوشبختی این کاویانی جناب ببینید-
 ...نمیرم اجبار

شتم بر کیفمو و ستگیررو.....در سمته به رفتم سریع و دا شو هک گرفتم د  صدا
 شنیدم

 همست نفعه به کنی قبول مجبوری باالخره-
سور از....بیرون رفتم و نکردم توجه سان شین سوار شدم خارج که ا  و شدم ما

 ....دادم گاز
 میکنن چیکار اینجا پلیسا این لعنتی اه
 کنار بزن سفید سانتافه-

 کنار زدم.... بابا ای
 بله؟

  میشید جریمه تومن هزار۳۰۰زیاد سرعته بخاطر-
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ـمه پرداخته بعده... بابا ای ـ ـ ـ ـ  تا وت رفتم کردم ماشینوپارک خونه رفتم جری
ــته اوا دیدم ــس ــابه زمینو داره زمین رو نش  رفتم.... کردم اخم ناخداگاه....میس

 ... باال کشیدم گرفتم بازوشو طرفش
 هــــــیـــــن:اوا

 کرده تعجب انگار دیدنم از دیدم که کردم نگاش
 شدع؟ چیزی:اوا-
 برام بیار قهوه یه برو کنی تمیز تو نکرده الزم-

ــامو....اتاقم تو باال رفتم ــ که تموم.... یخ ابه زیره رفتم... کندم لباس  اومدم دش
قد که ای حوله با بیرون هامو ف تادم بود پوشــونده پا خت رو اف ند... ت  دقه چ

 اومد در صدای بود گذشته
 کیه؟-
 اوردم قهوتو-
 تو بیا-

 توش که بود ســینی به حواســش همه میومد داشــت وقتی بود پایین ســرش
مدم یادم... ته*و*ســـق یال ولی....دارم پام دوره حوله یه کال او  چیزی بیخ

  اورد باال سرشو....میز رو گذاشت سینیو....که نیست
 جـــــــیـــــغ.........مــــ با خبـ-
 هوا پردیم متر یه جیغش صدای از

 :زدم داد
 میکشی جیغ چرا شده؟؟؟ چی-

 بود گرفته چشاشو جلو اون کلی
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 حیا بی بپوش لباس پاشو یل*خ*ت چی واسه..... سرم تو خاک:اوا
 !داد؟ سکتم این واسه پوفـــــــف

 راحتم من-
 'گفت بود گرفته چشاشو جلو که همینجور

 خدافظ.. بیرون میرم منـ پس باشه-
 چون....وایســادم جلوش رفتم  پاشــدم ســریع که میرفت بســته چشــم داشــت
 ....مل*خ*ت سینه تو خورد بود بسته چشاش

 دماغم اوخخخخ-
 بست  چشاش دیدم که.... زدم کنار صورتش رو از دستاشو

 میده حال خدایی خیــــلی کنم اذیتش ینم بزار... زدم شیطانی لبخند یه
 وایساده جلوت خوشگلی این به پسر گرفتی چشاتو جلو چرا-
 گفت نوچی نوچ یه
 رومون نیوفتاده تا بگیر سقفو که واقعا'اوا
 دارماااا بخوای تورم هوای....دارم هواشو نباش نگران-

 شد واز چشاش یهو
 بفهما دهنتو حرفه هویییی-
 ....دیوار کنار کشوندمش ولی میخورد ول هی.... گرفتم دستشو کردم اخمـ یه
 بپوشم لباسامو تا میسی وای همینجا-

 ....سادگیش به زدم لبخند یه ناخداگاه....اونور کرد روشو و داد تکون سرشو
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 سلیقش ببینم اینجاست اوا که حاال بزار...بودم لباس دنبال....کمدم طرفه رفتم
 چجوریه

 .... اینجا بیا اوا-
 چی واسه-
 نباشه کاریت بیا گفتم-

ــوگرفت جلو ــاش ــمتم اومد چش  کله با نمیدید و بود تخت جلوش چون.... س
 تخت تو رفت

  ایییییییی-
 ....شد بلند و داشت ور دستاشو

 نپوشیدی لباس هنوز که تو-
 .... قشنگه کدوما ببین بیا-
 ....جلو اومد من به نگاه بدونه و رفت غره چشم یه
 گفت؛ و زد کمد تو چرخ یه
 روشنن انقدر چرا اینا اه-

 : کردم تعجب
 شاده خوبه که روشن-
 نداری؟ مشکی لباس چنده کیلو شاد بابا-

 داره دوست مشکی چیزشو همه انقدر داره دلیل چه کردم اخم
 کن انتخاب یکی اینا بینه از حاال ندارم نه-

 .... دراورد ای سورمه راحتی شلواره با ابی بلوزه یه اخر.... گشت دیگه یکم
 بهترن اینا باز بیا-
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 .... ستش بود قشنگ
 اونور کن روتو حاال خب-

ــمو ــیدم لباس  تو ومدا هجوم که بود خیال فکر بازم....تخت رو افتادم رفتم پوش
 ....فکرم

گاه خدا کت نا گارو پا  اوا نبود حواســم داشــتم ور عســلی رو از ســی
 ومینس داشتم....میگرفتمــــ پوک بسته جشای با کردم روشنش....اینجاست

 اوا دیدم کردم وا چشامو....شد کشیده دستم از سیگار میگرفتم داشتم که پوکو
 میکنه نگام اخم با وایساده سرم باال

**** 
 *اوا*

شو سا شید لبا ستم رفتم منم.... تخت رو افتاد پو ش  دیوار و در به صندلی رو ن
 ور که بود قشــنگ خیلی عکســاش.... نبود بهش حواســم اصــال میکردم نگاه

 ...بود دیوار
 ســیگار داره دیدم که کردم عطا طرفه رومو... کردم احســاس بدی بوی یه یهو

  میکشه
 !؟؟!؟!بازمممم؟؟؟ اوایییییی

 کرد او چشاشو تا بیرون کشیدم دستاش الی از سیگارو طرفش سریع رفتم
 نکشی؟ سیگار ندادی قول مگه-

 :کرد اخم
 کنم؟ عمل میدم بهت که قوالیی به بخوام که هستی کی بده سیگارمو-
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 گارسوسی و گرفت بودو سیگار توش که دستم....شدم ناراحت خیلی حرفش از
 کشید باز داشت ور
 :گفتم دلخور لحنه با
 بمیری تا بکش میخوای چقدر هر-
 بیرون اتاق اون تو از رفتم و

 یخ بها زیره...حموم تو رفتم کردم قفل درو...اتاقم تو رفتم نداشــتم کاری چون
 داد حال خیلی داغم تنه به.. وایسادم

ــابقه فکره به ــت ارین نمیدونم....افتادم مس ــا درباره باید اومد... کجاس  بقهمس
 ....بزنیم حرف

 اشونباه بود نشسته روم به رو االن که ارین اسرارای به....بودیم شام میزه سره
 ....خوردم غذا

 غذا....دزدیدن ادم مثال....نیســـت ادمیزاد شــبیه چیزشــون هیچ اینا خدایی
 اجازشــو خودم خونه تو که چیزی مر*ق*صــنمی.....میخورم که ؟ نمیخورم

شتم؟که صمی ندا سابقه.....مر*ق* شالله و میکنم شرکت م شی برنده ای  که م؟ب
 میشیم ایشالله

سته میز سره که عطا به ش شرت با بود ن سایی....جین شلواره و زرد تی  من که لبا
 درک به....دراورده دادمو بهش
حت دلم ته ولی ـــدم نارا  ازش من که چیزی....بود فســنجون غذا.... ش

 واال...ایه افاده دختره نگن میخوردم داشتم مجبوری ولی....متنفرم
 یکنهم نگام داره دیدم داغونو به در ارینه که بخورم باال بیارم داشتم ور قاشق یه



wWw.Roman4u.iR  112 

 

جب با گاش تع ته خیلی....کردم ن گار....بود گرف  عزیزش نکرده خدایی ان
 :گفتم بلند و جاش سره گذاشتم قاشقو....مرده

 خوبه؟؟ ارین؟؟حالت-
 و قاشــق بعد شــد خیره دقه چن عطا به.... کرد عطا به بعد من به نگاه یه اول

 باغ تو رفت و شد بلند و ظرف به کوبوند چنگالشو
 من هب نگاهی نیم بدون....کردم نگاه میکرد نگاه کاراشــو ناراحتی با که عطا به

 رفت پاشد
 ؟!؟!؟!چشونه؟ اینا وااااا

 یزوم گفتم نمیدونستم اسمشم معمولی های خدمه از یکی به شدم بلند سریع
 ....کنه جم
 .....نبود ولی گشتم جارو همه....باغ طرفه دوییدم سریع گفتم که بعد

 امریکا انگار....بود وایســـاده باش اماده حالته در جلو که جمال ســمته رفتم
 خخخخ...کنه حمله میخواد

 ندیدی؟ ارینو جمال-
 طرفم برگشت جمال

 عمارت پشته رفتن دیدم خانم بله-
ــکر ــمته به کردم تش ــت س  عدهب بار یه که افتادم جمال یاده....رفتم عمارت پش
مد تمرین فت... زده منو که کرد عذرخواهی کلی او  نمیخواســتم خودم گ

ــ ــدر منم....حرفا این از و بود اقا دستوره...ـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  نازکه دلم که انقـ
 دیوار به ــــیکی دیدم که رسیدم.... ادمیم همچین چی پ بعله....بخشیدمش
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 ارین....شد بد خیلی حالم دیدم که ای صحنه از.....میکشه سیگار و داده تکیه
 ...میکشید سیگار و میکرد نگاه اسمون گرد ماهه به گریون چشای با

 ....پیشش رفتم سریع
 :گفتم امیز اختار لحنه با و کنارش زدم زانو

 شده؟؟سیگار؟؟؟؟ چی ارین؟؟؟ارین-
 بود خون کاسه چشاش... کرد نگاه بهم

 :گفت بود توش بغض که لحنی با ارین
 میفهمی؟...کرده خودکشی داداشم....رفیقم....اوا-
 کیه؟ کرده؟؟رفیقش خودکشی رفیقش... کردم نگاش گرد چشای با

 :اوردم زبون به فکرمو
 کیه؟ رفیقت-
 :کرد نگاه اسمون به دوباره و گرفت سیگارش از پک یه
 ...ماکان-
 ماکــــــان؟....دراوردم شاخ گفت که چیزی از

کانی ماکلنو ما  همرو... بود شــنگول و شـــاد همیشـــه که خودکشــی؟؟؟؟
 "!!!! نداره امکان اره... دیگست ماکلن یه کنم فکر نه میخندوند؟؟؟؟

 :گفت لکت با
 نمیگی؟؟...ن که خودمونو...خ... ماکانه....مـــ-

شو  که همونجور... اوور انداخت بودو شده تموم که سیگارر و داد تکوگ سر
 :گفت میکرد روشن ای دیگه سیگاره

 .... خودمونه ماکانه همون دقیقا-
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 :گفتم ناباوری و تعجب با
 کجاست؟؟؟ االن.....چرا؟؟؟ ماکان؟؟؟؟ولی-

 :داد جواب... میکشید سیگار و نمیکرد نگاه بهم
 .... عمل اتاق تو بیمارستان-

 : گفتم بلند نسبتا صدا با و طرفم کشیدم گرفتم بازوشو
 بیمارستان بریم شو بلند اینجا نشستی چرا پس خب-

 اونور کرد پرت و کشید بازوش دوره از محکم دستمو
 ...خودمه داداشه اینا ی همه مسببه وقتی بریم کجا-

 ....بشه گنده داشت جا دیگه چشام
 چی؟؟...چ-

 ور بودمــــ نشسته که منی پایه رو گذاشت سرشو....اونور انداخت سیگارشو
 ...زمین

 
 ....میکردم نگاش حیرونی با.... نداشتم تکلم قدرته گفت که چیزی از
 چی؟؟؟-

 کرد ول دستاشو
 :ارین

کان.... اوا میدونی-  میگیرن ازش دارن که عشــقش بخاطره... داداشــمه ما
شی شقش.... کرد خودک شه؟ کی ع سانا معلومع با سانام و عطا....رک  هقرار رک

 قبول چرا پس میگم بهش چی هر ولی نیســـت راضــی رکســـانا....کنن نامزد
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شکل....میپیچونه کردی؟ ست م سانام اینجا ستش رک  نمنمیدو ولی....داره دو
 اوا؟؟....برسن بهم تا دو این نمیزاره که هست چی بین این

 بله؟-
 شدی؟ عاشق حاال تا-

 ...وایساد میکردم ناز موهاشو هاش با که دستی
شق؟؟ شمم جلو اومد عطا یهو عا شنگش های خنده اون... چ  سلیقه اون...ق
 ندارم دوست کسیم حتی نیستم عاشق  نه ولی....مسخرش

 نه-
  کرد نگام

 هستم من ولی-
 : گفتم خوشحالی با کیه؟ که کجکاو هم شدم خوشحال هم

 کیه؟؟؟؟ من داداش زگ واااییی-
صبی یهو....رفت هم تو صورتش گفتم اینو  رفتگ بازمو تا دو شد بلند شد ع

 :زد داد و خودش سمته کشید
قه من تویی خوده اون- قد تو ولی... توام عاشــ گام برادر چشــم به ف  ن

 عصابمو نکن داداش داداش انقدر.... منی اوای تو....اوا عاشقتم من....میکنی
 بهم بریزی

 ....میکردم نگاش حیرونی با.... نداشتم تکلم قدرته گفت که چیزی از
 چی؟؟؟-

 کرد ول دستاشو
 .... اوا دارم دوستت-
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 :گقتم پرخاشگرانه لحنه با
 مکرد سکته بود مسخره شوخیت خیلی.... شوخیه فقته چه االن اخه ارین-
 باشه؟ گقته راست نکنه....میکرد نگام تعجب با
 باشم؟ داداشت ندارم دوست نمیکنی قبول چرا....نکردم شوخی من ولی-
 :گفتم میکرد داد بی ازش حیرونی که لحنی با
 من؟ چرا.... دختر همه این چرا؟؟....داداشمی تو ارین ولی-

 :. پایین انداخت سرشو
تارت....خاصــی تو چون- نده.... رف تات لوس....هات خ  همشــون..کردن

 دارم دوستت...خاصن
 ..... بشنوم نمیخواستم....شدم بلند

  ندارم دوستت من ولی-
ستم و کردم باز درو.... عمارت طرفه دوییدم سریع و  هک اتاقم طرفه برم میخوا

 نگام تعجب با داره که عطاســـت دیدم اوردم باال ســرمو... یکی به خوردم
 ...میکنه

 پریده؟؟ رنگت چرا خوبه؟ حالت-
 نشده چیزی نه...ن-
 اتاقم تو رفتم شدم رد کنارش از سریع و

شامو.... تختم رو پریدم ستم چ شتم بدی چی؟؟رفتاره ینی....ب شقمع که دا  ا
 ....میدم جو منم کردم رفتاری چه اخه شدما خل واااایــــــی شده؟؟
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 وینمشــر... دارم گوشــی یه که االن کردم فکر این به....دســتم گرفتم گوشــیمو
 ازیهب خاله مگه....ببرتم بیاد بدم ادرس بزنم زنگ میتونم....میدونم شــمارشــو

 !ببرتد؟ بیاد
خه ولی.... هااا نداره ضــرری ولی نا ولی.... قهرم شــروین با ا  چی؟؟ اوی

نه به اینجا ولی....نگرا  مخصــوصـــا... عالین همشــون....رادین غیره به خو
 ....لبام رو اومد تاخداگاه لبخند یه....هاش خنده و اخم اون با....عطا

 ..... دیررررررینگ دیرنگ دیرنگ دیرنگ دیرنگ دیرنگ
ش رادین غیره به....میخورد زنگ داشـت دسـتام تو که بود گوشـیم صـدای  یک
 !کیه؟ پس نداره شمارمو

 : دادم جواب
 الـــــــووو-
 بیمارستان؟ بریم هم با دنبالت بیایم اوا....انام سالم-
 بود رفته یادم ماکان ارین داشتنه دوست این با کل به
 میشم حاضر االن بیاید اره اره-
 یه... یمشک شاله و شلوار با البالویی مانتو یه....پاشدم سریع....کردیم قطع و

شگل البالویی کتونی شیدم خو ست موهامو اینه طرفه رفتم...پو  از... کردم در
سم انا که رژی  شادگی و عجله هینه در.... زدم بود البالوبی اونم و بود اورده وا

 باغ تو دوییدم سربع..بودم شده خوشگل
 ...وایساد ام انا ماشینه کردم باز درو تا

 نشستم جلو رفتم
 سالم-



wWw.Roman4u.iR  118 

 

 : ناراحت خیلی قیافه با انا
 ...سالم-

شتم شت ببینم برگ سی پ ست ک س روحه اینه قیافه با که.... ن یا ه  رو به رو انارک
 سفیده دبو شده... بود پریده  رنگش صورتشم.... میزد سفیدی به لباش...شدم

 گریه داره مغرور رکســانای اون... موند واز دهنم دیدم که چیزی از.... ســفید
 !میکنه؟
 با...کنه جدا هم از رو تا دو این میخواد که عطا نامرده چقدر... عاشــقن چقدد

 هم تو رفت قیافم....شن یکی رکسانا و عطا اینکه فکره
 ...رکسانارو انا...خوبه؟؟ حالت...رکسانا-
 ...کرد. میکرد نگاه بیرونو شیشه از که رکسانا به اینه تو از انا
 نمیشه چیزیش نکن گریه میریم داریمـ رکسانا-انا

 ....تمیریخ اشک فقد...پایین ولومـ با میکردیولی گریه همچنان رکسانا ولی
 شتانامپ و من...شد پیااده سرعتی چه با رکسانا که بیمارستان رسیدیمــــدمه

 ...بیمارستان دره ـطرفه دوییدم شدیم سرشپیاده
ــ ــکسی دیدم پذریش به رسیدیمـ  سبانف شدم کار به دست من نمیزنع حرف ـ

 :گفتم نفس
 کجاست...هاها...خودکشی... ماکان خانم...خ-

 ریعســ....داد نشــون ســالنو ته دســت با کیومیگیم بود فهمیده انگار که خانمه
ساده عطا دیدم که ته رسیدیم.... دوییدیم  به...بودن هم واقا خانم نفر دو....وای

 دبو داشته ور بیمارستانو کله  هاش زجه صدای و بود پیر کردم نگاه خانمه
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 داد با خانمه
 .....میـــــمیــــره داره.... گلــــم دســــــته  پســــــــرم-

 فهمیدم دیالوگاش با...میکرد پســرم پســرمـــــ هاش زانو به میزد همینحور
 بهمون چشـمش بود نفر اولین عطا....بهشـون بودیم رسـیده مامکه...مادرشـه

تاد عد... اف هه اون ب قا بای کنم فکر که ا کان با عدش بود ما  اولین...مادرش ب
 یدمد برگشتم سریم پشته رو رفت خرد سر من از مادرش چشمه... بودم نفرمن

 :وگفت شد بلند جیغ با زنه...میکنه نگاش داره رکساناست
ـو- ـ ـ ـرم ـ ـ ـ ـ ـ ـی ازم تو پس ـ ـ ـ ـ ـرفت ـ ـ ـ ـ ـ ـش...گ ـ ـ ـ ـ ـ  تقصیره هم

 اینـــــجانبود االن نبودی تو اگــــه.....توعه
سانا شای با رک  زدمی داد هی هم زنه...نمیگفت هیچی و میکرد نگاش گریون چ

  رکسانا سینه رو محکم میزد و
 :گفت خشم با و وسط اومد پرستاره یه ک
 بیمارستانه اینجا خبره چه خانم-

 بود تادهاف بیام خودم به تا میوفته عقبی عقب داره خانم دیدم یهو حرف این بعده
 ... ببرنش که کرد صدا یکیو پرستاره...زدن جیغ انا و رکسانا...زمین رو

 بود پایین سرش که کردم نگاه عطا به بردنش وقتی
 ...شونش رو زدم محکم کنارش رفتم

 دلش چجوری واقعا....کردم نگاه بود ناراحتیا این ی همه مســببه که مردی به
 عطا هکنار رکسانا اینکه تصوره از....کنه جدا هم از رو تا دو این بیرحمی با میاد

شه صبانیت و اخم با اومدمو خودم به ولی....شد گرفته صورتم ناخداگاه با  ع
 :گفتم
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 و مادر و رکســانا... بیمارســتان گوشــه انداختی ماکانو شــد؟؟ راحت خیالت-
 ...نکردی که کنی میخوای چیکار دیگه... دراوردی حال این به ماکانو پدره

 : غرید...طرفش کشید گرفت مانتومو یقه و شد نزدیکم عصابانیت با
 من به(...کرد اشـــاده عمل اتاق دره به) دوما....نزن زر نمیدونی هیچی اوال-

 یدنمیدون کدومتون هیچ...چطوره حالش کی یا کرده خودکشی کی نداره ربطی
 میرید قاضی به طرفه یه میکشم چی من
 طاع.... عقب رفتم عقب چند...عقب داد هل و کرد ول مانتونو یقه و گفت اینو

 که میرفت راه داشــت تند تند... دنبالش دوییدم که میرفت داشــت کرد پاتند
 همون بیمارستانه نفهمیم که اومدیم سریع انقدر... بیمارستان حیاطه به رسید

 .....دیدم عطارو بار اولین که بیمارستانیه
 ...اونه تقصیره بدبختیام این ی همه که بیمارستانی

 خودم طرفه کشیدم گرفتم بازوشو که بهش رسیدم
 ....نکرد نگام ولی وایساد

 همه به چرا توعه با حق اگه ولی واقعا نداشــتم منظوری عطا ؟؟  میری کجا -
 انوادشوخ وضعیت... بیمارستان تخته رو افتاده ماکان...نمیگی؟؟ کاراتو دلیله

 نمیگی؟؟ چرا...میبینی کهـ رکسانام و
ـبه منم میکرد نگامـ داشت بر و بر.... کرد نگامـ  پوشیده که لباسی حواسمـرفت

سی رنگه از شیده که لبا شکی؟...کردم تعجب بود پو سمحو حرفش با ؟!؟!م  ا
 بهش شد جمع
 :عطا
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 حرف میزارهن هیشکی ؟!میبینم؟ بیمارستان تخته رو رفیقمو اسونه میکنی فکر-
 من تقصیره میندازید چیزو همه بعد بزنم

شو جمله مظلومانه انقدددددر  اینه...براش رفت ضعف دلم یهو.... میگفت ها
 ...نیست من تقصیره میگنـ که هایی بچه

 ..بیرون سمته افتاد راه بیرون کشید بازوش دوره از دستمو
شت شینه سمته میرفت دا ستی ما شکیش بلنده شا شت...م ش سوار دا  که دمی
 ...ـباال پریدم سریع که بده گاز میخواست ـکرد روشن ماشبنو.... دوییدم

 :کردم گرد چشامو منم...میکرد نگامـ تعجب با
 ؟!که؟ کنمـ ولت روز و حال این با نداری انتظار! ؟!چیه؟-

 ... پنجره سمته کرد روشو و زد کوچیک لبخند که گفتم اینو
 ....افتاد راه و کشید صورتش به دست یه

 تهران بامه سمته میرفتـ اروم اروم
 ...بودیم اومده شروین دوستای و شروین و اوینا با بار یه

 داره قشنگی منظره خیلی
 .... رسیدیم

 میومد میرفت بودکه ماشین همینجور....بود شلوغ خیلی
 ....بغل کرد پارک ماشینو

 :عطا
 میده ارامش اینجا.... بریم پاشو-

ست  بود لوغش بازم بودیم اومده اوینایینا با که موقعی اون اینکه با...میگفت را
 ازش گرفتم خاصی ارامشه یه بازم ولی
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 شدیم پیاده
ـ ما که اونجایی...بود سوخته باالش چراغه که صندلی یه رو رفتیم  خیلیبودیم

 نمیدید مارو کسی نمیومدن جلو اگه ینی نداشت بقیه برای دید
 محوه.... میکردیم نگاه تهرانو گرفته دود شهره دیگه هم با....هم کناره نشستیم

 زا که  میالدی برجه مخصوصا....بود ساختمونا چراغای از پر که بودم شهری
شنگ خیلی دور سید نظر به ق ش ولی ندیدمش نزدیک از تاحاال...میر سا  وعک

 ...دیدم
ـ گرفتم احساس که میکردم نگاه شهرو داشتم همینجور  تا.... شونمه رو کله یه

 : خورد گوشم به میکرد داد بی توش ناراحتی کهـ عطا صدای بیام خودم به
 همه...رورتغ... قیافت...رفتارت...باباتی کپیه تو میگفتن بهم همه ازبچگی-

شه....چیز شتر پدرمو همی ست مادرم از بی شتم دو  زیزع.. بودم فرزند تک... دا
 ومردونگی های راه همیشه...بود پشتم همیشه بابام....مامانم و بابام ی دوردونه

 به تو ایدب تومیشه واسه اینجا روز یه میگفت میبرد منو کارخونه...میداد یاد بهم
 ....کن مراقب ازش چشات اینه اینجارو...باشع حواست منـ جای

ــگاه تو که ارینو مامانم.. ــرمپ دومین این بود افتاده دلش به و بود دیده پرورش  س
 ناری ... گرفت خوندگی فرزند به رو(  نمیشد حامله دیگه ـمامانم چون) میشه
شم  شد شی اینه.... دادا ستش همخونمع واقعا که دادا ـــ...دارم دو  مرد مادرمـ
 دنباله که زرو یه  شدیم بزرگ و گذشت اینکه تا.... بود پشتیبانم پدرم هنوز ولی

 بودم کارخونه کارای
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ستانه بابات دادن خبر  سیدم سرعتی چه با بیمار سط اومدی تو که ر  وقتی... و
 بدم زارتا افتادم این فکر به نبینم کســمو عزیزترین بار اخرین شــدی باعث تو

ــ اونی ولی....دادی ازارش که روحمو اینه  چند بود قرار.... نشد میخواستم کهـ
قد روز نای توی از تور*ق*صـــ وقتی ولی....بمونی ف ی  زیرزمین تو دورب

صمی نازی و هنر چه با میدیم....میدیدم  دونمنمی....بری بزارم نتونستم یر*ق*
 وقتی ولی بزارم چی اسمشو

 .... نداشتم حاال تا که ارامشی...میگیرم ارامش میبینمت 
 ریخت بهم باز چیز همه ولی

 اشتهد دلیلی چه و چرا نمیدونم و بود شده واگذار بهش کارخونه که بابا دوسته
 کارخونه گرفتنه پس و دخترم با ازدواج یا گفت

 بهت کارخونه ندادنهـ یا
 ... نمیدونه کسی و مجبورم

 میکردم نگاش داشتم که کرد نگاه بهم و داشت ور شونم رو از سرشو
 توبگوبایدچیکارکنم؟.... اوا......میدونی تو فقد-

 ارامششم؟؟؟ من چرا اینـکه از تعجب....تعجب با... غم با....کردم نگاه بهش
 حدهت انقدر نمیخوره ـنشسته کنارم که مردی به اصال فشاره؟؟ تو همه این چرا

 ...باشه فشار
 :پایین انداختم سرمو

 .....پیشــــ بری میخوای که نمیدونستم واقعا متاسفم-
 .... باال پرید ابروهام.. لبم رو گذاشت دستشو عطا
 :عطا
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 کاریش مببین ترو که دیگه بوده سرنوشت....کردم فراموشش دیگه....شششش-
 کن فراموشش پس کرد نمیشه

 طرفه به که همونجور و کرد بلندم...گرفت دســتامو... داشــت ور دســتشــو
 :گفت ماشینـمیرفت

 ...شد چی ببینیم بیمارستان بریم بیا-
 رفتیم بیمارستان سمته به و نشستیم
***** 

 
 *عطا*

 بهش باید داغونه به و در قیافش خیلی....خونش بردنش شـــد مرخص ماکان
 میشه االنش از بدتر وگرنه بگیم چیزو همه

  افتادم پیش روز بیست یاده....نشستم کارم دفتر تو
مه روزه با چهل قدر....با بای از چ نه رقی مده کارخو  خودشــیرینی و بودن او

 !میبندم؟ داد قرار باهاشون میکنن فک مرده بابا مثال هه...میکردن
 ....بزنم حرف باهاش باید.... بیاد رکسانا قراره امروز

ــیه.... داشتم ور سیگارمو پاکت میزم کشوی توی از  که ممیداشت ور نخ داشتمـ
 ...دادم قول اوا به افتاد یادم

ـــب قدر اونـــــش نت خودمو چ  اونجوری بهش کردم ناراحتش که کردم لع
 ....کشو همون تو انداختم پاکدو آنی تصیمیمه یه با....گفتم
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ــو ــتم رو کش ــتم داش ــمم که میبس ــی به خورد چش ــو ته که عکس  ودب افتاده کش
 ....بود گرفته اوا و من از رستوران تو برزیلی عکاس که بود عکسی همون...

 گرفتم عکسو و زدم زنگ بهش شب همون فردای
 کردم نگاه بهش داشتم ور عکسو

 میکردیم نگاه بهم داشتیم بود دهنش تو چنگال که درحالی
  بود قشنگ خیلی کل در
 ... ارامشه منبعه خلی دختر این....زدم لبخند عکس به
 اومدم خودم به در صدای با
 تو بیا-

 دمش گرفته داشت که ای قیافه از...شد پیدا در تو رکسانا قامته و شد باز در
 ....بود دهش سفید صورتش رنگه...بود رفته فرو و بود شده بنفش چشاش زیره

 :پایین انداختم سرمو
 بشین بیا-

  صندلی رو نشست اومد و بست و در
 .... گریه زیره زد نشست تا

 : رکسانا
طا- نه زجر ،نمیتونم نمیخوام من ع ید کانو کشــ خدا...هق هق...ببینم ما  ب

 ....بشم محروم ارث از منم...بگذر شرکت این خیره از هق بیا....نمیتونم
 نذاشت گریش که بزنه حرف باز میخواست

ستم و میکرد گریه همینجور  ومدا اوا و شد باز در یاو که....کنم چیکار نمیدون
 ....تو
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شت نگرانی با که کردم نگاه اوایی که تعجب با ش سانارو دا  به... ردمیک نگاه رک
 ...میکرد نگاش داشت اشکش از خیس صورته با که کردم نگاه رکسانا

 تو اومد و بست و در سریع اوا
 :گفت نگرانی با و کرد باز دهن بزنم حرف اومدم تا
 ...میشه درست چیز همه.. رکسانا نکن گریه خدا ترو-

 میکرد گریه شونش رو رکسانا و میداد دلداریش همینجور
 :رکسانا

 ....نمیتونــــم اااااوووااا-
 :فتمگ جدی صدای با...بده گوش منم نظره به باید کرد گریه چی هر بسه دیگه

 بدی گوش بهشون باید که دارم حرفایی منم.... کافیه دیگه-
 رو ستنش شد بلند زمین رو از اوا طرفم برگشت جفتشون سره زدم که حرفی با

 صندلی یکی اون
 کردم نگاه بهش پریده باال ابروهای با
فا تا یا خت بار چن بار چن ابروهاشــو دید منو ق ندا نه ینی که باال ا  که همی

 ...پرو دختره ای.....هست
 ...ولی بیرون مینداختمش راحت بود دیگه کی هر

 اشواشک که رکسانا طرفه برگشتم...چرا نمیدونم و داره فرق واسم اوا خب ولی
 :گفتم جدیت با... میکرد پاک داشت

ــ...گیره جفتمون پایه میدونی که همونجور خب-  االح...ارثت تو و شرکتم منـ
 هیچ ازدواج این تو....مهمه واســم شــرکتم منــــ ولی نمیخوای ارثتو تو میگیم
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 دوستت انماک.... شناسنامست توی اسم یه فقد... تو و من بینه نمیوفته اتفاقی
ستش و داره ست تا.... بدونه ماجرارو باید پس... داری دو  احمقانه کاری به د

 دیدج شــناســنامه طالق بعده میتونی و یکنیم عقد فقد....نزنه این از بیشــتر
 تهحال با و کرد گرد چشــاشــو رکســانا .....نباشــه توش من ار اســمی که بگیری

 :گفت ناباورانه
 !ـمیشه؟ مگه-

 :گفتم دادمو تکون سرمو
 دنمی جدید شناسمه بهت میکنن چک  اونا قانونی پزشکی میری! ؟ نشه چرا-
 راحتی همین به
ــکوت دقه چن یه ــانا بود س ــت اوام فکر تو بود رفته رکس  گاهن دیوار و در به داش

 :زد لب و داد تکون سرشو خورد بهم چشش تا میکرد
 !چیه؟-

 هیچی ینی که دادم تکون سرمو منم
 :باال پریدم میزد حرف تند تند و بود باال به رو که رکسانا صدای با یهو

!!!! بگیم دبیا بگو بهش نگفتی؟؟؟ هنوز یا گفتی؟؟؟ ماکان به االن ینی وااااای-
 میشه بدتر که اره خب واااای میشه؟؟ بدتر حالش نگیم اگه

 میزنه حرف داره خودش با که انگار میزد حرف ها دیوونه اینه داشت همینجورد
  سمتش رفتم شدم بلند میز پشته از سریع نگران قیافه با

 .رکسانا پای جلو نشست سریع حرکتم این با اوام
 :گفت بلند اوا که میزد حرف خودش با همینجور رکسانا

 بیاد بگو ماکان به بزن زنگ عطا-
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 ســریع گشــتم ماکان شــماره دنباله مخاطبا تو زدم چنگ گوشــیمو میز روی از
 گرفتمش

 بیرون بود رفته اوام فاصله این تو
 :شد شنیده گوشی تو ماکان حاله بی و گرفته صدای که خورد بوق چتتا

 چیه؟-
 !! چیه من تقصیره شدم ناراحت لحنش از

 :گفتم دستوری لحنه با و سالم بدونه
 شو حاضر سریع دنبالت میام االن-

 کردم قطع گوشیو و ندادم بهش زدن حرف اجازه
 میده قند اب بهش داره اوا دیدم که رکسانا طرفه برگشتم

 :گفتم اوا به رو
 ماکان دنباله میرم من-
 :گفت برم اومدم تا
  نیست الزم-
 :کرد نگام حرصی چشمی پشت یه
 رفت خودش زدی زنگ شنید تا بود وایساده گوش خان ارین-

 !وایساده؟ گوش ارینـ....باال پرید ابروهام و شد گرد چشمام
  دادم تکون گیج حالته به سرمو

 ااینج پاشــو میکشــتیش که ارینی... شـــده عوض خیلی ارین اخیره رفتارای
ــت ــ خیلی...مطبش نمیره بارم یه روزی میکنه زندگی اینجا االن نمیزاش  مواس
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 که ردمک نگاه اوا به ...میشــه مربوط اوا اومدن به رفتارش تغییر دقیقا... عجیبه
 "باش اروم" باش اروم" میگفت هی و میمالید رکسانارو های شونه داشت

شو طرفه رفتم.... میکرد درد سرم عجیب  رو اومدم تا دیدم سیگارمو ماکت ک
 چیزی ره از بیشتر االن بیخیال...رفت یادم باز بابا ای... موند هوا تو دستم دار
 ...دارم احتیاج این به
شتم ور سیگار نخ یه شن فندکمو دا شنش بخوام تا کردم رو  اوا نای باز کنم رو

 :دراومد صداش
یاقتی بی- یاقت بی... دیگه ل  چی هر من حاال نداره دوم و شـــاخ جماعت ل

 میخونی یاسین خر گوشه تو انگار نکش میگم
 خون کاسه شد ثانیه دو عرض در چشام داد بهم که صفتی از
 خر؟؟؟ گفت من به

  سمتش رفتم وحشیا اینه و میز به کوبوندم فندکو و سریگار
 ... در طرفه دویید شد بلند زمین روی از سریع دید منو حرکته این تا

شو بیرون بره اوند تا کردم پاتند شیدم گرفتم شال شت از.... خودم سمته ک  تو پ
 بود بغلم

سه حاال- شتی ور دور من وا  شدی؟؟میخوای مرو خندیدم بهت رور دو ؟؟ دا
 اول؟؟؟هااان؟؟ روزه عطای همون

 دیوار تو کوبوندمش گرفتم موهاشو گفتم داد با اخرو هان
 تو زدمی مشت با هی رکسانا طرف اون از بیاد در دستم از میکرد تغال میزد جیغ

 کن ولش میزد جیغ و کمرم
 : زدم داد رکسانا طرفه برگردوندم سرمو
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 االن همین بیرون برو-
 :زد داد داشت غرورشو هنوزم ولی بود ترسیده رکسانا

  کن ولش گفتم... نزن داد من سرا-
 ستمود میکرد سعی.... در طرفه کشیدمش گرفتم رکسانارو دسته کردم ول اوارو

 بود زیاد من زوره نمیتونست ولی داره ور مچش دوره از
 ....بستمش و در بیرونه دادم هولش

 : میگفت و در به میزد مشت هی رکسانا.... کردم قفل تو از
 عطا کن ولش کرد شوخی که نگفت چیزی کن باز-

 چیزی.... میکرد نگام وحشت با بود نشسته دیوار گوشه که.... اوا طرفه برگشتم
  ؟؟!بود؟؟ نگفته

 !نیست؟ چیزی اونوقت خر ـمیگه من به
مد دلم.... طرفش رفتم هاش از نیو ته هاش شــونه دوره االن که مو  بود ریخ

 قفل ونایدند با....باال کشیدم خشونت با و گرفتم محکم بازوشو زیره...بگیرم
 :گفتم شده

 یوارد تو کوبوندمش گرفتم موهاشو گفتم داد با اخرو هان ....کردم غلط بگو-
 تو زدمی مشت با هی رکسانا طرف اون از بیاد در دستم از میکرد تغال میزد جیغ

 کن ولش میزد جیغ و کمرم
 : زدم داد رکسانا طرفه برگردوندم سرمو

 االن همین بیرون برو-
 :زد داد داشت غرورشو هنوزم ولی بود ترسیده رکسانا
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  کن ولش گفتم... نزن داد من سرا-
 ستمود میکرد سعی.... در طرفه کشیدمش گرفتم رکسانارو دسته کردم ول اوارو

 بود زیاد من زوره نمیتونست ولی داره ور مچش دوره از
 ....بستمش و در بیرونه دادم هولش

 : میگفت و در به میزد مشت هی رکسانا.... کردم قفل تو از
 عطا کن ولش کرد شوخی که نگفت چیزی کن باز-

 چیزی.... میکرد نگام وحشت با بود نشسته دیوار گوشه که.... اوا طرفه برگشتم
  ؟؟!بود؟؟ نگفته

 !نیست؟ چیزی اونوقت خر ـمیگه من به
مد دلم.... طرفش رفتم هاش از نیو ته هاش شــونه دوره االن که مو  بود ریخ

 قفل ونایدند با....باال کشیدم خشونت با و گرفتم محکم بازوشو زیره...بگیرم
 :گفتم شده

 ....کردم غلط بگو-
*** 

 *اوا*
 : زد داد

 ....کردم غلط بگو -
 ....نبود خوب اصال عطا اینـ....بود شده قفل فکمـ
 ... اول روزای اینه یود شده

 ...وحشی
 ....خترناک
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 مداشــت چی اینه....نترســیدم نمیگم...بگم نمیشــد باز دهنم میکردم کاری هر
 ....میکردم سکته
 میکرد سیخ تنم به مو انباری اون تو بندازتم دوباره اینکه فکره

 :زدطد داد دوباره
 !کنم؟ بازش یا میکنی باز هانننن؟؟؟دهنتو!! گرفتی؟؟ مونی الل-

 ....دادم تکون  راست و چپ به وحشت با سرمو
 در چاه ته از که صــدایی با کردم باز دهنمو اروم اروم... کردم تالشــمو تمامه
 : گفتم میومد

 ....کردم غلط-
 :دهنم نزدیکه اورد گوششو

 ؟؟ چی نشنیدم-
 :گفتم بلندتر و بستم چشامو

 ....کردم غلط-.
  بودم پا سره االن بود بازوم زیره که دستی با

 زمین رو خوردم سر کرد ول وقتی
 ...غرور شکسته چقدر....تحقیر چقدر
 میرم قسم خدا به... میرم نمیتونم دیگه

شت که کردم عطا به نگاهی نیم.... شدم بلند فکر این با  در متهس به میرفت دا
... 

  بیرون رفتم عطا قبله و کردم تند پا سریع
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شتم پله اولین رو پا پلها سمته دوییدم  ارین اول شد باز سالن دره دیدم که گذا
 داغون به و در ماکان وبعدش

 رفته گود و ســیاه چشــاش زیره... دیوار گچه اینه بود شــده قیافش خدا وااای
 کبود لباشم
 نمیکنم درکش واقعا میاره ادم سره به چی عشق خدایا
 اتاقم تو دوییدم سریع و ماکان و ارین متعجبه قیافه به نکردم توجه

 کردم قفل پشت از درو
 تخت رو انداختم خودمو
  بشم خالی و کنم گریه نمیتونم چرا میخواد گریه دلم خدایا

  نیست ام گریه یه دنیا از من سهمه ینی
 کنم تحمل تحقیرو همه این نمیتونم دیگه

  بشه بهتر زندگیم شاید که اینجا بمونم این امیده به کی تا
  دارم مور*ق*ص راحت
  دارم وقتا بعضی ارامشو

  نمیکشم دیگه ولی
 اینجارو نه دارم دوست بحثاشو و جر اون ی همه با مرغو لونه اون

  بستم چشامو
  کردم خالی فکرمو

 عمیق نفس
  کردم باز چشامو

 وایسادم ایینه جلوی و شدم بلند
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  روش گذاشتم دستمو
 کردم نگاه خودم به

 ... اوام من اره.... زدم لبخند
 ر*ق*ص  مســابقات واســه نرفتم حاال تا اگرم نیســت مهم برام چیز هیچ دیگه
 نه دیگه االن ولی بوده

 بود۸ نزدیکای کردم نگاه ساعت به
  شد لبام مهمونه لبخند بود کلم تو که فکری با

  داشتم ور برسو اونور انداختم گردنم  دوره از شالمو
 کردم شونه موهامو
 میداد بهم ارامش کار این همیشه
 کمد طرفه رفتم بستم سرم باال محکم رنگ شب نارجی کشه با موهامو

شتش و بود رنگ شیاه و بود زانوم زیره تا بلندیش که باز جلو مانتو یه  کرمی با پ
  پوشیدم بودو شده کار شکالیی

 پروام من ولی میداشت ور خودشو لباسای بود کی هر حاال
  زدم پروییم به لبخندی

 پوشیدم مشکیمو جینه شلواره
 بودو تهگرف ارین که گوشیی داشتم ور مشکیمو کوله....کردم سر مشکیمم شاله

ــتم ورش تخت رو انداختم ــتم ذلیل انقدر دیگه نداش ــ این محتاجه نیس  یگوش
  باشم
  کوله تو انداختم تومنی ده یه و شوکوالت و ایینه



 135 انتظار یآوا

 کنم؟؟ چیکار حاال بود همین نداشتم پول
  بستم کولمو و داشتم ور دیگه پرته و خرت چنتا بزرگه خدا بیخیال

  خوبه کردم نگاه ایینه تو خودم به
 داره مانترو جلوی همون حکمه پوشیدم مانتو زیره از که بلندی سارافونه

  جیگری عجب به به
 ...میبینن مطمئنن برم در از برم چجوری حاال خب

تاد که فکری با فه رفتم کلم تو اف یدم که کردم بازش منجره طر فا د  شارت
  خیــــــلیه

 میمیریم که پرید نمیشه اینجام از واااای
 کنم؟؟؟ چیکار خدایا اوممم

 نمک فرار شب نصفه اینه راهش تنها رسیدم نتیجه این به و کردم فکر یکم
 شد اویزون لوچم و لب و کشیدم اه یه فکر این با
  شد اویزون لوچم و لب و کشیدم اه یه فکر این با

  بودم شب نصفه تا موندن  منتظر و کشیدن اه حال در
  بندش پشت و پروند منو متر یه در صدای که

 بشر این پروعه عجب موندم خدایی... بود ارین صدای
 اه اه دنبالم افتاده باز احساساتشم ابراز بعده
 کن باز و در ،عزیزم اواجان: ارین

 !!!عزیزم!!!گفت چی این جـــــان
 :گفتم میکرد بیداد توش از خشم که صدایی با
 داری؟ چیکار دوما محترم فرض بر جنابه نیستم تو عزیزمه من اوال-
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 :گفتش و کرد پوفی یه
 بخوریم غذا میخوایم پایین بیا-
 (خشومدی)گوشگلدین بفرما حاال نمیخورم شیکمم تو بخوره کارد-

 :گفت و در به کوبید بلند نسبتا صدای و خشم با ارین
 همین دوما میکنن خالی من ســره کرده چیکارت عطا نداره ربطی من به اوال-

 پایین میای میشی پا االن
 :گفتم امیز تحقیر و کردم بلند خنده تک یه
 کردی خورد عصابمو برو نداره ربط هیچی تو به دقیقا-

 پایین بریم بیا میگفت هی و میکرد اوا اوا و در به میکوبید هی اون
 حموم تو رمب بهتره پس در جلو برم نمیتونم که مانتو با گرفت درد سرم دیگه که

  کردم باز شبرو حموم تو رفتم
  صندلی رو نشستم اومده اروم
 کنه کم شرشو بشنوه ابو صدای که کردم باز حمومم دره

 و ارین گفتن"لعنتی" صــدای بندش پشــت و در تو اومد لگد که دقه چن بعده
  سکوت بعدش

  رفته شدم مطمئن وقتی
 نره هدر اب این از بیشتر تا بستم و اب شیره رفتم

 رفتم ور گوشی با بار اخرین برای تختو رو نشستم
**** 

  فرار وقته ینی این و بود شب۳ ساعت
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  در طرفه رفتم دوشم رو انداختم کولمو
 کردم بازش اروم

  بودن کسی کردم نگاه اونور نبود کسی کردم نگاه اینورو بیرون بردم سرمو
 نمیدید چش،چشو و بود تاریک جا همه ها پله طرفه رفتم اروم

 پله چنتا رو مافتاد کمر با و کرد گیر پله یه رو پام که پایین میرفتم داشـتم کم کم
  زمین رو شدم پرت و مونده باقی های

  باشه شنیده ترسیدمکسی که گفتم ناخداگاه اخخخ یه
  گرفتم دهنمو جلو سریع

 کردمن توجه پهلوم و کمر درده وبه شدم بلند سریع که شنیدم باال از در صدای
 مبل پشت انداختم خودمو...
 :میگفت که بود عطا صدای وپشتبندش شد روشن چراغا که
 !اینجاست؟ کسی-

  نه یا شنیده درست بود مونده خودش انگار
  بودم پشتش که مبلی این طرفه میاد داره پاش صدای کردم احساس

 نمیمونه فراری راهه دیگه ببینه اگه کردم سکته
ساس تا شیدم اروم خودمو سریع شده نزدیک کردم اح سبیده مبله به ک  ینا چ

ــتش پریدم و یکی ــایه از پش  قبلش هک مبلیه کناره فهمیدم بغلم بود افتاده ای س
 بودم
 بعدش دقه دو و شـــد خاموش چراغا دقه یه بعده چون شـــد بیخیال کنم فک

 اومد اتاقش دره شدنه کوبیده صدای
 شدم بلند نیست کسی شدم مطمئن وقتی  بودم نشسته دقه ۵ حدوده
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  کردم چک و دیدم هزارم باره برای اطرافمو و دور شدم بلند اروم اروم
  نبود کم هیچیش اذیتاش و ازار و عطا وجوده از غیر به اینجا خدایی

  داشت خاصی ماجراجوییه یه برام واقعا
  داشتم راحت مور*ق*ص

 داشتم بهتریناشو لباس و خوراک و خورد و خواب جا
  شم تحقیر همه این نمیزاره غرورم ولی

 بک گنده جماله اون جلوی حتی یا کنه تحقیرم اونجوری رکسانا جلوی که
  برام بود خاطره همشون بازم ولی

 بود مونده ذهنم تو بد چه خوب چه که خاطراتی که زدم لبخند
  کردم بازش و در طرفه رفتم اروم
 ابخو همیشه خداروشکر اونم که بود در جلو نگهبانه بود مونده که مانعی تنها

  داره تشریف
 داد تیکی صدای یه بازم ولی بستم اروم درو

 باغ دره طرفه رفتم صدا و سر بی و تند قدمای با
 شم مئنمط بودنش خواب از تا شدم قایم توشه همیشه نگهبان که قسمتی پشته

شم یارو دیدم که بیرون بردم اروم اروم سرمو سم شو نمیدونم ا شته پاها  ور گذا
 میز

  خوابیده تخت گرفته صورتش رو کاله یه
  خوابه همش مخش تو خاک

 (محل ارایشگره)خانم معصوم قوله به
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  دراورده پا و دست بعد بوده خواب اول یارو
 خخخخ

  بیرون رفتم کردم بازش در طرفه رفتم اروم اروم پا نوکه با
 ردمک بودم دیده تاحاال که ای خونه ترین بزرگ و ترین زیبا به نگاهمو اخرین
  بود قشنگ

  نیست قشنگ اصال توش خاطراته ولی
  بستم درو

  کوچه طرفه برگشتم
  کردم وحشت دیدم که چیزی از

  بودن نوری کم چراغای متر چند متر چند فقد تاریک تاریکه کوچه
  بود تاریک تهش کردم نگاه راستو سمته
  تاریک بازم کردم نگاه چپو سمته
 .... بیرون نمیومدم کاش ای کردم غلط خدایا

 نمیمونم دیگه نه ولی
 جایی یه هب باالخره برداشتم کوچه راسته سمته به وحشتمو و تردید از پر قدمای
  میرسم

  کردم تند قدمامو فکر این با
ــتر یا دقه ۱۰ حدوده کنم فکر نمیدونم ــتم بود بیش  یزیچ یه نوره که میرفتم داش
 زد چشممو

شون تابلوهای اون چراغا که ان مغازه چنتا دیدم کردم بلند سر شنهر تبلیغاتی  و
  نیستن خودشون ولی
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 ؟!زمونه دوره این تو بیداره کی سحر کله صبه باالخره
  بازه درش اژانسیه یه خوبم شانسه از دیدم که رفتم راه بینشون یکم

  توش دوییدم سریع
 تند لیصند رو نشسته کنکفوکار پاندا اندازه شیکمه با ساله ۵۰ حدوده اقای یه

 میزنه چیزیرو حساب ماشین با داره تند
  سالم-
 عدشب کلی کرد نگاه پامو تا و سر از تعجب با اول... باال اورد سرشو صدام با

 : گفت و شد عادی
 بفرمایید؟ سالم-

  کردم من و من
 دارید؟ تاکسی اصال...میخواستم ورامین برای تاکسی یه... چیزه-
 !؟!ورامین گفتین... داریم بله-

  کجا باالشهر این کجا ورامین کنه تعجب بایدم
 ؟ اونجا تا اینجا از میشه چقدر فقد....ورامین گفتمـ بله-

 : گفت موندش باقی تعجب نیمچه همون با... داشت تعجب قیافش بازم
 تومن۵۰ حدوده دوره راهش چون ولی.... نبردیم اونجا حاال تا واال-

  میگه داره تومن هزار ۵۰ نکنه! ؟ تومن ۵۰ کال کردم تعجب
 :گفتم متعجب ییافه با
 !دیگه؟ تومنی تک تا۵۰-

 :گفت  کرد گرد چشاشو
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 تومن هزار۵۰... نمیدن شکوالتم ادم به تومنی تک تا۵۰ با خانم-
 !!!!!تاکسی؟ برای ندارم، اونم که بدم تومن هزار۵۰ هم تو رفت اخمام

 :گفتم اخمم همون با
 !!! خبره چه هزار۵۰ ببری اینگیلیسو ملکه میخواد مگه اقا-
  خانم دیگه همینه-

 تنیس ب*و*ساتو االن اینجام کنم؟ چیکار حاال نداشتم پولم و نداشتم چاره
 نمیشناسم و
 :گفتم گرفته قیافه با
سم اینجارم...دارم تومن ۱۰ کال من اقا- شنا  نمیتونید کنم؟ چیکار حاال... نمی

  ببرید
  کردم مظلوم چشامو
 وای...شیمی شرک گربه اینه میکنی اینجوری چشاتو وقتی میگفت اوینا همیشه

  شده تنگ براش دلم چقدر اوینا
 :گفت کرد اخم اقاعه

 یرستتوننم مب*و*ساتو دارید شما که اینـپولی با ـنیست صرفه به اصال خانم-
  کجا ورامین کجا فرشته اونجا
 ... شنیدم اینجارو تعریفه چقدر خدا واااای....ام فرشته تو االن من خدا واااای

 !میبردم؟ ارین که مسیری به نکردم توجه تاحاال چرا
  ببریتم کنید لطف خدا ترو... ندارم جاییو منـ ؟؟ نداره راهی هیچ واقعا اقا-
 ...خانـــــ اخه-
 میکنم خواهش-
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  شد کباب خودمم دله گفتم جور یه کلمرو تا دو این
 : زد داد و کشید پوفی یه و کرد نگاه پام تا سر به دیگه بار یه
 اقـــا احــــمد....احمداقا-

  بیرون اومد درا از یکی تو از یهو یکی
 ؟ بله- 

 :گفت و کرد اشاره من به
  کن اماده ماشینتو ورامین میبری خانمو این-

  باز اتاق تو رفت و داد تکون سر یه اقا احمد
 اقاعه طرفه برگشتم

 کنممی جبران باشید مطمئن باشه عمری کردید لطف خیلی اقا ممنون خیلی-
  کرد اکتفا لبخند یه با فقد یارو

  بود خنده کرکره کردم نگاه قیافش به ـبیرون اومد اقا احمد
 .... بلند فر موهای.... فر و پر سیبیالی

  نمیخورد باالشهر این قیافش به اصال
  کرد حرکت و شدیم زردش پرایله سواره رفتیم

 اعهاق خوده گفتم بهش ولی کرد اعتراض که دادم بهش تومنیرو۱۰ اولش همون
 داد ادامه راهش به اونم میدونه

 **** 
 تو زد رپد گذاشت اسمشو نمیشه که بابایی ناحق که سیلی از سوخت صورتم

  گوشم
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  بود شده خم راستم سمته صورتمو
 اشتهد ارامش میتونم باالخره که بودم شاد و خوشحال کلی که پیش دقه چند به

 لیمسی یه تازه... میزنه تحمد و فوش بهم داره پدرم االن و زدم خونرو زنگه باشم
 بهم داد هدیه
  میکرد نگاه منو داشت گریون چشای با که اوینا طرفه کردم رومو

ــت بابا از بدتر که مادرم  نیهخیابو زن یه الییه که چس هر و فوش همینجور داش
  میداد بهم

 : میزد داد مامان
شته ماه ۳ بعده کردم بزرگ من ایه بچه چه این خدایا- ست معلوم برگ  این تو نی
ــرش ماه ۳ ــا کدوم رو س  بار دختری چه ببینید بیاد ایوهناس آی....میرفته بالش

  اوردم
  بیرون بودن اومده ها همسابه همه دیگه

  شن خفه برسه شعورشون خودشون که باشم ساکت چقدر
 :زدم داد

  نگهدارم باید که احترامیه خاطره به زدید حرف که اینجا تا-
  میرم یزارمم قران به کنید تحقیرم و بزنید تحمد این از بیشتر بخواید اگه ولی
 :زد داد و داد سر خنده یا بابا

با؟؟ ن-  ابرو... بودی تاحاال که همونجایی برو... برو میکنی تحدیدم تازه با
 ...  محل این تو  ه*ر*ز*ه دختره ما واسه نذاشتی

 نبینم نحستو قیافه دیگه که ررو
  میدید بابارو داشت نشسته خون به چشای با که اوینا به افتاد چشمم
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 :کردم سکترو که زد دادی یهو
 :اوینا

 بدونه!!! ؟؟ ه*ر*ز*ه میگی خودت ی بچه به... پدر گذاشــتی خودتو اســمه-
  بهش گذشته چی بدونی اینکه
  شده چی نمیدونید وقتی بزنید تحمد بهش ندارید حق
  شد بلند اوینا به زد بابا که سیلی صدای و گفت اینو

  نمیفهمیدم هیچی و میرفت گیج سرم میخورد ـبهم داشت حالم
  میزد اوینا به بابا که فریادایی یا ـمیزد من سره مامان که جیغایی

  باشم داشته ارامش اینجا که کردم فرار اونجا از... نمیتونم دیگه
  دعوا و جنگ منبعه تو اومدم نگو

  بود من به هواسشون توک و تک بودن شده جم مامان و اوینا دوره ها همسایه
  نداشتم کنترل حرکاتم رو و میکرد درد سرم
شت کوچه تو دوییدم و کردم بازش سریع.... چوبی دره طرفه رفتم سر پ ـــ  موـ
 نه یا هست کسی بینم نکردم نگاه

  برم کجا میخوام االن یا میشه چی نبود مهم دیگه برام اصال
  بشم دور اونجا از میخواستم فقد

  کجام نبود معلوم میدوییدم
  خیابونم تو فهمیدم فقد

  بریزم نداشتم اشکیم
  کنه گالیه تحقیر همه این برای که صدایی حتی
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 لعنتی میرفت گیج سرم
  زدم اوق جوب توی گلوم تو چیزی هجومه با
  میوردم باال داشتم که زندگی رو دلم ته از

  شد تموم  زدن اوق چنتا بعده
  خیابون کناره افتادم بیحال

  هوا میشد روشن داشت کم کم
 ...میــکنه دــرـــد سرم

ــتمو ــرم به گرفتم دس ــدای با که س ــین ترمزه ص ــرمو نزدیکم ماش  ردمک بلند س
  بود سفید پرایده یه فقد کیه نفهمیدم

  میرفت گیج سرم
  میکنه سوراخ موختو داره یکی انگار.ــ بود وحشتناکی درده
 صــدایه اخر لحظه فقد شــد ســیاه چشــام جلو و پیچید ســرم دوره دنیا کله یهو

شنایی  رپ خله یک بلدش و خورد گوشم به  اوا زد داد و میخورد شروین به که ا
  سیاهی از

**** 
  کردم باز اروم اروم چشامو کسی توسطه اسمم زدن صدا با

 بستم دوباره چشمم تو خورد نور که کردم باز چشامو
  میومد نفر دو صدای بود تخت انگار بودم نرم جایه یه

 ؟ کین ؟اینا کجاست اینجا اصال شد؟ چی
  شروین با شدم چشم تو چشم که کردم باز احتیاط با چشامو

 اومد یادم چیز همه دیدم شروینو تا
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  سیاهی اخرش و مامان جیغای... سیلی... فرارم
 :زدم لب

 شده؟ چی-
  مرد یکی اون یه رو برگشت شروین

  کردم نگاه پاش تا سر زبه
 اغشدم بود سبزه جین شلواره و ابی بلوز میخورد خودش سنای حدوده پسره یه

  مشکی چشاش و عقابی
 کنم تحلیل تجزیه نتونستم صداش با این از بیشتر دیگه
سره اون شده چیزی: پ صبی شوک ن  سرم.. داری سردرد ساعت چن و بوده ع

 ... مسکنه توش میکنه بهتر حالتو که کردم وصل بهت
  شد بلند شروین و گفت اینارو

 تو گردنه افتاد زحمتش مازیار نکنه درد دستت-
 :گفت و زد لبخند شونش رو زد مازیار

 .. بود وظیفه داداش بابا نه-
 :داد ادامه و کرد من به یهـنگاه

 میام بزن زنگ بود مشکلی میرم من دیگه خب-
  مرسی:  شروین 

  میکردم نگاشون واج و هاج که کردن خدافظی
 !بود؟ کی واسه ماشینه اونـ! کیه؟ خونه اینجا! ؟ اینجا سروین
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 کی همیدمنف اصال  نبود صداییم سرم رو کشیدم رو پتو میکنه درد سرم بیخیال
 شدم غرق اروم خوابه یه تو که شد

 *عطا*
  کردم باز چشمامو ، چشمم به نور برخورده با

  میکنه درد چقدر بدنم آخ
  بود صب۱۰ کردم نگاه ساعتو تخت رو ـنشستم شدم بلند اروم

 ... خوابیدم انقدر چرا شد گرد چشمام
  رفتم حموم طرفه به برداشتم کمد تو از حولمو شدم بلند
  زیرش رفتم کردم باز گرمو ابه شیره

 ریعس افتاد دلشوره دلم ته یهو و اومد چشمم جلو اوا تصویره که بستم چشمامو
  کردم باز چشمامو

 میزدم نفس نفس دوییده یا دیده ب*و*سکا -که کسی اینه
  داشتم وحشتناکی دلشوره

  بستم ابو شیره سریع
  بیرون اومدم پیچیدم دورم حولمو

  برداشتم سفید زرد ست لباس دست یه خودم کردنه خشک بدونه
  اتاق از بیرون دوییدم سریع نکردم خشک موهامم

  شدم اوا اتاقه داخله زدن در بدونه نگرانیمو همه این دلیله نمیفهمم
 داشت امدگی بر سه تختش

  شدم اروم خوابیده روش کسی دیدم وقتی
  طرفش رفتم اروم اروم
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 سرش رو  بود کشیده پتورو
  کنار دادم پتورو اروم

 وایساد قلبم دیدم که چیزی از که
  نبود اوا از اثری هیچ و بود پتو زیره بالش چنتا

  اونور کردم پرت داشتم ور کامال پتورو
  بود گرفته اوارو جای که بود گنده بالش تا دو فقد ولس

 شد قفل فکم گذشت سرم  از که فکری از
  کمدش طرفه برگشتم

  بود توش لباس کردم باز درشو
  نیست بودیم گرفته که مانتویی دست یه دیدم کردم اونور و اینور یکم
  مشکیه بازه جلو ـمانتو اون

  شدم عصبی
 ؟!؟!!؟ کرده فرار

  کولش
  نمیرفت اکن بدونه جا هیچ که ای کوله دنباله افتادم فکر این با

  تخت زیره
  نبود کولشم ولی گشتم جارو همه کمد تو

  کرده فرار شدم مطمئن
   شدم عصبی

  کرده؟ فرار من دسته از
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 عطا؟؟؟ دسته از
  شدم پکر کردم دیروز که کاری یاده با

  کنه فرار بایدم
 میشدیم خوب باهم داشتیم تازه
  میزدم لبخند وجودش با داشتم تازه

  دستام تو گرفتم سرمو تخت رو افتادم
 بره بخواد میزدم حرف باهاش اونجوری نباید خودم تقصیره همش

 کنم پیداش باید
  شدم بلند فکر این با

  بیرون بیام که کردم باز اتاقشو دره
  وایساده زدن در ژسته تو ارین دیدم کردم باز درو تا

  بود پایین سرش
 باال اورد سرشو

  کرد اخم بعد کرد تعجب اول دید منو تا
  کردم اخم متقابال منم

 :گفتیم هم با ناخداگاه
 میکنی؟ چیکار جا این تو-
 : کرد دستی پیش ارینـ ولی  باال پرید ابروهام هماهنگ همه این از
  کو؟ اوا ؟ داری چیکار اوا اتاق تو-
 شدم پکر باز رفته اینکه یاده از

 :گفتم اخم با ولی
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 داری؟ چیکار اوا با... دارم چیکار اینجا من نداره ربطی تو به-
  بزنم حرف باهاش اینجوری نمیکرد فکر کرد تعجب

  کجاست ببینم میرفت باید بود خورد عصابم واقعا ولی
 :گفت تعجب با ارین

 ؟ کجاست اوا گفتم ؟؟ گفتم چی مگه-
  اونور انداختمش گرفتم سبازوشو... دادم تکون سرمو کردم پوفی یه

  نکردم نگاه قیافش به اونور شد پرت
  پایین اومدم ها پله از سریع

  تو رفت و کرد باز اوارو اتاقه دره شنیدم فقد
  شنیدم ارینو داده صدای که داشتم ور سوییچو پایین به بودم رسیده

 ااااااااااووووواااااا-
 میومد داشت پاش صدای که ها پله سمته برگشتم شد گرد چشمام

  طرفم اومد خونی چشای با درم کناره دید منو تا
 :زد داد و گرفت یقمو منتظره غیره حرکت یه تو
  کردی؟؟ چیکارش کجاست؟؟؟ اوا-

 :زدم داد متقابال منم هم تو رفت اخمام
  شد؟ راحت خیالت... کرده فرار....رفته اوا باال نبر من برای صداتو-

  کشیدم دستشو و یقم به گرفتم دستمو
  نمیفهمم حساسیتشو همه این دلیله واقعا

 : کرد زمزمه
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  نه نه رفته؟؟؟ اوا.... نداره امکان نه.... نداره امکان-
  میرفت باال به رو کم کم صداش

 :زد داد
  نمیرفت نمیکردی باهاش اونجوری اگه توعه تقصیره همش اوااا نـــــــه-

  هال تو بودن اومده دیگه خدمتکاره چنتا و خانم فرشته
 :زدم داد سرش هم تو رفت اخمام

  نداره ربطی هیچ تو به و داشتم دوست-
ــو کرد حمله طرفم به حرفم این با ــتش ــ تو فرودش قبله که باال اورد مش  ورتمص

  مشتم تو گرفتم
  کردم نگاه بهش خونی چشای و شده منقبض فکه با

  کنه بلند دست بزرگترش برادره رو نداره جرعت
  صورتش ـتو زدم جانانه سیلی یه اودم باال بودو ازاد که دیگم دسته

  کردم ول دستشو
 ، ارین طرفه دویید کشید جیغ که خانم فرشته به نگاه بدون و

  بیرون رفتم خونه دره از
  سفیدم بنزه طرفه رفتم

  شدم سوارش
  باغ دره طرفه رفتم کردم روشن ماشینو

  شدم عصبی بازم نگهبان دیدنه با رسیدم که در جلو
 رفتم کردم باز ماشینو دره بود خواب همیشه اینه بازم

  طرفش
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  بوده خوااب باز این رفته اوا که موقع اون حتما
  بمونه جااین نمیزارم دیگه ولی نگفتم ـهیچی کردم سفیدشو موی مراعاته االن تا

 : در به کوبیدم
  اقا اصغر... اقا اصغر-
  زمین رو افتاد بود نشسته که صندلی روس از که پرید جور یه
 :گفت تپه تپه با و شده و گرد چشای با
  شده؟ چیزی..چی...اقا...ا بله...ب-

 : زدم داد
نه این از یکی- ته خو قه تو و بیرون رف  عدب به این ار بودی خواب معمول طب

  اینورا نمیبینمت دیگه و اخراجی
 :گفت زمین رو از شد بلند

 دیگه فرصــت یه میکنم خواهش اقا... نیســت خودم دســته قســم بخدا... اقا-
 .... بهــــ بدید

 :گفتم که بود نشده تموم حرفش
  داشتم نگه سفیدتو ـموی حرمته االنم تا دادم فرصت کافی اندازه به-
 : زدم صداش میومد باغ ته از داشت که جمال دیدنه با
  جــــمال -
  بود روم جلو نشد ثانیه دو طرفم دویید من دیدنه با

 :جمال
  اقا؟ بله-
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 ـکردم اشاره اصغراقا به
  بره میتونه بعد بده اخرشو حقوقه اخراجی بعد به این از اقا این -

 : داد تکون سرشو
 اقا چشم-

 : دادم ادامه
  ؟فهمیدی؟ دنبالش گشتن میشه کارت بعد به این از کرده فرار اوا ضمن در-
 : گفت شده گرد چشای با
  اقا بله....ب-
  شد راحت خیالم اینـطرف از

 شد باز در زدم ریموتو.... شدم سوارش ماشینم طرفه رفتم
  دادم گاز

  میرم کجا نمیدونم
  کنم پیداش چجور نمیدونم

 درندشت شهره این تو
  نیست قلبم از تیکه یه انگار نبودنش احساسه با میدونم ولی

 تو حس کلی هم و خوشــحال هم عصــبی هم شــده میکنم فکر که چیزی از
  شد روشن وجودم

  داشت فرق همه با دختر این
  نبود اویزون

  بود ساده
 .....و
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  خوشگل و
  میشه ارامش غرقه توش ادم که چشاش اون با

  ارامشمه منبعه دختر اون
  ناارومم نباشه اگه
 ....اره
  عاشقشم نمیگم... دارم دوستش اره

  دارم دوستش ولی
  نکردم خرجش دختری هیچ واسه که چیزی

  دارم دوست رقاصو و ابی چش دختره اون من
  اومد لبم به لبخند یدنشر*ق*ص یاده با

 .... اوا میکنم پیدات
 میکنم پیدات

 *اوا*
 کردم باز اروم چشمامو

  مرور به که بودم خیره روم به رو سفیده دیواره به دقه چن
  شد گرد چشمام

  شدم ور به رو بسته دره با که کنار زدم چشمم تو بود رفته موهام.... باال پریدم
 رودســتیگر کردم حمله در ســمته به و کنار زدم بودو پیچیده پام دوره که پتو

  پایین کشیدم گرفتم
  شدم مواجه داغون به  در و کوچیک خونه یه با که  بیرون اومدم اتاق از
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 ریخته چایگ تا بگیــــــر  پفک و ،چیپس ،نوشابه پیتزا ،اشغاله لباس کلی از
  دیوار شده

 ! شروینه؟ خونه اینجا ینی شد گرد چشمام
 :زدم داد نبود ازش اثری کردم نگاه برم و دور به شروین یاده با
 ....شرویـــ...... شرویـــن؟؟-

 ریدخ کیسه تا دو با شروین و شد باز خونه دره که بود نشده کامل اسمش هنوز
  تو اومد

 :گفت و کرد گرد چشاشو افتاد بهم چشمش تا
 صب زا میخوابی چقدر تو دختر وااای.... شد بیدار باالخره خفته زیبا بابا؟ نه-
  خوابی حاال تا

 :داد ادامه و میشونیش تو زد و بست چشاشو
  سالم راستی-

 از اثری که دیوارا رو گردوندم چشامو  سالم ینی دادم تکون سرمو گرفت خندم
  نبود که کنم پیدا ساعت
 :کردم نگاش برگشتم

  چنده؟ ساعت االن-
 :کرد نگام سفید اندر عاقل

  شبه ۸ ساعت-
 دهنم رو گذاشتم دستمو کشیدم هیـــن یه

 :گفتم مانند جیغ جیغ
  ؟؟ نکردی بیدارم چرا!!!! شبـــه هــــــشــــت-
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 :گفت اشپزخونه سمته میرفت که همونجور
 دارتبی دیگه منم بهتره عصــابت برای کنی اســتراحت چقدر هر گفت مازیار-

 کنم جا به جا اینارو کن کمک بیا حاالم....  نکردم
  بستم و کردم رد گردنم پشته از شالمو

  اشپزخونه تو  رفتم... باال دادم مانتومو استینای
 :فتمگ رفته هم تو صورته با دادم چین دماغمو بود کثیف اینجا خیلی خدا وااای

یه اینجا-  دهنکر تمیز یکم اه اه صـــاحابش کثیفه چقدر... خونه؟؟ یا گاودون
 توس دسته به بعد اینجارو

 :گفت رفته باال ابروی و کج دهنه با که کردم نگاه بهش
 کثیفم؟ من ینی-

 که این نه صاحابش گفتم من باال پرید ابروهام
  که تو نه کثیفه صاحابش گفتم من-

 :کرد نچ یه و شد سینه به دست
  صاحابشم من خب-
فت که چیزی از جب اول گ عد و تع نده زیره زدم پقی ب ـــده خم خ  بودم ش

 :گفتم بهش رو و کردم پاک چشممو اشکه خندیدم که ذره یه میخندیدم
  اینجایی صاحبه واقعا کردم فک گفتی جدی چقدرم شدیااا بامزه نبودم-

 : کرد اخم
  خریدم خودم... منه واسه اینجا گفتم جدی کامال من ولی: شروین

  گفت که چیزی از موند باز دهنم
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ست اینه و دخترباز که شروینی اون اخه ش خونه یه میتونه چجوری بود ما  تهدا
 !!باشه؟؟
 :گفتم ناباورانه

ــکه یه که تو چجوری اخه ولی- ــیتو قابه پوله نبود جیبت تو ام س  بابات زا گوش
  میگرفتی

 : گفت یخچال تو میزاشت هارو لوبیا کنسرول که همونجور
ــته کف نباید که چیزو همه من دخترجون- ــاله چن میدونی بزارم تو دس  لپو س

  میکردم؟ جم
 :داد ادامه طرفم برگشت و کرد نگاه خوته به
ــینه اون و گرفتم خونرو این اخرم- ــه خب ولی داغون به در ماش  یه زندگی واس

  کمک بیا.... نیست بد نفر
  کرد اشاره خریدا کیسه به رفت غره چشم یه
 :گفتم ایش یه
 نمیشــه اینجوری ام دقه یه واقعا...تو واســه اینجا میکنم تمیز هالو میرم من-

  که کرد زندگی
  داد تکون سر

  خب خیله-
  نمیشد اهنگ بدونه پس بود زیاد کارش کردم نگاه خونه به
  داری؟ ضبط شروین-  

 :گفت باال ولوم با اشپزخونه ته از
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یارم طاقت ضــبط بدونه من کن فک تو- تاقه تو!!! ....ب  ارد ورش برو میز رو ا
 کنارشه فلشم
شتم برش اتاق تو رفتم شو هال تو اوردم دا  هنگها.... کردم زیادش توش زدم فل

  یاس ینی بغض
  خونه جونه به افتادم باال بردم ولومشو... قشنگه خیــــلی

 : میکردم خونی هم باهاش اروم
 

 خرابی و تنهایی شبهای یعنی بغض
 بخوابی نذاره خیالش فکرو یعنی بغض
 نداری راهی هیچ دیگه رفتن جز یعنی بغض
 داری دوستش اونو هنوزم که یعنی بغض
 ساختگی های خنده یعنی بغض

 بگی آخ مبادا تو بکنن   شکنجت
 بدی گاف جایی یه اینن منتظر همه

 بری راه نتونی فردا که زمین بکوبنت
 

شت شتم... شد قطع صدا یهو که میخوند همینجور دا  مدید ضبط طرفه برگ
  وایساده سرش باال اخم با شروین

 :گفتم شده گرد چشای با
 میکنی؟ خاموش ضبطو چرا چیه؟-
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 :گفت اخم با همونجوری
  نمیشه وگرنه بدونم چیزارو خیلی باید مبل رو بشین
  مبل رو نشستم حرف بدون چیه دردش فهمیدم اهااا

 :گفتم انداخته ما پارو سینه، به دست
 دادنم جواب برای حاضر بفرما خب-
 :کرد شروع و روم به رو صندلی رو نشست اخم با
 ارزشــمندی واســم خیلی و نداشــتمی خواهره اینه میدونی خودت اوا ببین-

 لعنتی مسابقه اون شده؟ چی بودی؟ کجا وقت همه این بدونم میخوام فقد....
  میشنوم... بگو راستشو بشنوم دروغ نمیخوام فقد داشتی؟ چیکار

  کشیدم پوف یه
ــه خب ولی بگم دروغ بخوام ندارم دلیلی- ــیه ببین میگم باش  اییج اون از قض

 ..... که میشه شروع
  براش کردم تعریف کاست و کم بدون تمامشو

 رفت هک رفت گفتن یا دنبالمن االن نمیدونم.... کنه کمکم بتونه شروین شاید
ید ارزه نمی ریســکش به...ولی  واس.... بگیرم نظر در عواقبو همه باالخره با

 اییناپ این من نمیکنن فکرشــو اصــال اینکه با بشــم پنهون وقت چن باید همین
  باشم

  بود شده تموم حرفم که بود دقه پنج
  میزد حرف داشت انگار بود پایین سرش و بود شده خم شروین

  میکردم نگاه دیوارو و در مدت این تو منم
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 یکردیمم زندگی توش ما که اتاقی به نســبت بازم البته)کوچیک خیلی خونه یه
 داشت اتاقو یه همون فقد که( خیلیه

شپزخونه یه  سه بازم خب ولی فلزی کابینتای با کوچیک ا  خیلیه نشروی این وا
 !؟!اینجارو؟ خریده چجوری موندم

 :شد جم بهش حواسم صداش با
 :شروین

شه- سته کار لجازیات این با همی  کنی میخوای چیکار االن... دادی خودت د
یان ها؟ غت ب گار گفتی تو که اونجوری نکنم فکر خب ولی! چی؟ ســرا  ان

  بود مراقب باید خب ولی بری بزارن خودشون میخواستن
  ذهنیم تفاهم همه این عاشقه خدای
  دادم تکون سرمو

  کنم؟ چیکار چیه؟باید نظرت حاال خب اوهوم-
 : صندلی به داد تکیه کرد نگام اورد باال سرشو

قت چن تا هیچی- جا و  اونجوری بری نمیتونی که خونتون میمونی این
 همیشـــ پیدا نونم لقمه یه نفر دو اندازه به هســـت جا اینجام بیرون انداختنت

  چشمم رو قدمت
 از رحمی بی با که ای خانواده یاده با و بهش زدم لبخند مهربونی همه این از

 صورتم رو از شد پاک لبخند روندنم خودشون
 :داد ادامه شروین

 زیاد خیلی بود نگران اینجایی که گفتم اوینا به راستی-
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  کرد هواشو دلم برام کرد بابا جلو که کاری و اوینا یاده با
 :نشستم سروین کناره رفتم

 میکنم خواهش بیاد االن بگی نمیتونی شروین-
 : کرد نگام چپ چپ

  بزن حرف باهاش میزنم زنگ بهش باز ولی بیاد بیرون میزارن مگه شب۸-
 : کردم گرد چشامو

  نداشت گوشی که اوینا-
 .... بزنم زنگ بزار گرفته یدونه دراورد که پولی با-

  شلوارش به مالید دستشو
 :گفت مانند بهت

شیم- شپزخونه رفت اول شد بلند کو؟ گو  انگار بیرون اومد اتاق تو رفت بعد ا
 :زد داد کرده گم بچشو

 کــــو؟؟؟ گوشـــیم-
  بیرون رفت و در طرفه دویید

  کردم پشتش نچ نچ یه
 !!!!ذلیل گوشی انقدر پسرم اخه-
  اومد دیدم که گذشت دقه ۱۰ حدوده کردم تمیز خونرو یکم بیاد اون تا

 .... مبل رو نشست بست و در
  کنارش نشستم رفتم کشیدم اب ظرفو اخرین
 :اومد صداش دقه چن بعده گوشش کنار بود گرفته گوشیو

 ... خلوت جا یه برو الو... اوینا الو-
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 :شد شروع که گذشت دقه یه
  ؟ خبره چه خوبی؟... سالم الو-

  دستش از گرفتم گوشیو بگیره سوالشو جواب ندادم مهلت
 ... اوینا الو الو-

 :میگفت که بود اوینا گرفته بغض صدای خط پشته
 که؟ نمیکنه درد سرت خوبی؟ ؟ راحته جات ابجیم اوا-

  نشد....ولی کنم گریه میخواست دلم
  دارم نیاز بهت بیا... نمیتونم بیا اوینا... اینجا بیا اوینا-

 :میکنه گریه داره بود معلوم صداش
 ... اوضاع این تو نمیتونم االن میام فردا میام ابجیم میام-

ساتو داره بابا اوا شون خودم نباش نگران ولی.... کوچه تو میریزه لبا  یکنمم جم
  برات میارم فردا

ستمو شتم د شمم رو گذا ست چ شته د سام رو بودن گذا ساس خیلی که لبا  ح
 :بهشون بودم

 شد خورد عصابم نکن ام گریه... داریا ورشون تروخدا-
 :کرد فین فین

 باش خودت مراقبه برم دیگه االن اونجام صـــب اول فردا دلم عزیزه باشـــه-
 خدافظ

 خدافظ-
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شیو سته دادم گو شدم شروین د شتم اتاق تو رفتم پا ستم و در دا  صدای هک میب
 : شد بلند شروین

  مبل رو بیا تو منه جای اونجا بابا کجا اووو-
نه طرفش برگشــتم گاه اون ار یدو یام ن ید که کردم یخ ته چی فهم  وروشــ گف
  برگردوند

قت خیلی گاهمو بود و ته یادم ن  همون با دراوردم مانتومو و دروبســتم بود رف
 خوابیدم گرفتم سارافون

 اوینا ســـاعت چند روز هر... میگذشـــت بودم کرده فرار که روزی از هفته یه
  وچهک سره پارکه برم میتونستم میرفت سر حوصلم منم میزد سر بهم میومد

 رودیوا ترکای دارم و اینجا نشــســتم من که ســـاعتی این تو االن اینکه یاده با
  شدم پکر میدن مسابقه دارن عده یه میشمارم

ستم منم خدا هی شم اونجا میخوا ستم.... با  ینا که بکنم تالشمو تمامه میخوا
  نشد دیگه....خب ولی بشه ارین نفعه به ـرقابت

  شد بلند در صدای که ضبط سمته برم شدم بلند
  کردم نگاه بود گرفته برام شروین که  دستم ساعت به
  میومد اوینا که ساعتی ینی بود بعدازظهر ۴

  لوننای یه با بود اوینا زدم خدس درست.... کردم بازش و در طرفه رفتم سریع
  بناگوش تا نیشم دیدمش تا
  خودم ابجیه سالم به به-

 :کرد بغلم تو اومد
  خوبی؟؟ دلم عزیزه سالم: اوینا
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 :داد ادامه و کرد اشاره نایلونا به
 گرفتم لواشک واست-
 : باال پریدم و کشیدم جیغ لواشک اسمه شنیدنه با
  دیگه؟ ترشه آوی مرسی وااااای-

 :گفت بغلم مینداخت کیسرو که همونجوری و کرد خنده تک
  ترشه ترشه اره-

  نشستیم رفتیم
 .... میخوردیم لواشک و میگفتیم دری هر از میزدیم حرف همینجوری

 از زدد دختره کن گم گورتو)) گفت دختره گوشه دره زد خانم معصوم بعد: اوینا
 ((میکنی دزدی من ارایشگاه

  بیرون انداختش دیگه بعدش
 :کردم گرد چشمامو

 هااا شده ای زمونه دوره عجب-
  اومد در صدای که بود نشده تموم جملم هنوز

 ! شروینه؟ اومدنه وقته چه االن کردم تعجب
 دیدم شروینو خونیه صورته که کردم باز در طرفه رفتم

 !!!اینجوریه؟؟؟ چرا این کردم وحشت بعد تعجب اول دیدم که چیزی از
 : زدم جیغ

  ؟؟؟ شـــــــرویـــــن-
 شد بلند اوینام جیغه صدای که تو اومد کنار زد منو
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 :اوینا
 شدی؟؟؟ اینجوری چرا شــروین؟؟؟ شده چـــــی-

  سرش رو گذاشت دستاشو مبل رو نشست
 :شروین

 ... بیار اب لیوان یه اوا-
 اب.... شپیش بردم داشتم ور لیوان با و اب شیشه... اشپزخونه تو دوییدم سریع

  دستش دادم ریختم
 کردی؟ دعوا شدی؟ اینجوری چرا شروین شده چی.... بخور بیا-

  داد تکون سرشو
 : زد داد اوینا

  کردیم سکته دیگه بگو خـــــب-
 :پرید رنگم مطمئنم گفت که چیزی با و کرد اخم شروین

 یمداشت.....بردیم ما نتیجه در و مسابقه واسه نیومد سیاه الماس گروهه امروز-
 داپی  گذارمون سرمایه همون یا عطا و ارین کله و سر که میکردیم عوض لباس

  شد
  نم پیشه بیای تو ممکنه و میشناسیم همو تو و من اومده یادشون تازه انگار

ست میگفتن هی  تادناف شنیدن سرباال جواب وقتی که حرفا اینجور از و کجا
 ... جونم به

  پیچوندمشون خب ولی دنبالم بودن افتاده اومدنیم
  بود شده اینجوری  من بخاطره بمیرم الهی.... کرد نگام

 : پایین انداختم سرمو
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  منه تقصیره همش شروین ببخشید-
 :گفت من به رو و کرد پوفی یه اوینا

 از نیک شکایت میتونی که میدونی!!!   بردارن سرت از دست میخوان کی اینا-
مه خودم دادگاه میریم فردا پس دســتشــون ما جام کاراتو ت یدم ان گه.... م  دی

  رفت پیش نمیشه اینجوری
 : گفتم تند تند و سریع گفت که چیزی با
  نمیشه اصال نکنیاااا اینکارو وقت یه نه نه-

 : کرد اخم
  چرا؟؟ اونوقت-
 مکنی بازی شکایت نیست امکانش جوره هیچ اصال خوردم نمک و نون چون -
  نمیخوام و

 اوینا به رو و وسط پرید شروین که بزنه حرف میخواست داشت اخم همچنان
 :گفت

 کین؟؟ اونا میدونی اصال تو-
 !!! شیمیایی مواد وارداته شرکتای بزگترین از یکی  صاحبه پسرای

 یکننم ویرون زندگیتو کنن تر لب میدونی دارن؟؟؟ بازی پارتی چقدر میدونی
 ندبل حاالم.... نمیخواد اوام خوده تازه کنی؟؟ شکایت میخوای تو اونوقت ؟؟؟
  بگم؟؟ باید چیزو همه اه میکنه درد کنید درمون زخممو این شید

 ینشــرو به کرد اشــاره و کرد نگاه من به کشــید پوف یه که کردم نگاه اوینا به
  میگه چی فهنیدم
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  بکن کاراشو شو بلند خودتت نیستم بلد من اصال-
   اشپزخونه تو  رفت شد بلند کشید دیگه پوف یه

 :بود کشیده دراز مبل رو که شروین طرفه برگشتم
  باختیم؟ ما شروین االن ینی-

 :گفت و شد پهلو رو کرد بازش من حرف با که بود بسته چشاشو
ضاتون از یکی بودم شنیده که اونجوری- ضا از اع  نبود خوب حالش ماکان ق

 مسابقه ننمیتونست بودی اصلی عضوه و نبودی تو چون ولی بیاد میتونست ولی
  بدن

 
 یه ارین شــاید خب ولی نمیبخشــنم رکســانا و انا وقت هیچ.... شــدم ناراحت

  نمیگردم بر دیگه که من خب ولی  باشه داشته بخششی نمیچه
 

... .بیخیال هی بودیم کرده تمرین چقدر ها بیچاره!!!! منه تقصــیره همش ینی-
 !دراوردی؟ باالها اون از سر چجوری تو شروین راستی

  مبل رو شد ول دوباره و کرد خنده تک یه
 گرفتیاااا کم دسته مارو دیگه دیگه- 

 : گفت اخ یه که سینش تو زدم مشت یه
 :شروین

 شد؟ شروع باز بود نکرده گل بازیات وحشی بود وقت چن-
 :گفتم ژکونده لبخنده یه با و کردم پایین باال ابروهامو

  گروه؟؟ اونـ عضو رفتی چجوری بگو حاال.... بعـــــله-
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صش- شه شروع جایی از ماجرا.... طوالنیع ق  لک کل ها بچه با پارک تو که می
ص کدوممون کا میکردیم شتیم اهنگ یه همین واس بهتره مونر*ق*  چون گذا

ــب ــی بود ش  که دیمدا قر یکم  میکردیم فک اینجوری ما ینی نبود پارک تو کس
 من اون شد این دیگه هیچی شد ظاهر سرمون پشت از مرده یه شد تموم وقتی

  همین سیاه های گرگ تو اورد  مازیارو رفیقم و
 :ماجرایی عجب شد گرد چشام 

  بود؟؟ اینجا روز اون که مازیاری همون-
 : زد داد اشپرخونه تو از اوینا که داد تکون سرشو

 نیست اینجارو کردم رو و زیر کجاست بتادینت این شروین اه-
 : زد داد شروینم

  ندارم بتادین-
 :گفت مانند جیغ جیغ سرمون باال اومد زمین کوبید پاهاشو اوینا

  نداری؟؟؟ میگی اخر کردی االف منو ساعته سه-
 : کرد باز نیششو شروین

  نبود حواسم-
  برداشت مبل رو ار مانتوشو و گفت ایش یه اوینا

  شد مومت مرخصیم ارایشگاه برم باید بیام نمیتونم فردا میرم من اوا دیگه خب-
  کرد بغلم اومد و

  شدم بلند
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 نمیکردم فک اصال شده خطری اوضاع ام تازه میپوسم ایتجا من بیایااا تونستی-
  بگردن دنبالم بخوان

  کردم اویزون لوچمو و لب و
  کردیم خدافظی

  بود خوابیده انگار شروینم و رفت اوینا
  دادم تکونش رفتم

 ؟؟ شروین-
  ها؟؟-
  رفت سر حوصلم میدی گوشیتو چیزه!!!...بیداری عه-

  کرد وا چشاشو
  بره سر حوصلت بعد بگذره بزار دقه یه رفت االن همین اوینا-
  دیگه بده گوشیتو اه-

  بست چشاشو و رفت غره چش
  رمزشم کنی بدبختم ندیاااا جواب پیامارو ولی دار ور برو-

۷۹۵۳۴۶2 
  رفت یادم رمزیه چه این شد گرد چشمام

  بگو دیگه بار یه-
  زد رمزشو خودس داشت ور میز رو از گوشیو کرد اه یه
  اینورااا نیای بخوابم میخوام بگیر-
  بخواب خب خیله-

  تلگرامش تو رفتم  کردم روشن نتشو مبل رو نشستم
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  خبره چه به به
  بخورم جیگرشو.... طالم جیگر.... خانومی نسی.... جون الهه

  ودب پسر اسمه تا دو ام ها ته اون دیگه دختره اسمه کلی اسمیه چه اینا اوقیق
  کوچه سر بقال جعفر.... ماشینی اکبر
  پسر این دسته از خدا ای خندیدم اروم

 :بود داده پیام بخورم جیگرشو
  هستی؟؟ عشقمممم سالم-

  دادم جواب منم
  بگم بهت مهمی چیزه یه میخوام هستم اره-
  بگو جونم-
  بای همیشه واسه میکنیم تموم چیزو همه دیگه ندارم دوستت من-

  میخندیدم دقه یه میکردم کاری هر کردم بالکش رفتم
  کردم سایلناش زده هول شد بلند گوشی صدا یهو دیدم
 ... بخورمه جیگرشو دیدم

 زنگم هدیگ راحت کردم بالکش اونجام تماس ثبته دفترچه تو رفتم ندادم جواب
  بزنه نمیتونه

 کشتتم ـبفهمه شروین به به
 *عطا*
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 نمیداشـــت ور خونرو جیغاش حیغ صـــدای دیگه...بود رفته اوا بود هفته دو
 حرف باهاش خیلی که من...  کردم عادت بهش انقدر که شد کی نمیدونم....

 ... کل کل یا بود دعوا یا میزدم وقتی و نمیزدم
                                                                            **** 

 جهان این در 
 داشتن دوست به نیاز

 شدن ستایش و
  است نان به نیاز از بیشتر

                                                                             **** 
ــمون به  ــته بودم کرده قاب که عکس  باز دیدنش با کردم نگاه میز رو بودم گذاش

 ... لبم رو اومد لبخند
 داشتم ور گوشیو.... اومدم خودم به گوشی زنگه صدای با
  دار و گیر این تو میگه چی االن این ایبابا" جاویدی"

شو  ریش ام ذره یه بود ریخته بهم موهام... ایینه جلو رفتم شدم بلند ندادم جواب
  بزنمشون برم باید بودم دراورده

 وقت چن این اوا دنباله برم که شـــدم اماده بیرون اومدم گرفتم دوش که رفتم
  رفتن شروین دنباله لود شده کارم

  بگه دروغ نیست بلد اصال.... اونه پیشه مطمئنم
  مزد کتکش سیر دله یه حرص از گفت دروغ ضایع انقدر رفتیم که روز اون

ــتم ــیم باز که میرفتم پایین ها پله از داش  اوردم رد.... خورد زنگ جیبم تو گوش
  کردم وصل تماسو جاویدی باز پوفــــــف
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 بله؟-
ــالم: جاویدی ــم میدونی نمیدی جواب چرا عطا....س  زنگ دوبار نمیاد خوش

  زدم زنگ بودی تو چون اینم یکی به بزنم
 ... جاکلیدی تو از برداشتم کلیدو

  گرفتید تماس دیدم االن بودم حموم جاویدی اقای بله-
  نره یادت دعوتی شام امشب باشه- جاویدی

 ...خدا اه ایبابا
 چیه؟ث مناسبتش... بود زحمتی چه جاویدی اقای-
 ؟ کنم دعوت ایندمو داماد باشه داشته مناسبت باید مگه-

  بستم چشمامو حرص از شدم ماشین سروار
  میام حتما مشکلی چه نه-
 خدافظ پس خوبه-
 خدافظ-

 بو اونم بیینم باید کیو کنم لزدواج نخوام من خدا اه صــندلی به کوبیدم گوشــیو
 واروا نمیتونم من تازه واسم بوده خواهر چشمه به اشناییمون لحظه از که رکسانا

 !!!.... که رکسانا پیشه برم کنم ول
 میکنه کار اینجا شــروین بودم فهمیده که فروشــگاهی جلو بود ســـاعتی دو

 ...بودم وایساده
  بودم اومده سانتافه با دفه این... میشدم کالفه داشتم دیگه
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ــو ــرش ــچرخوند هس س ــه چون بود چیزی یه دنباله انگار مس  BMV با همیش

X6کرده تعجب ندیده ماشینرو اون اینکه از همین واسه میومدم مشکیم  
 دنبالش افتادم فاصله با رفت که یکم پرایدش  تو نشست

  میکرد رانندگی  راحت خیاله با انقدر که شدم بیخیال میکنه فک انگار
 وایساد اهنگی دره جلویه که بودم دنبالش ساعت نیم حدوده

  اینجارو بودم ندیده تاحاال ینی نمیشناختم محلرو این
  خونه تو رفت شد پیاده

 بود بعدازظهر۴ کردم نگاه ساعتو
  سیگارم پاکت به خورد چشمم باز،کردم داشبوردو دره
 نزدم بهش لب دیگه شــد دعوامون ســیگار پاکت یه بخاطره که موقعی اون از

  جوب تو انداختم شیشه از برداشتم پاکتو
  بود پیگیر خیلی ارین وقت چند اسن تو

  دارم دوسش اینکه دارم دلیل بشم حساس من باز
  میاره در حرصمو ؟! اخه پیگیره انقدر چی واسه اون

  شد جم حواسم خونه به یه شدنه نزدیک با که بودم نشسته ربع یه
ــم یه بودم دکر من جون که گفت جیزی یه زد خونرو زنگه ــنیدم کلمش  نچ نش

 شد پیدا در تو اوا ریزه قامته بعد دقه
شکی پا تا سر دختره از شتم که م شحال هم میدیم روم به رو دا صبی هم خو  ع

  شدم
ــحال ــبی کردم پیداش باالخره اینکه از خوش ــه اینکه از عص  اعزادار اینه همیش

 میپوشه مشکی
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 !دوستشه؟ ینی... خیابون سمته افتادن راه دختره با
  دنبالشون رفتم گرفتن اژانس سرخیابون اینکه از بعد

ــاژ یه دره جلوی ــادن عبدالله تو پاس ــاعت نیم بعده که تو رفتن وایس  چنتا با س
  بیرون اومدن دستشون مشبما

 رفتم  ردمک روشن ماشینو دیدم مناسب فرصتو پاساژ تو رفت دوباره دختره دیدم
  زدم ترمز نیش پاش جلو

ست دید منو تا شدم پیاده سریع شم جلو گرفتمش که بدوعه میخوا  رفتمگ دهن
  نکنه جیغ جیغ

  کردم قفل ماشینو تو از نشستم سریع خودمم ماشین تو کردم پرتش
  ازش میشد رد ادم توک و تک بود تاسیس تازه پاساژه انگار خداروشکر

 :میزد جیغ هی اوا
ـم- ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـگن ول ـ ـ ـ ـ  راحتم چرا پس نشده تموم تنبیهم مگه اخه لعنتی ک

  توعـــــم با جـــــون اقا کنم؟؟؟؟ زندگی نمیتونم تو دسته از نمیزاری
 : زدم داد

  شـــده تموم کارم گفتم کی من ؟؟ میکنی فرار من دســته از حاال شــو خفه-
  هااا؟؟

 :میگفت مانند ناله و شونم به میزد جونش کم مشتای با
ـرو- ـ ـ  پایین گلوم از خوش ابه تو دسته از ماهه ۳ من نامرد عطا کن ولم خدا ت

  برم کن ولم نرفته
  کنی تحمل باید هست که همینه بعدم به این از-
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 : زد داد
 ... متــــــنـــــفــــرم ازت  میدونی اصـــــال-
 هتوج من ولی میزدن بوق هی ماشــینا ترمز زدمرو خیابون وســطه حرفش این با
 "مــــتـــــنــــفـــرم" بود کلمه اون رو فقد ام

 باشه پیشم اینکه غیره به خواستم چیزی مگه
  کرده کز ماشین گوشه ترسیده دیدم طرفش برگشتم اروم
  شده؟ متنفر ازم که پستم انقدر ینی

  اونه با حق شاید خب
  بگیرم ازش زندگیشو لحظات ندارم حق و نمیتونم من

  بودم اروم اروم من بود اوا چشای تو که ترسی برعکسه
 .... درون از ولی

 زتا متنفرم میگه دارم دوستش که اونی چرا که ناراحتی از پر.... هیرونی از پر
 .... دادم حرکت ماشینو

 یا خونه دره جلو دقه چن بعده نمیگفتم هیچی منم حتی نمیومد صدایی اوا از
ــادم بیرون بود اومده ازش که ــت دقه چن نکردم نگاش وایس ــداش که گذش  ص

 : دراومد
  خونت؟ ببری منو نمیخواستی..ن تو مگه...م-

  کردم نگاش برگشتم
  داشت خودشو خاصه ارامشه ولی تعجب حاله در که ابی چشای اون تو

  کردم نگاه چشاش تو بار اخرین برای فقد نگفتم هیچی
  برد دلمو بار اولین واسه که چشایی
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  شد این اخرش اونم که هه
  متنفره ازم که نمیشنیدم االن نمیکردم اذیتش اگه خودمه تقصیره همش

 : شیشه طرفه برگشتم
 اذیتت یستن کسی دیگه... نمیبینی متنفریو ازش که منی دیگه... بری میتونی-

 ... کنه اروم نا زندگیتو از ماه سه و کنه
 ابی چش دختره یه روز یه میکنم فراموش منم.... کن فراموش چیزو همه و برو

ـــت خدین نذاش بامو بار ا  با که ابیو چش دختره میکنم فراموش.... ببینم با
ــ ــای اون با شر*ق*ص ــش غرقه چش ــه کرد کاری یه ارامش   یکی بار اولین واس

  داشتم دوستت میکنم فراموش منم.... باشم داشته دوست
 ..... باشی ازاد میتونی دیگه برو

 یخدافظ حاله در و غم با کنم اعتراف بخوان اینجوری نمیکردم فکر وقت هیچ
 ... همیشه واسه اونم...
 نمیکنم خورد غرورمو این از بیشــتر نکردم نگاش نمیومد در صـــدایی اوا از

 : شد بلند صداش باالخره
 .....عـــ-

 : زدم داد بزنه حرفشو نزاشتم
  پاییـــن برو نمیخواستی همینو مگه برووو-

 :اخر کلمه و در صدای ثانیه چن بعده
 خدافظ-
  در شدن کوبیده و
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  بریزم پاش به میخواستم که داشتنی دوست شد تموم راحتی همین به هه
  دادم گـــــاز کردم روشن ماشینو

 المدنب افتاد پلیس کی نفهمیدم حتی میرفتم فقد میرم کجا نمیفهمیدم
  میرفتم فقد پلیس به توجه بی ولی

 تهران هبام ورودی جلو خودمو که رفتن کجا پلیسا یا بود گذشته چقدر نمیدونم
  دیدم

  ارامش از شد پر وجودم بار اولین که همونجاایی
 ! چی؟ اون ولی داشتم اوا کناره که ارامشی

  متنفره ازم گفت
 بودیم نشسته هم با که صندلی همون رو نشستم دقیقا رفتم

  کردم خالی دردامو و شونش رو گذاشتم سرمو بار اولین که صندلی
 

  نداره وجود که دردایی چه گرفته دود شهر این توی
ست پولی بی تو یکی  ارامش هذر یه ولی پوله توی غرق یکی اون      میزنه پا و د
  نداره
  میفروشه فخر بقیه پیشه هاش داشته از یکی اون     نداره شب نونه یکی
 همیساز و میسوزه دلش درده با یکی اون     میکنه زندگیشو دغدغه بی یکی

  شده تاریک هوا دیدم که اومدم خودم به
  بود۸ کردم نگاه ساعتم به نشستم اینجا چقدر

 ... خونه سمته له دادم گاز و شدم ماشین سواره سریع  بود شده دیر
  دیوار به زده زل نشسته دیدم ارینو که خونه تو رفتم شدم پیاده سدیع
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 یفح اتاقم سمته به رفتم سریع من  ولی سمتم اومد پرید جاش از دید منو تا
   نمیکردم نگاشم جاویدانیو این وگرنه مجبورم

 :  ارین
  وایسا بابا میری کجا تواما با اهایــیـــی عطا هوی -

 : وایسادم کالفه
 میگی چی-
 :گفت ناراحت صورت با
 ؟؟ نیومد گیرت اوا از خبری-

 !!! کجاست مارو داداشه هه
سه تموم اینجا نمیاد وقت هیچ دیگه اون  شد  خبری چرا- شه وا  دیگه.... همی

  بود خواهد نه بوده نه زندگیمون تو اوایی
 : گفت بلند نسبتا صدای با و عصبی

 دیدیش؟؟ شده؟؟ چی ؟؟ چی ینی-
 :گفتم اروم صدای با
ــی کنی فراموش بهتره پس برگرده نمیخواد دیگه اون دیدمش اره- ــمها به کس  س

   بوده اوایی
  تو نیا ینی بستم درو اتاق تو رفتم بزنه حرف ندادم فرصت

 داتپی خودم که باالخره:))  گفت و کرد باال بلند پوف یه   فهمید انگار اونم
 ....((اونوقت میکنم
  نشنیدم گفت اروم انقدر بقیشو
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سامو که همونطور شیدم لبا  اوا هب ارین چی؟؟ اونوقت که کردم فکر این به میپو
  داره؟؟ چیکار

  کجاست ارین نبود معلوم پایین رفتم
 کردم حرکت جاویدانی سمته به شدم ماشین سوار

 
**** 

 
 :جاویدی

  عروسی و عقد واسه خوبیه فرصته ماه همین اخره عطاجان نظرم به-
 عصبانیت و خشم با جفتشون بود نشسته مامانش بغله که کردم نگاه رکسانا به

  میکردن نگاه جاویدانیو
 :گفت شده چفت دندونای با و کرد باز دهن رکسانا

به- ید خودتون دیگه خو ید میبر یدوز  من مثال عروســم من.... کردید تنمم م
 !ندارم؟ زدن حرف اجازه حرف یه خده در حداقل

شمگین نگاهه یه جاویدانی سانا که کرد بهش خ صبانیت با شد بلند رک  رفت ع
  باال طبقه

 قبول و میدونه ماجرارو ماکان حداقل خوبه افتادیم گیری عجب پوفــــــــــــف
  میشدم نابود وجدان عذاب از وگرنه کرده

 :گفت پوف یه بعده جاویدانی
 چیه؟ نڟرت خب-

  کردم اکتفا خوبه یه به فقد
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  پایین نیومد که رکسانام خوردم درد کنم عرض چه که شام
 ما اینه و بود خوبی خانمه خیلی که(  رکسانا مادره) خانم نسترن از همین واسه

  رفتم و کردم ،خدافظی کنه کاری نمیتونست اونم ولی مخالف
  کردم فکر این به خونه راهه تو

یدانی اینکه  نگه شــرکت این با منو فقد میراثه و ارث بقیه دنباله مطمئنم جاو
  بیاره درشون چنگم از میخواد چجوری میکنه فک داند خدا و میداره

شه خیال همین به هه ولی  مکال که بدم وا این مثله ادمایی جلو بخوام من اگه با
 حیـــــف مجبورم شرکت بخاطره حیف مرکست پسه

 *اوا*
 بهم وقتی بود جوری همین همیشــه میکرد درد خیلی ســرمم... بودم ســردرگم

  میگرفتم درد سر  میشدم عصبی یا میشد وارد شوک
  بود بد خیلی امروز وااااای....امروز
 ....ولی کردم سکته دیدم رو عطا وقتی
 یلیخ میدونستم ولی داشتم اعتقاد عشق به شدم ناراحت خیلی حرفاش با ولی

 ... واقعی های عشق کمیابه
 دشبع متعجب اول خیلی متنفری ازم تو ولی دارم دوســتت گفت بهم وقتی

  شدم ناراحت
 ام کلمه اون همیکن اذیتم فقد که بشم متنفر نکرده کاری نیستم متنفر ازش اصال

  نبود دل ته از گفتم بودم وحشتزده و عصبی
 ....خب کنم فراموش گفت شد تموم خب ولی
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 رامب یا کنم فراموش چیزیو نتونم که نیســتم ادمی میکنم فراموش منم خب
  کنم اراده کافیه فقد باشم سخت

 عمرم روزای بهترین هم و بدترین هم ماه ســه این اتو نگذریم حق از خب ولی
  بود

  میده شادی و ارامش بهم که چیزی یدیمر*ق*صمی وقتی
  عطا با میکردیم کلکل وقتی

  تهران بام تو شب اون
 و اه صحنه تمامه کردم ثبت همشونو خاطراتم تو کنم فراموش نمیخواستم من

  دیالوگا تمامه
صبی هک شروینی و میکرد گریه که اوینایی به توجه بدون بودم اومده وقتی تز  ع

  کردمـ قفل درو و اتاق تو اومدم بود
  بود شب۱۰ کردم نگاه ساعت به میکرد درد سرم

 ۱۰ شد چجوری نفهمیدم اصال گذشت زود چقدر نچ نچ
 و  ادهد لم مبله رو شروین دیدم بیرون رفتم کردم باز درو میکرد درد خیلی سرم
  خونه رفته حتما نیست اوینا از اثری
شپزخونه طرفه رفتم اروم شه بیدار شروین که ا شتم ن صا بینه دا س قر  پیدا کنم

  قلبم رو گذاشتم دستمو و کشیدم هین یه اومد سرم پشت از صداش که میکردم
 : شروین

  شده؟ چی-
 :گفتم بلند نسبتا صدای با کشیدم پوف یه
 .... ادمو کن صدا ادم اینه ایش کردم سکته چته شروین-
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  گرفت بازومو هک بیرون میرفتم داشتم برداشتم ابم برداشتم قرصو برگشتم باز
  بود اسیر شروین دستای تو که کردم نگاه بازوم به اخم با

  بزنه دست بهم کسی میاد بدم عمم چه باشه شروین چه
 کشید دستشو سریع اخمم دیدنه با کردم نگاه صورتش به اخم همون با

 : برد باال تسلیم حالته دستاشو
 کرد گریه چقدر اوبنا میدونی کردی اونجوری ظهر چرا بگو فقد خب خیله-

 به مرد هی گفته پیشــش اومده یکی که نیســتی دبدم بیرون پاســاژ از مدم ا گفت
 بردش زور

  خودردمش و باال انداختم قرصو کردم پوف یه
 راموشف گفت نه یا کنه پیدام بخواد که نیســتم نگران دیگه....بود عطا هیچی-

  همین باش راحت ندارم باهات کاری دیگه گفت و وقتو چن این کن
  مبل رو نشستم بیرون اومدم اشپزخونه از سریع و

  مبل رو نشست شده گرد چسای با شروین
 ؟!!!کرد؟ ولت راحتی همین به-
 :باال انداختم ابرومو یه
 !داره؟ نگهم زندانی اینه میخواستی پس نه-

 :داد تکون هوا تو دستشو
 دیگه کردم سوال نداره عصاب بابا برو-
  شنیدی جوابتم خب-
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 شد پخش دایان خدافظی اهنگه کردم روشن ضبطو رفت شد بلند کرد پوف یه
 : دادم گوش اهنگ به بستم چشامو و مبل رو شدم ولو و کردم زیادش

 
 تیره آرومو نگاه یه دیدم چشماتو بار اولین

 نمیگه دروغ تو چشمایه بود نگاهت کنجه غم دنیا یه
 تیرست غمگینو نگاهت هنوز مونه خداحافظی وقت

 دیگست یار یه اون ولی نگاهته کنجه یکی عکسه
 دایان خداحافظی آهنگ تکست

 تیره آرومو نگاه یه دیدم چشماتو بار اولین
 نمیگه دروغ تو چشمایه بود نگاهت کنجه غم دنیا یه

 تیرست غمگینو نگاهت هنوز مونه خداحافظی وقت
 دیگست یار یه اون ولی نگاهته کنجه یکی عکسه

 
 

شنگه خیلی ولی خالیه اهنگ بقیش میخونه ذره یه فقد اولش  حال وت میره ادم ق
گه هوای و نه گوش با دی نگ این داد یاییو ه*و*س دلم بدجور اه  که کرد در

  ندیدم تاحاال نزدیک از عکسش یا دیدم ویدیوشو یا تااالن
  بخشیه ارامش جای خیلی میکردن تعریف دوستام همه مدرسه تو یادمه

 ینا از ما سهم بابا هی قشنگه خیلی میداد ویدیو تو که موجاشم صدای عاشقه
 نیک نگاه نیم یه مام به خداجان اخه پولی بی و بدبختی همش واقعا چیه دنیا

 قران به حله مشکل
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 رفتم روف عمیق خوابه به میشد پخش که اهنگایی با همونجا بفهمم اینکه بدونه
**** 

 که مادری پدر بازم مدت این تو بودم شــروین پیشـــه بود ای هفته دو حدوده
سم تا دو این از بویی شیدم نبردن ا شون رفتم و بخ  بیرحمی اب.... اونا ولی بیینم
ستم عهد خودم با هه کردن بیرونم بازم تمام شونم دیگه ب سم  به ایدب ادم نیارم ا

  ندارم کاریشون منم پس ندارن شعور وقتی کنه خرجش طرف شعوره اندازه
 وتیابونار و ها روزنامه این چی هر االنم میگشــتم کار دنبال داشــتم روز پری از

  نی سازگار شرایطم با هست ام اگه یا نی اعالمیه یه میگردم
 اومده.... فروشی کتاب مغازه یه به خورد چشمم که بودم زده گشتنرو قیده دیگه
  نبود ممیگشت چی هر ولی میشه پیدا کار خوب بودم شنیده اینجا ولیعصر بودم
 ""مندیم نیاز کارگر یه به"" بودن زده روش که شیشه جلو رفتم

  هچی بینیم تو برم بزار حاال نمیخورد کارگر به کردم نگاه پام سرتا به
شیه تو رفتم شتش عینک با خانمه یه کتابفرو سته پ ش شت بود ن شتری دا  راه م

  بود توش ادم کلی شلوغه چقدر مینداخت
 :گفت و کرد اخم خانمه بزنم حرف اومدم تا  نوبت بدونه جلو رفتم

  کنید رعایت نوبتو لطفا نمیبینید صفو مگه خانم-
 دوره عجب مغازه از بیرون اومدم میز رو کوبیدم مشــت یه هم تو رفت اخملم

  هااا شده ای زمونه
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 شولطف همه این نمیدونم بهم بود داده پول ذره یه شروین خداروشکر بود گشنم
ــم به کنم جبران چجوری  خواهری اینه تو نزن حرف زیاد)) میگه میگم خودش

 ((کنم کی برای نکنم کاری خواهرم برای
 شاپ کافی یه که خیابون اونوره به خورد چشمم زدم مهربونیاش یاد با لبخند یه

  بود
صله خوبه  تمرف شدم رد خیابون از میخورم چیزی کیکی یه میرم ندارم غذا حو

 من و بود گرونم مطمئنن بود بزرگ و باکالس خیلی جای یه شـــاپ کافی تو
شنا صدای یه داده با که در سمته برم اومدم نمیرسید پولم سممو که ا  فتمیگ ا

 :باال پریدم
  آواااااااا-
شای با شتم گرد چ سی دیدن با.... صدا طرفه برگ  عجبت از بود روم به رو که ک

  دراوردم شاخ
 بود گود که چشاشم زیره بود شده الغر اینگار و بود اومده در ریشاش 

 :کردم زمزمه
 آرین-

شته نفری چن شده مطمئن هنوز انگار ارین میکردن نگامون بودن برگ  منم ودب ن
  میکرد نگام باز دهنه با

 بهتر میدیدم عطارو باز ایبابا! دارم؟ من شانسه اینم میکنه چیکار اینجا این اخه
 اه.... عطا باز خب ولی داره دوســم ارین که بیاد یادم ندارم دوســت اصــال بود

  بیخیال
 :گفتم تند تند
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 خدافظ برم دیگه من خب خوبی؟ سالم-
سیدم دنبالم پرید که بیرون برم اومدم سریع  فرار امبخو تا میدوعه چی واس تر

  هم تو رفت اخمام باز گرفت بازومو کنم
 :گفت شده چفت دندونای با ارین

  ها؟؟ بودی کجا موقع همه این-
 میشد بلندتر صداش مرور به
  چه من کردنه ول بدم نشون بهـــت میـــــری؟؟ مـــیزاری-

  ها؟؟؟ داره عواقبی
 !میشه؟ کم ازشون چیزی نکنن تحدید کال اینا ایبابا

 : گفتم بلند صدای با و هم تو کردم بیشتر اخمامو
 نیستم که اسیر نداره ربطی هیچ تو به ثانیا بردار دستاتو اوال-

 !! ؟! نمیکرد بیرونمون چرا نمیدونم
ـپ پسره یه  موقع همین ـ ـ  ازومب چون منم کشید گرفت ارینو بازو اومد خوشتی
  شدم کشیده باهاشون بود ارین دسته

شای با که افتاد نگام بقیه به شتن گرد چ  بر و بر هک خانمه یه با میکرد نگامون دا
  شد گرد بیشتر چشاش کردم خدافظی میکرد نگام

 خخخخ
 :گفت برگشت اخم با پسره اتاق یه تو رفتیم

 جااین از بیرون برو داری دعوا ارین چته سرتون رو گذاشاید اینجارو چی واس-
.... 
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شید پوفی یه ارین شت ک  با و ردمنک توجه من بود غم از پر نگاش من طرفه برگ
ستم دلی سنگ ادم میدونید اونور کردم رومو اخم  کنم چیکار من خب ولی نی
  من به داده گیری چه دختر همه این اخه اه داره دوسم منه تقصیره مگه
  بیرون رفت اخم با پسره
  اتاق تو مبله رو نشسک ارین
  پارکت کفش و بود سوخته ای قهوه دیواراش شاپ کافی اینه ام اتاقه

 :گفتم سینه به دست
 دارم کار بگو میگی چی-

  کرد نگام دار نم چشای با گرفت باال سرشو
  گریه چرا اخه داد تعجب به جاشو و شد باز اخمام

  بستم حرص با چشامو گفتم نوچی یه
ــراغ برو دختر همه این من به دادی گیر چرا اخه-  به چیم من اخه دیگه یکی س
 ولم اباب خودم واس کســیم یه خودم یا پولدارن ننم بابا دنبالم افتادی میخوره تو

 جونم از میخواید چی کنید
 :گفت شدش خیس چشای با
ست مهم نمیفهمی چرا میخوام ترو- ست مهم کین ننت بابا نی ستین پولدار نی  ی

ست مهم سی یه نی ستی ک ستت اینه مهم نی  خها ندارم دوریتو تحمله و دارم دو
 هخون تو دیگه خندت صــدای نبودت از شــدم ریختی چه ببین نمیفهمی چرا

 میمیرم دارم بهم کن رحم خدا ترو اوا نیست دیگه غرغرات نیست
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شو شد کباب دلم کردم نگاه روزش و حال به  هاش شونه و پایین انداخت سر
 تمودســ و نشــســتم بغلش رفتم باشــم داشــته خودم از ای اراده اینکه بی لرزید

  شونم رو گذاشتم سرشو و شونش دوره انداختم
 !!!ارین؟؟؟؟ میگیرم وجدان عذاب نکن گریه خدا ترو.... نکن گریه ارین-

 کنم؟ چیکار من ؟؟ دارم یگ*ن*ا*ه چه من اخه.... بود شده خیس صورتش
  معشوق یه نه میکنم نگاش برادر یه چشمه به من اقا
 :کردم صدا اسمشو کالفه و نوچیگفتم یه
 اریـــن-

  باال اورد سرسو
 :.کردم اخم

  نمیشه اینجوری بزنیم حرف باهم مفصل باید کن پاک اشکاتو-
 :گفت گرفته صدای با کرد خشک صورتشو و برداشت دستمالو اروم

 خب-
 :چشمم رو گذاشتم دستامو کالفه

 که چیه من تقصیره میمونی داداشم اینه تو و نیست زوری داشتن دوست ببین-
 !! باشم کسی پیشه زوری نباید که من داری دوستم
 :داد تکون سرشو

 کیو باشم داداشت نخوام من نیار المصبو برادره اسمه این انقدر و نمیتونی اره-
 بیینم؟ باید

  کرد نمیشه کاریش هستیو که فعال-
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  کن عوض دیدتو اوا خدا ترو-
 :گفتم مسخره حالته با و کرد کج دهنمو

 میکنم نگاه بهت شوهرگرامی یه چشمه به بعد به این از اره-
 : کشید پوف یه
شه خب خیله-  نیار نه خدا ترو کنی پیدا عالقه بهم مرور به بتونی شاید ولی با

  اوا میشم اب دارم بخدا کن فکر منم حاله به یکم
 :بستم چشنامو کالفه

  کنم فک بزار-
 : گفت هلی هل

  کن فکر میخوای چقدر هر باشه باشه-
 :شدم بلند گفت که اینو

 ستتد کردی کوفتم نخوردمم چیز که برم بخورم چیز یه بودم اومده بود گشنم-
  نکنه درد

  داشتم بر مبل رو از پشتیمو کوله
 خدافظ دیگه خب-

 مسیرم وسطه پرید کرد گرد چشاشو
  گردوندونم چشامو

 !چیع؟ باز-
 : کرد اخم

  باشم تماس در باهات بتونم بهم بده شماره یه حداقل! بری؟ نزاری کجا از-
  میکردم قبول نبود داداشم اینه اول از اگه داشت دوستم چقدر شدم ناراحت
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  ندارم  موبایل-
 :جلوم گرفت دراورد گوشیشو جیبش تو کرد دستشو

 بگیر میگیرم خودم برای یدونه تو واسه من گوشی-
شای با سونگ گوشیش کردم نگاه گوشیش به شده گرد چ  مدادی نوک S7سام

  گوشیه این به چه و من نــــــبـــــابـــا بود
 : کردم اخم

  میزنم زنگ بده شمارتو تو میگیرم یدونه خودم نیست الزم-
 :داد تکون جلوم گوشیشو کرد اخم اونم

  نباشه اضافیم حرفه بگیر گفتم بهت-
  گرفتم گوشیو اروم کردم پوف یه
  خدافظ برم من دیگه ممنون خب-

  میشد خورد عصابم داشت دیگه جلوم اومد باز که بشم رد بغلش از اومدم
 ! شد؟ چی باز-

  بخوریم غذا بریم بیا گشنته گفتی: ارین
 ....خدافــــ نمیخوام جون اقا-
 :گفت عصبی صدای با
  بیا نزن حرف من حرفه رو-

  زیاد خیلی اونم بود گشنم راستیتش
  باشه-
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 پســره اون از ارین نشــســته خانمه همون دیدم اتاق از بیرون اومدیم افتادیم راه
 :زدم لب دادم تکون دست خانمه اون برای منم و کرد خدافظی

 خدافظ-
  داد تکون خدافظ حالته به دستشو وجیج و گیج اونم

  باشه داشته ایینا ۴۵ میخورد بود باحال چه خانمه خخخ
 کردیم حرکت شدیم زردش جنسیسه سواره

 :میکردم تعجب نمیزد حرف دراومد صداش باالخره که بود سکوت دقه چن
 ! بودی؟ کجا مدت این تو-

 :کردم نگاش چپ چپ
  سقف یه زیره! باشم؟ کجا میخواستی-

 :موهاش تو برد دست کالفه
 بودی اون پیشه که نزدیکید چقدر اصال! نه؟ مگه بودی شروین پیشه منظورم-

 !ها؟
 :سمتش گرفتم و باال بردم دستمو و دادم تکون سرمو

 و بودم که اره دوما چیم و کیم پیشــه که کنی بازخواســتم نمیتونی تو اوال ببین-
 ! گفته؟ بهت کی سوما

 : گفت اخم با
 عطا-
 فکرشو اصال که هست مغروری مرده انقدر شدم ناراحت باز اسمش اوردنه با

ــتم بگه بخواد نمیکردم ــال ارین ولی داره دوس  ولی.....نی مهم براش غرور اص
 مهه این بینه اومد خوشم خب ینی چسبید دلم به عطا حرفه چرا نمیدونم خب
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طای دختر ـــت منو مغرور ع فه از خب ولی داره دوس  تغییره خیلی ارین اعترا
 برام نی مهم خیلی ینی نکردم پیدا احساس

 یدمد کردم دقت که بیشــتر وایســاد اشــنا خیلی رســتورانه یه جلو دقه چن بعده
  بودیم اومده عطا با که رستورانیه همون

 ونا بود خوشـمزه چقدر وجقه عجق غذا اون بخیر یادش تو رفتیم شـدیم پیاده
 ! شد؟ چی عکسه راستی عکساسه

  چمیدونم! کرد؟ فراموش اصال یا! ؟ عکسرو گرفت عطا ینی
 :گفت بهم رو برگشت ارین

 بشینیم داری دوست کجا خب-
  میزه اون اوممم-
  کردم اشاره بودیم نشسته عطا با که میزی همون به دستم با

  نشستیم رفتیم داد تکون سر ارین
  ازش داشتم قشنگی خاطره چون کردم انتخاب میزرو این

 : اومد خدمت پیش
 دارید میل چی-

 ین یادم بودم وجقه عجق اســم اون دنباله کردم نگاه منو به کرد نگاه بهم ارین
 میاد یادم بخونم اگه ولی اسمش بود چی
 ژیگو یافتم اها

 :گفتم گارسونه به رو کردم بلند سرمو
  لطفا ژیگو پرس یه-
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شت  میکنه کف حتما میکرد نگام پریده باال ابروهای با که کردم نگاه ارین به نو
جب عه ع حاالرو نخورده که چیزی پرو فارش داره تا یده ســ  یه فکر این با م

  چیه میدونم و خوردم عطا چنگال از نداره خبر  زدم بهش پوزخند
 : پایین انداختم سرمو

 ولیعصره؟؟ شروین خونه-
 : کردم نگاش تعجب با باال اوردم سرمو

 گفته؟؟؟ کی نه-
خه- جا و میکنی زندگی ارین خونه وقتی ا یدات اون ما کردن پ  خونشــون حت

  دیگه اونجاست
  نبود خب که نه یا هست ببینم کار برای بودم رفته اونجا نخیر-

 :کرد اخم بعد و کرد گرد چشاشو اول
  کنی؟ کار میخوای چی برای-

 :کنه دخالت کارامـ تو کسی میاد بدم خیـــــلی کردم اخم
 بدم توضیح شما به باید نکنم فک-
 :زد عصبی پوزخند یه
شه نداره ربط منم به تازه شما به کردم تغییر تو از جالبه-  کار کردهن الزم ولی با

  کنی
  نمیکنم یا میکنم کار نداره ربطی شما به گفتم منم-

ــو ــاش ــونه بزنه حرف اومد تا بود فکر تو انگار کرد ریز چش  غذارو  اومد گارس
  نزد حرفی دیگه جلومون گذاشت
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 مهم ماحت بگه چیز یه میخواست رفت یادش انگار شدیم بلند شد که تموم غذا
 خب نبود

  ماشین تو رفتیم کرد که حساب
  وایسا ب*و*ساتو ایستگاه یه جلو لطفا خب-

 :کرد اخم
  میبرمت خودم بده ادرس بری تنها شب موقع این نکرده الزم-

  دادم ادرسو پس بود راه خیلی نداشتم حال خودمم راستش
..... 

 : گفت که بشم میاده اومدم کردم خدافظی در جلو رسیدیم
  بده جواب پس باشی داشته جدیدمو شماره که میزنم زنگ بهت امشب-
 خدافظ باشه-
 خدافظ-
  اومد ماشین افه تیک صدای بعدش که بود در جلو خونه تو برم تا

 شدم رو روبه شروین برزخی قیافه با که باال رفتم
شای شم سوراخ... بود شده قرمز شروین چ شد واز هی بینی سته می شد ب  می

 !چی؟ از خو ولی بود عصبی بود معلوم قیافش از که اینجوری
 :گفتم من و من با ترسیدم حالتش ار راستیتش

 ؟؟؟ شده چیزی سالم..س-
 :گفت بود بلند خیلی که صدایی با
 بودی؟؟ کجا-
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 :کردم گرد چشامو
 کار دنباله خب-

 :زد داد
 دنباله میگی اونوقت شــبه۹ ســاعتو ببین کن نگاه شــب؟؟ وقته این کار؟؟؟؟-

 !بودم؟ کار
 :کنه خواست باز اینجوری نداره حق کردم اخم

س که ساعتی هر کنی توهین بهم اینجوری نداری حق شروین اقا ببین-  تدو
  نداره ربطی کسی به و میام باشم داشته

 : زد داد
  باشی بیرون بابد شب۹ چی برای! نداره؟ ربطی کسی به-
  کن فک داری دوست چب هر درک به-
 :در به میکوبید هی.... کردم قفل درو و اتاق تو رفتم پرو پرو بعدش و
ــتم قران با کن باز کوفتیو این اوا- ــه بهت دس  وا ادم نهای پس میکنمااا لهت برس

 بزنیم حرف کن
 :گفتم میوردم در لباسامو که همونجوری خونسرد

  نکن میخوای کن باور میخوای گفتم که همونی بزنم بهت ندارم حرفی-
  تخت رو افتادم تحدیداش بندش پشت و گفتناش اوا به توجه بدون و

  کردم وصلش ارین گوشیه به کولم از اوردم در هدفونمو
گاش تو رفتم گه کردم پلی یکیو اهن  لیخی بود باران ر*ق*ص کالم بی اهن

 عاشقشم که چیزی دریا صدای میشد شروع قشنگ
 دادم گوش اهنگ به و بستم لذت با چشمامو
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 لندهب صدای با که خواب اغوشه تو میرفتم کم کم داشتم بود شده گرم چشمام
  کشیدم جیغ و باال پریدم متر یه بال پیت اهنگه

 هنوز میکردم نگاه زنگ حاله در گوشــیه به و قلبم رو بودم گذاشــته دســتمو
  اومدم خودم به اهنگ شدنه قطع با که شده چی بودم نفهمیده

  زده زنگ بوده ارین حتما ایبابا شده قطع تماس دیدم
  شد بلند باز زنگ صدای یهو که پیشونیم تو کوبیدم یدونه

 ارینه حتما پس نداشــت ســیو اســمی که بود زده شــماره یه گوشــی صــفحه رو
 : کردم وصل تماسو برداشتم گوشیو

 بله؟؟-
-..... 

 :نمیده جواب چرا شد گرد چشمام
 !الووو؟؟بله؟؟؟ارین؟-
  اوا-

 دنهش تکرار دوباره با میزد صدا اسممو ناباورانه که صدایی.... بود اشنا صداش
 عــطــا جز نیست کسی فهمیدم شخص توسطع اسمم

شمام شت هم شد گرد چ  فمطر یه از و بکنه بدی فکره نکنه اینڪه از کردم وح
 : زده زنگ موقع این و نشده سیو شمارع رو اسمش چرا که متعجب

 کجاســت داره؟؟ارین چیکار تو دســته ارین نمیدی؟؟گوشــیه جواب چرا الو-
 ؟؟

 : میشد بیشتر سردردمم سوالش هر با
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 ارین که دوما ســالم که اوال اروم اروم بابا بریم هم با شــو پیاده آی آی آی-
  چمیدونم من سوما من به داده گوشیشو

 :زد داد
 رهدا دلیلی چه اصــال کرده پیدات ادین مگه!!!! تو؟؟؟ به داده گوشــیشــو ارین-

 !!!؟؟ بهت بده گوشیشو
  چرخوندم کاسه تو چشمامو و کردم پوف یه
 ...ام چیکاره من بپرس خودش از بابا ای-

 :زد داد بازم
 حرف تو با دارم چرا من اصــال ؟؟؟ گرفتی گوشــیشــو چی برای تو اصــال-

 میزنم؟؟
 شد قطع گوشی ای دیگه حرفه هیچ بدون ثانیه پنج بعده و

  افتادیم کیا گیره خدایا عجب شد گرد چشمام
شون بدیم سامون و سر زندگیمونو میایم تا شه پیدا یکی صال می صل ا  ارینو هحو

  نمیدادم سالمشم جواب نبود دلسوزی سره از اگه نداشتم
 و کردم باز پاهام و دســتا تخت رو انداختم خودمو و کنارم انداختم گوشــیو
 بودم کشیده دراز ستاره حالته بستم چشمامو

 ام چیکاره و کجام بفهمم و کنم تحلیل تجزیه یه باید االن من
 بو یچیه که عطا میشه بیخیال ببینه سردیمو وقت چن بعده هیپی که ارین خب

  وابهخ وقته تمام مشکالت دیگه خب میکنم کاریش یه کارمم میاد کنار خودش
 خورد زنگ دوباره گوشی بودم وسطاش که دادم بدنم به قوسی و کش یه
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 دادم جواب طرفش بردم اروم دســتمو ارینه یا عطاســت باز حتما کردم نگاهش
 نزدم حرفی ولی

 اوا؟ الو: ارین
  شد راحت خیالم بود ارین اینکه از
 بهم بده عدب کن تخلیه گوشیتو بعدشم و میکنم سیو شمارتو دیگه خب! بله؟-

  کنن ایجاد مزاحمت و نزنن زنگ اون و این هی که
 کردم قطع بهش دادن فرصت بدون و

  اونور انداختم نشنوم زد زنگم که کردم سایلنت گوشید سریع
 رفتم اروم و عمیق خوابه به که نشد چیزی و خودم رو کشیدم پتورو

 *********** 
 گاهن پارک اونوره و ور این به و مالیدمشون محکمـ بهم و کردم دستام کفه هاا یه

 نبود ارین از اثری کردم
 و داره خوبی خبره گفت زد زنگ ارین دیروز و میگشـــت ماجرا اون از روز دو

  میبینتم جمشیدیه پارکه تو فردا
ــری چه با که بماند ــیدم جا این به دردس ــندلی یه رو االن و رس  کناره چوبی ص

 اقا حضرت منتظره بودم نشسته دریاچه
 ردس هوای ما تهران تو اینکه با داشت خودشو سوزه هوا و بود اومده پاییز دیگه

 واه امســال انگار ولی تابســتونه خداروشــکر همش زمســتون و پاییز تو نداریم
 روزه پهتی همون نپوشیدم گرمی خیلی مانتو منم میشه سرد داره کرده پیدا دوران
  مشکی پا تا سر فرارم
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  اومد بغلم از صداش که بودم فکرا همین تو نمیاد چرا این خدا ای
شید سالم-  وبیخ خبر االن بهش نمیکردم رسیدگی اگه ولی شدی معطل ببه

 خوبی؟.... نبود گفتن واسه
 : اونور کردم رومو و رفتم بهش ای غره چشم

  سرما از مردم بودم خوب میومدی زودتر یکم اگه-
 :گفت پشیمون و پیشونیش تو زد یدونه

 وگرنع ودنب پلیس اوردم شانس دادم گاز فقد اینجا  تا شرکت از بخدا ببخشید-
 نمیرسیدم فرداعم تا که

 :دادم تکون سرمو
 کشوندیم راه همه این بود چی خوبت خبر.... خب خیله-

 باز نیششو تعجب کماله با ولی بود همین قسم و میشه ناراحت االن کردم فک
 : گفت و کرد

  کردم پیدا کار واست-
 !!!!!دیپلمی؟؟؟ منه کار؟؟؟؟واسه دراوردم شاخ گفت که چیزی از

 :گفتم شک با و کردم کج لوچو و لب
 !کردی؟ چیکار-
  کردم پیدا کار شرکتمون تو واست-

 ؟!؟! شرکتشون تو شد گرد چشمام
 چی؟؟ عطا چجوری ولی-

  دریاچه طرفه برگشت و کرد پایین باال سرشو
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 طاع دیروز! دیگه نبود توبی خبر میومدم زودتر اگه گفتم همین واســـه خب-
 طاع به داده ادارشــو کردن نامزد چون باباشــم و کردن نامزد رکســانا با که گفت

 وت که بهتر چه گفتم اینجوری دیدم منم نشــده براش کامل شــرکت هنوز ولی
 یزیچ دیگه پس الزمی کار که خودتم هســتی نزدیکترم بهم تازه اونجا بیای

 اون زا بدتر گفتم وقتی که عطا پیشــه شــرکت رفتم صــب از امروزم نمیمونه
 کلی با باالخره ولی کرد بیداد و داد(( بهم زد زنگ عطا که شــبی همون))شــب
 کرد قبول من جونه من جونه

  کردم یداپ کار راحتی همین به نمیشه باورم کرد نگام بر  و بر و کرد باز نیششو و
 از بدتر و دورشم ارین از نمیشه جوره هیچ چرا که کسل هم بودم خوشحال هم
  تنفرمم ازت گفتم بهش من و شیکوند پیشم غرورشو که کسی میشه برم این

 : زدم رنگ کم لبخنده یه
  کنم تشکر ازت چجوری نمیدونم ارین مرسی-
 : زد صورتم به لبخند یه
  کمه کنم کاری هر تو واسه-

 : پایین انداختم شرمنده سرمو
 نای جوابه در چرا که پیشت میشم شرمنده نزن حرف اینجوری ارین خدا ترو-

  برام برادری چشمه به فقد محبتت همه
 ونا به جواب بدونه  و شـــد بلند و زد بهم تلخ لبخنده یه که کردم نگاه بهش
 :گفت حرفم

  میشه شب داره دیگه بریم پاشو-
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 زدیم قدم پارک دره تا و شدم بلند حرف بی
 هبودن اروم دیگش مثبته نکته و گیاه و گل و درخت از پر بود محشــری جای

  ادم به میداد خاصی ارامشه مکانش
  بود معلوم گرفته دود شهره باال این از ماشین به رسیدیم

  داشت خودشو زیباییه بازم ولی بود دود
  کردیم حرکت و کرد روشن ماشینو

 رو تهگذاشــ دســتاشــو از یکی دیدم طرفش برگشــتم که بودیم افتاده راه دقه چن
 : فرمون یکی اون و پنجره

 ارین؟-
 : طرفم برگشت

 جانم؟-
 راه مهه این و نشـد ام دقه پنج دیالوگامون کله ببینیم همو اینجا خواسـتی چرا-

  اینجا اومدیم
 : زد لبخند یه
ستم دقیقا خب- شته اینجا من از خاطره یه میخوا شی دا  اومدی وقت هر که با

  بودی اینجا منم با بیاد یادت اینجا
 : باال پرید ابروهام

 ؟!همین-
 : داد تکون سرشو

 همین اره-
 ...میشم پیاده جا همین اقا مرسی-
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  شدم پیاده و دادم تاکسیو پوله
ــرکتی از ــنگ خیلی.... موند باز دهنم بود روم به رو که ش  از نماش کله بود قش

 ((قاسمی شرکت)) داشت تابلو یه بود شیشه
  چیزیه عجب بابا شرکت به برم کشیدم سوت یه

شته دقه۵ بود گفته ارین که قراری ساعته از کردم نگاه ساعتمو  سریع بود گذ
  گرفت جلومو نگهبانه یه که تو رفتم

 خانم کجا-
 :کردم اشاره روم به رو اسانسوره به
 اونجا اجازه با-

شو نگهبانه  جانب به حق قیافه و هم تو ابروهای با و کرد پایین باال تند تند سر
 :گفت

  اسمتون کنم هماهنگ باال با باید اول-
  کشیدم پوفی کالفه

 شاهد اوا-
  زد زنگ

 .....خدافظ بله.......هستن شاهد اوا میگن حقدانی خانم بله-
  بفرمایید

 هطبق و شــدم اســانســور ســوار گرفت وقتمو انقدر که رفتم بهش غره چشــم یه
 زدم۱۰ طبقه گفت ارین که چیزی
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سو شرکت میری صبح ۱۰ ساعته اوا)) س برسی دیر میکنم اس برات ادر  تتوپو
 میگی میری 10 طبقه اونجا رفتی کرد قبول التماس کلی با همینجوری میکنه

 (( داری قرار
 بود روم به رو که سفید دره طرفه رفتم راست یه و شد باز اسانسور دره

 بود نشسته میز پشته وحشتناک خــــــــیـــلی دختره یه شدم وارد
ـن یه و ترسیدم ـ ـ ـ  دختر هب گرد چشای با قلبم رو گذاشتم دستمو و کشیدم هی

 گاهن میکرد نگام تعجب با داشت و بود نشسته سر دو عجوزه کنم عرض چه که
  کردم

 : کرد نگاه پام تا سر به دختره
 داشتید؟ کاری-

 هگون و بود شـــده کوچولو کوچولوی دماغش که دختره یه بود اومده بند زبونم
شتناکی طرزه به هاش سی شکله به زرد و پهن ابروهاش بود کرده باد وح  که ک
 ودب کرده جم باال به بلوند موهاش غلیظ ارایش شــتر لبه اینه لباش کرد اخم

  بود پوشیده تیشرت ماشااله
 :زد جیغ یهو

  میکنی نگاه چی به-
 ردمک شروع ناخداگاه بود ترسناک خیلی خدا وای باال پریدم جیغش صدای از

  خودم رو کردم فوت شد که تموم میخوندم بلند بلند خوندن سوره و حمد
 هقیاف و شــد باز مدیدیت بودن زده دردش ســر که اتاق دره زد جیغ انقدر دتتره

  شد مشخص عطا اخموعه
  عجیب چه بود پوشیده مشکی پا تا سر شده خوشگل چه وای
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 :دختره طرفه زد داد ندید اصال منو
  میزنی جیغ چرا چته-

 :گفت برگشت( عققققق) چندش و لوس دختره
  میکنه فوت میخونه سوره میبینه منو دختررو عطاجونی-
 : من طرفه برگشت و
 مگه؟؟ کیی تو اصال-

 :فتگ دختره به رو و کرد اخم بعدش ولی کرد تعجب دیدنم با و برگشت عطا
  نشنوم صداتو دیگه-
 بست محکم درو و تو رفت و

 : باال انداختم ابروهامو چندش عق عطاجونی؟؟؟! جااااان؟
 ربطی شما به من نکردنه کردن فوت نخوندن خوندن سوره و هستم شاهد اوا-

   دادم ادامه و کردم اشاره دفتراش به و داشتم قرار نداره
 کنید عطاجونی عطاجونی نه بندازید راه مردمو کاره بهتره شما-
  زدم پوزخند یه و

  خخخخ چشمم رو اومد ابروهاش که کرد اخم دختره
 :گفت گشتن دقه چن بعده و کرد باز دفترشو

  دقست۱۰ و ۱۰االن داشتید قرار۱۰ ساعت شما-
 :باال انداختم ابروهامو

  بود ترافیک خب-
 !ترافیکی؟ چه صبحی اول-
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 : نشست دلم  به رفتارشم دختره اصال زدم پوزخند یه
  ظهر یا بیرون بیان صب ماشینا بدم دستور نمیتونم ببخشید-
  برداشت گوشیو و کرد ایش یه
 .... بوده۱۰ قرارش تو بفرستم دختررو عطاجونی-
  کشید پوف یه
 باشه......بفرستم؟؟ قاسمی اقای خل خیله-
 : کرد اشاره بودم اومده ازش که دری به گذاشت گوشیو و
 نمیدن راتون بیاید ساعت راس فردا بفرمایید-

 !بیام؟ فردا اینم االفه من مگه هم تو رفت اخمام
 : گفتم عصبی و اخمو

 !؟ دقه۱۰ واسه بیام فردا االفم من مگه-
  بفرمایید نیست مربوط من به بیاید زود میخواستید دیگه-

سبیدم سفت کولمو صبی و اخمو و چ  ینکها بدونه و مدیریت دره طرفه رفتم ع
  کردم باز سریع درو بدم عجوزه به فرصتی

 یبینهم پنجررو از بیرون داره من به پشت و وایساده جیب تو دست عطا دیدم که
  شدیم چشم تو چشم که طرفم برگشت
  وسط پرید عجوزه که بودیم تلپاتی درحاله

 ......خودشـــــــــ ولی بره گفتم من قاسمی اقای-
 :گفت  بهش رو محکم عطا

  بری  میتونی-
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 زدم براش جانانه پوزخند یه که کرد بهم حرصی نگاه یه گرفت خون خفه دختره
  رفت و

 :میکرد نگام داشت اخم با که عطا طرفه برگشتم
  تو اومدی چرا فردا نگفتم مگه-

 :کردم کج دهنمو
 بیام اول از راهو همه این دقه۱۰ واسه نمیتونم ببخشید-
  لتمب گفت فهمیدم قویه لبخونیم که اونجایی از و گفت لب زیره چیز یه

 :صندلی به کرد اشاره میزو پشته نشست اخمش همون با باال پرید ابروهام
  بشین بگیر-

  نشستم رفتم
 :گفت پوزخنو با و میز رو گذاشت دستاشو

 اونجوری که کردی چیکارا واســش بگو راســتشــو میای امروز گفت ارین-
  میکرد التماسم
 :گفتم تعجب با و شد گرد چشمام

 زا منم کردم ردیف کارتو گفت اومد بگم من اینکه بدونه خودش کاری هیچ-
  خواسته خدا

 :زد دیگه پوزخند یه
 !باشی؟ من پیشه که خواستی خدا از.... ارتباطید در خوبم ماشالله-
 لحنه همون با و کردم یخ چشــمامو و زدم پوزخند کرده فک که چیزی اون از

 : گفتم یخیم
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 به مدار الزم که حیف ولی نبینم کدومتونو هیچ ریخته دیگه خواســتم خدا از-
  کار این
 :گفت بعدش و کرد نگاه صورتمو جای به جا پوزخندش همون با اول

 کار زیاده که چیزی نکنی کار میتونی نکرده مجبورت کسی-
 : کردم پوف یه
  چیه کارم خب-

 حـــیــف بیرون میومدم نداشتم الزم اگه بخدا شدم ضایع ناجور خبلی
 : باال پرید ابروهاش

  مدارک-
  طرفش گرفتم و دراوردم کولم از طوسیمو پوشه

  اتاق انالیزه کردم وشروع منم همین واسه میکرد نگاه مدارکو داشت
 از امالک اتاق دیواره از بزرگ گوشــه یه کنید فک نبود پنجره بود قشــنگ خیلی
  داشت شهر کله به باال این از قشنگی نمای و بود شیشه
  بود سفید و ای سورمه اتاق ترکیبه

 مندار اتاق با کاری حاال ندیدم شــهر از نماییو همچین حاال تا بود قشــنگ کال
صال چرا ولی سات ابراز اونروز که عطایی از اثری هیچ ا سا  اینجا االن کرد اح

طایی این نیســـت مه به رو که ع نه رو  بی... بود گیریش گروگان اوالی اون ای
 :شد جم حواسم صداش با...  تفاوت

  میشی منشی اینجا میای شب۸ تا صبح۸ ساعته فردا از درسته مدرکت-
 : اوردم زبون به فکرمو نبود منشی عجوزه ابن مگه باال پرید ابروهام

 نیست؟؟ منشی عجوزه این مگه-



wWw.Roman4u.iR  208 

 

 :گفت خونسرد
 میکنمش اخراج-

  بود گرفته خندم
 : داد ادامه

  اونه  با کارات تمامه چون بلدی کامپیوترو کارای که تو-
 میرم بشم ایعض نمیخواستم دیگه بود بلد شروین ولی نبودم بلد اصال راستیتش

  بده یادم فردا تا شروین میگم
  بلدم بله-

 :داد تکون سرشو
 خدافظ فردا تا پس خوبه-

  شدم بلند
 خدافظ-

 :شدم خشک جام سره صداش با که میرفتم داشتم
 ....اوا-
  جام تو شدم خشک که زد صدام جوری یه

 طرفش برگشتم ارومط اروم
 بله؟؟...ب-
شمام تو شماش خدایی کردم نگاش خیره منم کرد نگاه چ شنگ خیلی چ  ودب ق

  اسمونی ابی
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 شحرف بندش پشت و اخمش با که کردیم نگاه هم به چقدر نبود حواسم اصال
 : رفتم وا
 واست میشه بد وگرنه میای ساعت سره فردا-

 ؟!؟!زد؟ صدام اونجوری بگه میخواست اینو گرفت حرصم
 نگام حرصــی دختره کوبیدم درو و بیرون اومدم حرف بدونه کنه لعنتت خدا

  بیرون رفتم و ندادم اهمیت اصال ولی میکرد
**** 

 *عطا*
 که لبم کنجه اومد کوچیک لبخند یه و شد بسته چشمام ناخداگاه در صدای از

  رفت بین از سریع
  کردم نگاه اوا خالی حای به کردم باز چشمامو

 ببینمش دوباره نمیکردم فکرشو اصال بعد به روز اون از
 که گوشیی سره چقدر و بیاد بزارم کرد خواهش چقدر ارین که افتادم دیروز یاده

  پیچوند منو مثال بود اوا دسته
  چیه دردش میدونم که من ولی

مه که داره ماری مهره  اوا کرده تســخیر ارینم اوا  جذب خودش به نردارو ه
 اوا به ارین عالقه بخاطره  هوا رفت که بود ســیگار چقدر  دیشـــب و میکنه

 کاییشــ یه بود عمارت تو اوا وقتی میکنه نگاش اونجوری ارین ببینم نمیتونم
سه روزی نمیکردم فک وقت هیچ ولی بودم کرده سی برادرم بفهمم که بر  که ک

  داره دوست دارمو دوستش
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سه اوارو ببینم نمیتونم سه دختر این.... کنه خودش وا شهب متنفر ازم چه منه وا  ا
  بشه اون واسه نمیزارم نباشه چه
  ببرم بین از تنفرشو بتونم شاید االن دیگه هست خودمم نزدیکه تازه

 زدم لبخند دوباره چشماش یاده از
 

  بود شده تنگ ارامش از پر ابی چشمای اون برای دلم چقدر
  بهغری چه باشه داداشم چه بیاره درش چنگم از نمیزارم گرفتم خودمو تصمیم

شتم سیگارنو پاکت  و زدم یشات سیگارمو پنجره جلو رفتم دراوردم نخ یه و بردا
شه رو کردم فوت ، گرفتم ازش پک یه صویره که ای شی  رودغدغ از پر شهره ت

 میداد نشون
صمیمه یه با کردم نگاه سیگار به میکنم شروع االن همین از  رو انداختم آنی ت

  کردم لهش و اتاق پارکتهای
ــت  ــیدم کتم یقه به دس ــافش کش ــرمو کردم ص ــمامو باال گرفتم س ــ چش  تمبس

 همزمان که  کردم باز چشمامو قاطع تصمیمه با چشمم جلو اومد اوا چشمای
 :میگفت که بود ارین صدای بعدش و در صدای

  سالم-
 : طرفش برنگشتم

  بشین برو سالم-
 نشست و بست و در

 !شد؟ ؟؟؟چی اومد اوا خب: ارین
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 :بهش توپیدم طرفش برگشتم اخم با
  شده؟؟ مهم برات انقدر چرا میزنی؟؟ سینه به سنگشو انقدر چرا-

 :گفت هلکی هل
  میکنم کمکش فقد نیست خاصی چیزه نه-
 : زدم پوزخند یه
 ! نیست؟ وسط این ای عالقه هیچ ینی-

 : وایساد زده بهت
 ؟!چی؟...چ-
 صــبورم نگهســ تنها به ، بودم گفته بهش اینکه با  که برادری  به دیگه پوزخند یه

 ....خودش ولی شدم چشاش عاشقه بودم گفته
 :گفت تند تند

 ... اخه حرفیه چه این داداش نه-
 :بود شده پر پوزخند از صورتم کله

  میکنه شروع کارشو فردا از اوام... خوبه-
 با.... نموند دور چشمم از ولی داد ریزی اخمه به جاشو سریع که زد لبخند یه

 شدم مطمئن صد در صد رفتارش این
 :مکرد وصل تماسو بود ماکان جیبم تو کردم دست موبایلم زنگه صدای با
 ؟ بله-

 ؟ احوال و حال خودم رفیق بر سالم به به: ماکان
 !کردی؟ ما از یادی شد چی پسر خوبیت به -

 :گفت سرخوش ماکان
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 بیرون بریم تایی۵ امشــب گفت شــده پیدا اوا فهمیده رکســانا دیگه هیچی-
  هستی؟

 : هم تو رفت اخمام
 !؟ شده پیدا اوا گفته کی-

 :گفت متعجب ماکان
 !؟!نگفته تو به مگه دیگه ارین-
 چه هم تو رفت تر شدید اخمام میکرد نگام بر و بر داشت که کردم نگاه ارین به

 !شده؟ پیدا اوا بفهمه ماکان داره دلیلی
ــحبت حاال نه یا بیاد بخواد نمیدونم ولی میدونم خودم نه- ــ میکنم ص  وخبرش

  میدم
 باری؟ کاری میرسونه سالم رکسانا داداش باشه: ماکان

 خدافظ دیگه نه برسون سالم-
 خدافظ-

 :گفتم بلند صدای با ارین طرفه برگشتم و میز رو کردم پرت گوشیو
 !کردیم؟ پیدا اوارو گفتی همه به چی برای-

 :گفت کنان من و من
 .....دوســـــ ماکان خب-

 : بینیم جلو گذاشتم انگشتمو
  بیرون برو نشنوم صداتو هیســــــس-
 ....اخـــــ ولی-
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 :زدم داد
 بـــــیــرون برو گفــــتـــم-

 رفت و شد بلند سریع و کرد اخم
  دستم تو گرفتم سرمو و صندلی رو کردم پرت خودمو
 گفت نباید که چیزو هر شده پیدا اوا بفهمه ماکان نداشت دلیلی

 کنم چیکار امشبو که کردم فکر این به و کشیدم پوف یه
 * اوا*

  میداد بهم شروین که اموزشایی به بودم شده گوش پا تا سر
 :شروین

 مینه چاپ دکمه بعد پیست اینجا تو میری میزنی رو کپی اینجا میری بعد-
 :زدم شوق از دست یه
  نکنه درد دستت گرفتم یاد قشنگ خیلی گرم دمت شروین وای-

 :  کشید لپمو
  وروجک میکنم خواهش-

 : بازوش تو زدم مشت یه بندس پشت باال پرید ابروهام
  عمته وروجک-
 همزمان و خورد زنگ گوشــیش که بزنه حرف ومیخواســت کرد بلند خنده یه

 شــد بلند خنده زیره زدیم کردیم نگاه هم به جفتمون خورد زنگ منم گوشــیه
 :روش بود نزده اسمی بود شماره دادم جواب گوشیو منم داد جواب گوشیشو

  بله؟-
 !عطا؟ دراوردم شاخ شنیدم که کسی صدای با
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  اوا؟ الو: عطا
 :گفتم ناباورانه

 ! شده؟ چی! تویی؟-
 :گفت و کشید گوشی پشته پوف یه
  شام؟ بریم میای کرده دعوتت رکسانا نشده چیزی-

  باال پردیم متر سه شروین داده با که شد گرد چشمام
 : ارین

 کجا؟ و کی باش خیال همین به هــــه ؟!؟!بیاریم؟ کم شما جلو ما-
  اقات تو دوییدم سریع بهش ندادم گوش دیگه همین واسه بود خط پشته عطا

 ! کرده؟ دعوت منو رکسانا! ؟ گفتی چی ببخشید الو-
  بیرون شب بریم گفتن اونام شدی پیدا گفته اقا ارین اره-

 :گفتم همین واسه نبود دستم ساعت
  چنده ساعت االن-

 :گفت که بود سکوت دقه چن
 ۶ نزدیکه-
 ! کیه؟ قرارتون واال نمیدونم-
 نیم و ۶-

  شدم حرصی
 ؟ زدی زنگ االن تو اونوقت-
  داشتم کار بودم شرکت-



 215 انتظار یآوا

  میگم میزنم زنگ دیگه دقه۱۰ خب خیله-
 فعال پس باشه-
 فعال-
 قاتا از بیرون دوییدم سریع کردم قطع  

  میخوره حرصی ناخناشو داره مبل رو نشسته دیدم شروینو
 :گفتم متعجب

 !! شده؟ چی-
  باال انداخت سرشو و کرد نگام

  هیچی-
 : هم تو رفت اخمام

 !؟!؟؟ هوا رفت دادت هیچی واسه-
 هتب میگم بعدا شــده چی بدم توضــیح نمیتونم میکنه درد ســرم االن ولی نه-

 بهت؟ بود زده زنگ بود کی....
ـمورد از پس شده چی بودم گفته بهش رفتن قبله  خب لیو نداشت مشکلی این
 :شدم هل باز
 برم میخوام شام کرده دعوتم بود رکسانا اوممم هیچی-

 :هم تو رفت اخماش
 کیه؟ رکسانا-

 :باال انداختم ابروهامو
 همگروهیم رکسانا بابا-

 :باال انداخت سرشو
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 ؟ میای کی ولی برو اهااا-
 ۱۰ یا ۹ طرفای شاید نمیدونم-

 : هم تو رفت باز بود شده وا که اخمایی
 بیای میخوای شب موق اون بری نکرده الزم-

 : هم تو رفت اخمامـ
 داشــتهوباشــم دوســت کاری هر داری ور دور میگم بهت وقتی نمیشــه دلیل-

  ومیرم میدم ـانجام
 کردم دروقفل اتاق تو دوییدم و گفتم اینو
  :زد داد

 فهمیدی؟ هست حواست ولی میری-
 :زدم داد و کردم کوتاه خنده یه
 فهمیدم-

  گرفتم بودو شده ثبت که ای شماره اخرین دستم گرفتم گوشیو
  الو؟-

 شد؟ چیـ سالم بازمـ -عطا
 کن اس ادرسو کجا فقد میام-
 دنبالت میام خودم نکرده الزم-

 :گفتم متعجب حالته با و باال پرید ابروهام
  فقد بده ادرسو میام خودم نمیخواد-

 :گفت بلند باصدای
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 یارب خواهرتو اوینا گفت رکســانا راســتی اها.....میام خودم نکرده الزم گفتم-
  ببینتش میخواد

 :کردم تعجب قبل از بیشتر
 بیاد نمیتونه بخوامم! داره؟ چیکار اوینا با-
  میام میوفتم را االن دیگهمن نمیدونم-
 فعال نکنه درد دستت باشه-
 :گفت داشت فرق صب با درجه۱۸۰ که مهربون لحنهـ با
 فعال میکنم خواهش-

  لبم رو اومد لبخند ناخداگاه جلوم گرفتم و کردم قطع گوشیو
شی ساعته به  گرفتم بودو گرفته تازه که اوینارو شماره سریع که کردم نگاه گو

 :داد جواب بوق چنتا بعده
 بله؟-

 :نمیشناخت همین واسه نداشت شمارمو هنوز
  سالم اوا منم اوینا-

 :گفت تعجب با اوینا
 ! گرفتی؟ خط! تویی؟ اوا-
سانا  با میگم بهت بعدا حاال ببین اره-  بریم میخوایم گروه های بچه از یکی رک

 :گفت که بود تسکو  ثانیع یه !بیای؟ بپیچونی میتونی  بیارم گفتن توعم بیرون
 !بیام؟ زشتنی ولی میشع که بیچوندنش-

 :کردم پوف کالفه
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 ونهخ بیا حاضــرشــو بدو زشــته میگی بعد بیارمت گفته خودش دخترجون-
 فعال شروین

  فعال-
  کمد تو دوییدم تخت رو کردم پرت گوشیو

  دارم خاصی شوقه و بیرون میرم دارم ماه یه بعده
 اشتمد قرمزم شاله مشکی چهارخونه با قرمز داشتم مانتو یه! ؟ بپوشم چی حاال

  میکنم قرمز بنداشو کتونیمم
  میشه عالی واووو دارم قرمزم تله یه

 قرمزمو الهش بودم پوشیده بلند سارافون یه گذاشتم وا مانترو جلو پوشیدم سریع
  بودم کرده ور سرشو دو

 ختماندا گوشیو داشتم ور مشکیمو کوله زدم ذره یه داشتم قرمز رژ یه زدم تلمم
 : اومد هال تو از اوینا صدای که توش

 ااااااوااااا-
 : زدم داد

  اومدم-
ــلواره ذره یه انداختم خودم ب دیگه نگاه یه ــکیم جینه ش ــده خاکی مش  بود ش

  حله خب تکوندم خاکشو
  بیرون دوییدم
شو ایینه تو داره که دیدم اوینارو ست خود  هنشد افتاد من به نگاش تا میکنه در

 : طرفم برگشت اروم اروم موند باز
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 ! خودتی؟ اوا-
 :کردم هوا تو خنده با فوت یه
 !مرده؟ زلیل نشناختی کوکبم نه-
 : کرد بغلم اومد دوییدم و کرد خنده یه
 جیگررر شدیاااا تبدیل هلو به لولو از خوب-
 : بازوش تو زدم مشت یه
 : دراورد زبونشو عمته لولو گمشو برو-
 نداریم عمه-
 

ــه بر اوینا کردم نگاه تیپش به خنده زیره زدیم ــاید رنگای من عکس  و فشک و ش
 تو ونتشابهم خخخ پشتی کوله و کتونی و مشکی من ولی داشت دوست کیف

  حلقم
شیده سفید مامتو یه شایک و سفید کیفه و ابی شاله با ابی جینه بود پو  ابی ف

  قشنگه خوبه
 :دادم جواب کوله تو از دراوردم اومدم خودم به موبایلم زنگه صدای با
 بله؟-

 :میگفت کالفه که بود عطا
  بیا بدو درم جلو پس کوشی-

 : گفتم تند تند
 اومدیم اومدیم-

 :گفتم تند تند و کردم قطع
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  اومد اوی بدو-
 اول ینااو پایین دوییدم و انداختم بندامو سریع منم که کرد درست شالشو اوینا
   رفتم من بعدش که و بیرون رفت
  سفید بنزه یه به داده تیکه عطا دیدم

 قهوه یزهبول یه کمربندش با سوخته ای قهوه شلواره زده تیپی چه جیگرشو واااای
  ودب کرده وا باالشم دکمه چنتا باال بود داده من اینه ارنج تا اشتیناشو که ای
  اخم با ولی میکرد نگام داشت اونم بود حواسم میکردم نگاش بر و بر

سر جیگرتو شم شده ناناز چه پ شن که موها  به نااوی سرفه با. بود داده وری یه ف
 :داد تکون عطا برای سرشو که کردم نگاه بهس اومدیم خودمون

  اوام خواهره اوینا قاسمی جناب سالم-
 :گفت و داد تکون سرشو عطام

  بفرمایید اویناخانم خوشبختم-
 که برم مافتاد را پشتش منم که ماشین دره طرفه رفت اوینا کرد اشاره ماشین به و

 نگاه بهش گرفتم باال ســرمو توهم رفت اخمام باز بود عطا گرفت یکی بازومو
  کردم نگاش وحشتناک اخمه با کردم

 :گفتم شده کیپ دندونای با و کردم وحشی چشمامو
 ! چیه؟...بکش دستتو-

 :گفت اروم ولی عصبانیت با بود هم تو اخماش اونم
 فهمیدی؟ میشینی بعد و میکنی پاک رژتو-

 :گفتم عصبانیت با دراوردم دستش از محکم دستمو و زدم بهش پوزخند
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بالی-  رارهق هم اگه نکنم چیکار کنم چیکار بدی دســتور من به نمیتونی جنا
  اصال نمیام کنم پاک رژ میام تو با اینکه واسه

 : گرفت بازومو باز که خونه تو برگردم اومدم و
 بشین برو کن پاک اونو اوا نکن خورد منو عصابه-
 

 :گرفتم میکنرو گریه داری که کسی حالته چشمم رو گذاشتم دستمو
ــت من به انقدر بابا قاجون اوال- ــوما چه تو به دوما میاد بدم نزن دس  انقدرم س

  زشته میبینه اوینا نده گیر
 :گفت کالفه کرد پوف یه
  نمیشیاااا دور ازم ولی بشین برو-

 :کردم کج دهنمو
  قاسمی جنابه داشت نخواهد ربطی شما به شدم دورم ولی میشینم میرم-
شین طرفه دوییدم سریع و شو اوینا دیدم ما ستم گوشیش تو کرده کل ش شت ن  پ

سمش انقدر دیگه شنا شیه تو وقتی کلش که می  با شهب مزاحم نمیخواد ینی گو
  بازوش تو زدم لبخند
  تو اون کرد دوباره کلشو زد چشمک یه باال اورد کلشو

طارو قدر نســیر تو نکو که ع ماش ات لت بود هم تو اخ ته تهوه حا  زا بودم گرف
  قیافش

  وایسادیم رستوران یه جلوی ساعت نیم حدوده بعده
ــادیم وقتی که ــانارو وایس ــتاش که رکس  نارشک که ماکانی با بود جیبش تو دس

  دادن تکیه ماشینشون به که دیدم میخندیدنو هم با و بود وایساده
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 میزنه حرف گوشیش با داره تر اونور قدم چن که دیدم ارینو
 :عطا

  بریم رسیدیم خب-
  شدیم پیاده مام بندش پشت که شد پیاده
یک حده در بودم شـــده زده ذوق نا المپ ید جیغ دیدتمون که رکســـا  که کشــ

 دل هت از بغلش پریدم هم طرفه دوییدیم کشــیدم بدتر جیغه من پشــتبندش
  کردم بغلش

 و من ممیکنی اینجوری چرا نمیدونم اصال افتاد اتفاق ثانیه چند تو کارا این همه
  ترکم نه بیشتر نه بخند بگو حده در فقد نبودیم صمیمی خیلی رکسانا

 
  بیرون هم بغله از اومدیم

 !دختر؟ چطوری خودمون رکساناجونه سلــــام به به-
 رهذ یه برات دلم ندیدیم همو وقته چن میدونی! ؟ چطوری تو عزیزم قوربونت-

  بود شده
  زد کوتاه جیغ یه که خورد سرم پشت به چشمش و گفت اینو

 ردهک تعریف ازت انقدر اوا وااای! نه؟ مگه اوینایی تو سلـــــام وااااای-رکسانا
.... 
  طرفش میرفت و میگفت تند تند هی

  بود رکسانا بغله تو که اوینا طرفه برگشتم
  میکرد تعریف ازش همینجور رکسانا بود گرفته خندم
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شتزده قیافه که میکرد سرفه همینجور کرد الکی سرفه ماکان که س وح  انارورک
  پشتش میزد تند تند هی و ماکان طرفه دویید که دیدم

  میکرد چیکار وگرنه الکیه سرفش خوبه شد گرد چشمام
  کمرش تو میزد رکسانا و میخندید ماکان

 
  کشتیم بسه بسه ایـــــی- ماکان

  وایساد دستش رکسانا یهو
 :گفت بلند صدای با و هم تو رفت اخماش

  کردم سکته ایه مسخره شوخیه چه این-
 :گفت ورچید لباشو ماکان

 دیگه یدببخش حاال شد حسودیم میکنی توجه من از بیشتر بقیه به دیدم خب-
 باشه

 : کرد نگاش چپ چپ رکسانا
  باشه-

 چقدد خندید رکســانام گردنش دوره انداخت دســتشــو کرد بلندی خنده ماکان
  هنمیش پیدا دیگه جا هیچ و پاکه خیلی عشقشون خدایی داشتن دوست همو

  کردم نگاه سرم پشت به میکرد سالم که ارین صدای با
  هم تو رفت ناخداگاه اخمام میزد برق چشاش بهم بود شده خیره

  خدااا ای نیستا کن ول اینجام
  گرفتم اوینارو دسته رفتم سریع

 چطوری سالم-
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 اییصـد با طرفم برگشـت میکرد نگاه ارینو داشـت خیره که اوینا شـونه رو زدم
 :گفتم بشنون همه ـکه

  ارینه ایشون جان ابجب خب-
 :کردم اشاره ماکان به
  میشناسن دیگه که عطام و رکسانا.... ماکانه ایشونم-
  خوشبختم ینی دادن تکون سر دیگه هم به

  دارید زبون که نیستید الل
 : زد دست یه وسط پرید رکسانا
  گشنمه که بریم بزنید دیگه خب -رکسانا

  رستوران تو رفتیم و خندیدیم همه
 ای قهوه دیگش نصــفه و کرمی نصــفش دیواراش بود قشــنگ خیلی رســتورانه

  باال میرفت مارپیچ میخورد ام پله....بود سوخته
  کنارم میومد را داست عادی که کردم نگاه اوینا به
شتیم هیچی دنیا تو اینکه با  من ردیمنمیو در بازی بدید ندید وقت هیچ ولی ندا
  جاش خوده اب نداره فرقی پس میبینیم کالساشو وقتی میگفتیم همیشه اوینا و

  باال رفتیم
  رومون به رو عطا و ارین بود من کناره اوینا نشستیم

  بود میز سره این رکسانا



 225 انتظار یآوا

 ور به رو که رکسانام و ماکان ، ارین و اوینا ، عطا و من ینی میز سره اون ماکانم
 .... هم

 :گفتم بهش رو کردم گرد چشمامو رکسانا موهای به خورد چشمم
 ! کردی؟ رنگ موهاتو ببینم هی-
 :رفت غره چشم یه
  میگفتی فردا میخواستی دیدی زود چقدر-
 : کردم خنده یه
  میادا بیشتر بهت مشکی شدی قشنگ چه-

  داره دوست بیشتر اینجوری ماکانم- : داد تکون سرشو
  کرد ماکان به نگاه یه و

 :  کرد الکی سرفه یه ارین
  کنید رایت عه نشسته مجرد-

  اومد خدمت پیش که خنده زیره زدیم
  کردیم نگاه منو به

 دارید میل چی خب-پیشخدمت
  کوبیده گفتن رکسانا و ماکان
 :گفت برگشت ارین

  میخورم منم بخوره اوا چی هر-
ید ابروم یه گاه بهش باال پر ـــت که کردم ن گام داش گاه میکرد ن خدا عا نا  واق

  لبم کنجه نشست پوزخند یه ناخداگاه
  میخورم جوجه من-
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 :گفت که کرد نگاه منو به ذره یه عطا موند شدن من اینه که ارینم و اوینا
  ژیگو من -
 تادهاف روز اون یاده اونم انگار که کرد نگام لبم رو اومد لبخند یه روز اون یاده با

 بود
ـب ژیگو اونم بودم جوجه من دقیقا روز اون چون ـ ـ ـ ـ ـ  کال که نگم ارینم عج

  بود هم تو اخماش
 بخوریم بستنی پارک بریم شد قرار خوردیم غذامونو که بگم خالصه

 
  وایسادیم قشنگ سرسبزه پارکه یه جلو دقه چن بعده
 منه بودن شــده جور هم با خوب ســاعت یه این تو رکســانا و اوینا شــدیم پیاده

  میومدم را سرشون پشت منم هم با تا دو اون تنها بودم مونده بدبختم
  ارینه دیدم کردم نگاه برگشتم. میاد را داره کنارم یکی کردم احساس که
  کشیدم اروم پوفه یه

 : گفتم بشنوه خودش فقد که اروم
شع- شب یه می ست ام شق این از د شقیات و ع  میکنه اذیتم واقعا داری ور عا

 ارین
 

 :پایین انداخت سرشو ارین
  ندارم کاریت که من-
 !بود؟ چی رستوران تو حرفت اون نداری کاریم اگه-



 227 انتظار یآوا

 : کرد نگام برگشت
  بخورم میخوریو تو که غذایی میخوام نکردم که گ*ن*ا*ه-
 برسم اوینایینا به تا کردم تند پامو کشسدم پوف یه

 خخخ چقلین گرمه دیدم کنارشون رسیدم
 :فتگ کرده پیدا گنج که حالتی با ماکان که میرفتیم راه همینجوری داشتسم

  دنبالم بیاید بچه کردم پیداش اهاا-
سیدیم رفتن راه ذره یه بعده که دنبالش افتادیم را همگی  توش هک االچیق یه به ر

  داشت چوبی میزه و صندلی
  چوبیم چیزای عاشقه لبم رو اومد لبخند یه
  سلیقت به افرین قشنگه چقدر-

 : خاروند کلشو ماکان
  سلیقم به نکن شک-

  اونور رفت خورد زنگ عطا گوشیه که خندیدیم همگی
 :شد بلند ارین صدای که نشستیم بقیمون

  میخورید چی خب-
 :گفت تند تند رکسانا

  شکوالتی که ماکان و من-
 یزو اروم اروم توعه اون چی انگار گوشــی تو کردن ماکان با کلشــو و گفت اینو
  میگن چی ببینم نکردم دقت خب ولی میکردن ویز

  شوکوالتی منم-
  شوکوالتی منم-اوینا
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 :کرد کوتاه خنده یه باال پرید ابروهاش
یاد یکی خب باش.... که شــوکوالتی شـــدن همع- ها که من ب  همرو این تن

 بیارم نمیتونم
 :پایین انداخت سرشو ارین

  ندارم کاریت که من-
 !بود؟ چی رستوران تو حرفت اون نداری کاریم اگه-

 : کرد نگام برگشت
  بخورم میخوریو تو که غذایی میخوام نکردم که گ*ن*ا*ه-
 برسم اوینایینا به تا کردم تند پامو کشیدم پوف یه

 خخخ چقلین گرمه دیدم کنارشون رسیدم
 :فتگ کرده پیدا گنج که حالتی با ماکان که میرفتیم راه همینجوری داشتسم

  دنبالم بیاید بچه کردم پیداش اهاا-
سیدیم رفتن راه ذره یه بعده که دنبالش افتادیم را همگی  توش هک االچیق یه به ر

  داشت چوبی میزه و صندلی
  چوبیم چیزای عاشقه لبم رو اومد لبخند یه
  سلیقت به افرین قشنگه چقدر-

 : خاروند کلشو ماکان
  سلیقم به نکن شک-

  اونور رفت خورد زنگ عطا گوشیه که خندیدیم همگی
 :شد بلند ارین صدای که نشستیم بقیمون
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  میخورید چی خب-
 :گفت تند تند رکسانا

  شکوالتی که ماکان و من-
 یزو اروم اروم توعه اون چی انگار گوشــی تو کردن ماکان با کلشــو و گفت اینو
  میگن چی ببینم نکردم دقت خب ولی میکردن ویز

  شوکوالتی منم-
  شوکوالتی منم-اوینا

 :کرد کوتاه خنده یه باال پرید ابروهاش
یاد یکی خب باش.... که شــوکوالتی شـــدن همع- ها که من ب  همرو این تن

 بیارم نمیتونم
 گوشی اب که عطام هیچی اونا پس بود گوشی  تو سرشون که کردم نگاه ماکان به

 اوینا نیمونه باشم دیگع تنها باهاش نمیخوام که منم میزنه حرف
 :کرد گرد چشاشو که اوینا طرفه برگشتم اروم
 نمیرماااا من-اوینا

 :گفتم اروم و زدم ماموز لبخند یه
  دیگه برو تو برم نمیتونم من میدونی که تو عشقم-
 :گفت ارین به رو و شد بلند و کرد پوفی یه
  بریم میام من خب-
  رفتن و رفت غره چشم یه میرم من میکرد فک که ارینم افتاد راه و

  دیوار و در و موندم من
  نشست کنارم یکی کردم احساس که میکردم نگاه اونور ور این به
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  عطاست دیدم برگشتم
  چیه ینی دادم تکون سرمو  میکرد نگام داشت

  تر نزدیک اومد و کرد رکسانایینا به نگاه نیم یه
  تر اونور کشیدم خودمو یکم

 :کرد زمزمه
  بهت میگفت چی ارین-

 :گفتم اروم خودش اینه و کردم گرد چشمامو
  شدیااا فضول خیلی تازگیا-

 :گفت بود اروم بازم ولی تر بلند یکم صدای با کرد اخم
  گفت چی بگو میگم-
 ؟ بگه میخواستی چی-
ست صاف و کرد پوفی یه ش شو کالفه دقه یه حدوده ن  یهو که میداد تکون پاها

 :شد خم گوشم کناره وایسادو
  میکنم چیکارت بیین بشو نزدیکش فقد -

 :گفتم کالفه
 !؟ اخه چه تو به اقجون-
 :گفت تر عصبی و تر اروم و زد پوزخند یه
 جیلیز انقدر چیه دردش نمیدونم! ؟ داره دوســتت نمیدونم من میکنی فک-

 بشــو شنزدیک فقد گفتم بهت میدونم خانم نه! شــرکت؟ بیای تو میکنه ویلیز
 نه یا میریزم خونتو ببین
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 رو اون از که دادم قورت صدا پر دهنمو ابه کردم نگاش ترس ذره یه و تعجب با
 :شد بلند ارین داده بندش پشت اوینا جیغ صدای

 کثـــــافــــت وایـــــــــــسا -ارین
 اوینام و موتوریه یه دنباله میدوعه داره ارین دیدم.... شـــدیم بلند وحشــتزده

  میکنه گریه داره نشسته
  دویید رکسانام سرم پشت که طرفش دوییدم کشیدم هیـــــن یه

  بستنی از شده پر مانتوش و صورت دیدم زدم زانو جلوش
 : دادم تکونش محکم

 !!اویــــنا؟؟؟!!! اویــــنا؟؟-
  کرد نگام اشکیش چشای با
ــالش2۶ اینع با ــیت من فقد ولی بود س ــاس ــو از بیش حس ــاش رو حدش  لباس

  کنه گریه واسشون خیابون وسطه اینجوری که انقدر میدونستم
 برمب بین از شدرو فرما حکم وحشتزده جوه کردم سعی و کشیدم پوفی کالفه
 :زدم بهش لبخند یه کردم بلندش و بازوشووگرفتم زیره و کردم کوتاهی خنده

 !خوبی؟-
شو و داد تکون سرشو شکا  تند دتن قدم چن نزدیکمونه ارین دیدم که کرد پاک ا

 :گفت استرس از پر اوینا جلو اومد برداشت
 !خوبید؟!نشد؟ چیزیتون-

 :داد تکون سرسو و پایین انداخت کلشو اوینا
 ....فقد نشد چیزیم -اوینا

 کرد اشاره پاش سرتا به و کرد باز دستاشو
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سانا ساده بغلم رک شو جلو که بود وای  شتپ خندیدن به کرد شروع گرفت دهن
 بود گرفته خندم منم خندید ماکانم بندش

 دمیخندی اوینام خوده حتی بود ارین و عطا نمیخندیدن که کســـایی تنها ولی
 به اباب بیخیال! نمیخنده؟ خو چرا ارین ولی کال نمیخندید بود عادتش که عطا
  چه من

 :گفتم برگشتم خندیدیم که یکم
 ؟!کنیم چیکار حاال خب-

کان ید خانوما هیچی-ما ید رو به رو پاســـاژ این میر  بســتنی میریم مام خر
  میخریم

 :گفت سریع رکسانا
  عالیـــــی-
  خیابون سمته کشوندش بده مهلت بهش اینکه بدونه اوینا طرفه دوییدم و

  گرفت بازومو یکی که طرفش دوییدم میشن دور دارن دیدم
 :کردم وفپ بدم تشخیص عطارو قویه دستای میتونستم کردنم نگاه بدون دیگه

 !؟!چیه؟ باز-
 میام منم-

 :باال انداختم شونمو
  بازورو این کن ول فقد بیا توهم خب-

  تا دو اون دنباله رفتیم که کرد ولم
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 گرون خیلی لباســاشــونم باید فهمیدم هاش مغازه دکوره از شــدیم  پاســاژ وارد
 اوی برایه ریخته کال امروز به به باشه

  نیستن دیدم کردم وا چشم بودن ما از جلوتر انقدر اوینا و رکسانا
 میگشت داشت اونم انگار که کردم نگاه عطا به
  کردیم گمشون کنم فک-

 : کرد نگام
  میکشه طول کارسون اونا بگیردیم تو و من بریم بیا خب.....اره-

 :کردم گرد چشمامو
 ؟ کجان ببین بزن زنگ خب-
  میگیرم بازوتو نیای بیا نمیخواد-

 :گفتم اروم و کردم ریز چشمامو
 بریم.... کلکی خیلی-

ــتیم همینطور ــمم.... میرفتیم راه داش  خیلی خدایی میچرخید ها مانتو رو چش
 ااوین باز... نمیخورد اینجا به بود همرام که پولی... خب ولی بودن خوشــگل

 .... ندارم اونم کال من داشت چییی یه میکرد جم حقوقاشو
  وایسیم تا کشید و گرفت دستمو عطا که کشیدم آه یه
 انگار دندونامو عطا خندونه چشــمای به نگاه یه.... کردم دســتم به نگاه یه

 پروووو نمیکنه ولم زدی چسب بهشون
 :گفتم عصبانی و شده کیپ دندونای پشته از
  میدی؟ ازارم میشی خوشحال خیلی-

  کرد نوچ یه و باال انداخت ابروهاشو
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  بیرون دستش از کشیدم محکم دستمو
 : دادم تکون بار تاسف حالته سرمو

 گیریب دســتمو دیگه بار یه فقد کافیه ببین.....بیمارانو تمامه بده شــفا خدا-
 !فهمیدی؟ عطا اقای نمیارم اسمتم دیگه قسم خدا به اونوقت بگیری بازومو

 نچ شیطون عطای از اثری دیگه.. کرد وحشتناکی اخم و هم تو کرد ابروهاشو
 :گفت بلند صدای با و عصبی... نبود پیش ثانیه

  نمیاری منو اسمه میکنی غلط تو-
شتن نفر چن شته ، کردم اخم بهش کردن نگامون برگ شارمو انگ  رفشط گرفتم ا

 :گفتم بشنوه که ارومی صدای با  و
 هر میکنیو غلط خودت دوما باال نبر ادم همه این جلو من واســه صــداتو اوال-

 میکنم باشم داشته دوست کاری
 :دادم ادامه و زدم پوزخند یه شدمو سینه به دست

 حرف باهامـــ اینجوری که شده خبری خندیدم روت به بار دو نکن فک سوما-
  میزنی

 دره به ات بود مونده قدم دو....بیرون برم اینکه ـــــبرای کردم پاتند و گفتم اینو
  یرونب دوییدم سریع برنگشتم شنیدم سرم پشت از صداشو که برسم خروجی

 
  جونم به انداختی داداشو تا دو این که درگاهت به کردم یگ*ن*ا*ه چه خدایا

 یه هک اوینایی و رکســانا دیدم که االچیق تو برگشــتم شــدم رد خیابون از ســریع
 اخمای یزنهم حرف رکسانا با داره تنشه قبلیه از تر قشنگ خیلی ولی سفید مانتو
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 همب چشمشون که نشستم میشمره ترکارارو داره ماکانم و توهم همیشه اینه ارین
 :گفت مارموز لبخند با رکسانا خورد

 !بودید؟ کجا-
 :گفتم جانب به حق حالته با کردم گرد چشامو

  ننشست اینجا اومدن خلنوما نگو میگردیم شما دنباله داریم ساعته سه واال-
 :زد شیطانی دیگه لبخند یه
  میزدید زنگ داشتم که گوشی-

شم چه ابلفض صال... کنم جم چجوری حاال میکنه کار مخ ست ا شتم دو  ندا
ــی ــت دونه یه عمرم تو کنه فکرا این از دربارم کس ــر دوس ــتم پس  یناا ولی نداش

  خورده سنگ به سرشون که داشتن تایی2۰ یا ۱۰ همشون
  نرسید فکرمون به اصال خب ام....چیزه-

 : گفت خودتی خر که لبخندی با باال انداخت سرشو
 باش-

 :کنم عوض بحثو کردم سعی
  نیومد چرا اون خبر چه انا از رکسانا راستی-
 :خندید بندش پشت و کرد باحال پوفه یه
شقه- سته کرده ولش خانم ع ش سمش من ولی گرفته قمبرک ن شنا  روز ود تا می

  شده اینجوری دفه۱۵ حاال تا خودمون انای همون میشه دیگه
 هب بره بابا ســرش تو خاک اه... ارین غیره به خندیدیم هممون حرف این بعده و

  من واسه تا دو این نذاشتن عصاب درک
**** 
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 *عطا*
ست یه خونه اومدیم اینکه بعده.... شد سیخ تنم به مو اب سردی از  اومدم را

 کنه کم وجودمو داغی از یکم حداقل که اب این زیره
  نبایــــد نبایـــد... ادم همه اون جلو باال میبردم صدامو نباید

ــت همینجوری ــمی و میخورد دیوار تو که بود مش ــتر خودم از که بود خش  بیش
  میشد

 شهمی ناراحت خودش هم میکنه کاری یه باهاش کنم بهتر اخالقمو یکم میام تا
صابه هم شت من دخترجون بگو اخه...  بهم میریزه منو ع شتم غرورمو پی  گذا

 و یزاریم باال طاقچه اونوقت اونورش به پاساژ وره این از دنبالت میوفتم را کنار
  بگیرم دستتو حتی نمیزاری

شونایی و خط  یاده از شید برام که ن ش همینش از لبم رو اومد لبخند میک  مخو
 وشگلخ چشاش میشه عصبی وقتی چقدر که وای بقیه اینه نبود اویزون میومد
  ارامشه توش بازم ولی شده طوفانی که دریایی اینه میشه
 ادهد صدای که تخت رو انداختم خودمو بیرون اومدم بود شده بهتر ـحالم یکم
  اومد راهرو از ارین

 با ارهد فهمیدم که اتاقم دره طرفه رفتم یکم! ؟!شده؟ چی ینی شدم بلند سریع
  میزنه داد انقدر چرا ولی میزنه حرف گوشی
ــریع ــیدم لباس س ــک حوله با موهامو و پوش  که بیرون اومدم در از و کردم خش
 قشاتا تو رفت و کرد اخم یه دید منو تا و کرد قطع گوشــیشــو ارین موقع همین

  کوبید درن



 237 انتظار یآوا

  زدم پوزخند یه و باال پرید ابروهام
 :میرفت داشت دیگه خانم فرشته پایین رفتم

  نیست عمری من با دیگه پسرم-خانم فرشته
  نباشید خسته برید دیگه نه-
 خدافظ باشی سالمت-
 خدافظ-

  کردم روشن تلویزیونو و مبل رو نشستم
 یدنر*ق*صمی پسرا دختر توش که میداد شو یه داشت pmc  زدم

 اون ولی نداره خیر به عاقبت کارا این میگفت ارین به بابا همیشـــه میاد یادم
شه شو کاره همی سابقاتو و میکرد خود شم انداخت راه م  نیخو اینکه با بود دادا
ست شمه باالخره ولی نی سه دادا ستم همین وا  این تو تنهاس و تک ببینم نمیتون

  راه
شو ها موقعه اون شت انچنانی پوله و بود گرفته تازه مدرک سه ندا  تیوق همین وا

 رهحضو و اسم با ولی شدم گذارش سرمایه خودم میگشت گذار سرمایه دنباله
  دیگه شخصه

 ودمخ به باال اتاقه دره شــدنه کوبیده صــدای با که بودم شــده غرق خاطراتم تو
 میومد پایین ها پله از که ارین تند تند قدمای صدای بندش پشت و اومدم

 :وایساد صدام با که در سمته رفت کردم نگاش برگشتم
  کجا؟-

 : کرد نگام برگشتـ
 !! بدم توضیح تو به باید نکنم فک-
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ــدم بلند. ــتمو و ش ــاده طرفش رفتم اروم جیبم تو کردم دس  تکه کت به بود وایس
 میکرد نگاه حرکاتم

 :کردم خم کلمو همین واسه بود بلندتر یکم ازش قدم
 ربط نم به کارات همه... یک این میکوبی من پیشه درو باشه اخرت دفه ببین-

 ! میری؟ کجا... سه و.... دو این برادرمی چون داره
  کشید پوفی یه

 المبا و بردید ناعادالنه که میکشن شونه و شاخ ما واسه سیاه الماسه  های بچه
 ! که؟ مسشناسیش... بود شروین خط پشته میزدم داد همین واسه

شه مگه دادم تکون سرمو سی می شه کلی که ک سه بود شده من سیری  اوارو وا
  نشناسم

شخص مکانو و ساعت ، روز که داریم قرار االنم- سه موضوع این تا کنیم م  وا
  بشه تموم همیشه

  بزنیم حرف هم با باید شرکت بیا فردا ولی برو باشه-
 : داد تکون سرشو

 خدافظ باشه-
 رفت و

ــرمو ــقف به باال گرفتم س ــمامو و کردم نگاه س ــتم چش  رو متمرکز فکرمو و بس
 نیست ارومی روزه مطمئنم که کردم که فردایی

  میکردم نگاه اماد و رفت پر و شلوغ خیابونه به پنجره از
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 راجاخ داد و جیغ با(عجوزه)حقدانی که موقعی افتادم پیش ســاعت نیم یاده به
  شد

شتر بود زده که تیپی با که اوایی ضعیت ینا از و بود شده برو دل تو قبل از بی  و
  کنه نگاش من غیره به کسی نداشم دوست نمیومد خوشم اصال

سانا بود قرار امروز کردم نگاه ساعتم به سای بریم تا بیاد رک سی لبا  بگیریم وعرو
 عروس البته بیخیال انقدر داماد و عروس اونوقت عروســیه هفته همین اخره
 ماکان با رکسانام مشغولم اوا یاده با که من نیستیم واقعی داماد

 :دادم جواب خورد زنگ گوشی که بودم فکرا همین تو
 بله؟-

 :اوا
  اومده رکسانا عطا-
  میقاس اقای نکن صدام عطا کار محیط تو زشته درضمن تو بیاد بگو باشه-
 :براش رفت ضعف دلم که گفت ایش یه
  قاسمی اقای حاال خب-
 کرد قطع گوشیو و

  میداد سالم که بود رکسانا ثانیه چن بعده
  میریم بعدش بخوریم قهوه یه بشین بیا سالم-

 :گفتم مشکوک میومد پکر نظر به... داد تکون سرسو
  ؟ شده چیزی-

  داد تکون اره عالمت به سرشو و گرفت باال سرسو
 !شده؟ چی خب-
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 :گفت کالفه و کشید عمیق نفسه یه پایین انداخت سرشو
شتم- ست دیدتم درمون جلو اوند ماکان که اینجا میومدم دا شتم دو  هبفهم ندا

  شد عصبی و بگم دروغ نتونستم پرسید وقتی ولی میریم کجا داریم
 :داد ادامه و گرفت باال سرشو

  نگفتم قبلش چرا که کرده قهر باهام-
 : نشستم مبل رو روش به رو رفتم شدم بلمد

 لیمشک پس ای نداشته خواهره یه اینه برام که میدونی ماکان و خودت رکسانا-
 مشــکلی توهم طرفه از پس داری دوســت ماکانو که اوعم من طرفه از نیســت
  کنی درکش باید میشه حساس باالخره ماکانم نیست
 : داد تکون سرسو

 مومت بازیا مسخره این سریع میخوام نخوریم قهوه میشه..... میکنم سعیمو اره-
  بشه

 داشتم ور کتمو
  بریم پاشو اره-

  میز رو گذاشته سرشو اوا دیدم که بیرون رفتیم
 ! خوابه؟ ینی شد گرد چشمام

 پرید و کرد باز چشاشو یهو که صورتش جلو بردم کلمو طرفش رفتم اروم ارومـ
 راچ این بود شــده گرد چشــمام بود قلبش رو دســتش و میزد نفس نفس باال

  چیه ینی که دادم تکون سرمو کرد اینجوری
 :  کرد اخم
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 کردم سکته میشی ظاهر یهو جن اینه چی واسه-
 :گفتم حرفش به توجه بدون

 باشه حواست خودت دیگه میریم داریم ما-
 :گفت و کشید عمیق نفس یه
  خوشبگذره برید هست حواسم باشه-

شبگذررو باال پرید ابروهام سودانه انقدر خو  شمبا درنیورده شاخ که گفت ح
  خیلیه

  رفتیم و کردیم خدافظی
 

  گرفتیم داشت بوتیک که دوستم از رفتیم عروسو لباس
  رفتمگ  مشکی شلوار کت یه منم خریدیم سایز رو و نکرد پروشم حتی رکسانا

شید طول ساعت ۱ کال سانا بابای کارارو بقیه ک شوندر خودش بود گفته رک  ست
  بود راحت خیالم همین داسه میکنه

  شرکت برگشتم و خونشون رسونم رکسانارو
  میده دست ارین به داره  وایساده اوا دیدم که تو رفتم در از

ــــ هم تو رفت ابروهام ــممـ ــتای رو فقد چش ــتای تو که بود اوا ظریف دس  دس
  بود شده قفل ارین قدرتمنده

  کردن ول همو دسته سریع خورد من به چشمشون که جلو رفتم
  کامپیوتر تو کرد کلشو نشست سریع که اوا

 :گفت زده هل ارین
  ؟ اومدی کی سالم عه-
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 :گفتم میرفتم اتاقم طرفه به که همونجور و زدم پوزخند یه
ستم- شو بقیه تا اومدم و رفت برای کنم تایین ساعت باید نمیدون  راحت نوکارا

  بدن انجام
  کوبیدم درو اتاق تو رفتم و گفتم ایگو
  داشتم ور گوشیو مبل رو کردم پرت کتمو

  بله؟-اوا
 :گفتم خشن

 اتاق تو بیاد بگو ارین به-
 کوبیدم گوشیو جوابش برای موندن منتظر بدون و

  تو اومد ارین و شد زده در میز پشته نشستم
 : صندلی رو نشست

 ......کاریـــ داداش جانم-
 :گفتم خشم با و حرفش وسطه پریدم

 !؟ میدادید دست هم به داشتید چرا-
 :گفت تپه تپه با شد گرد چشاش

 .....دادیـــ دست خب...خب چیه مگه....مـ-
 : زدم داد

 ـچـــــــرا؟؟؟ گفتــــــم-
 :بود شده گرد وحشت و تعجب از چشاش

  کنه کمکمون که بستیم قرار فقد بخدا هیچی-
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 :داد ادامه و  کرد اخم بندش پشت سریع و
  داده دست بهم چرا مهمه برات چی برای-

  شطرف رفتم سریع و دادم هل صندلی و بود شده قرمز صورتم خشم از مطمئنم
  خودم طرفه کشیدم گرفتم یقشو

  یاریب در چنگم از دارمو دوست که کسی نمیزارم ولی باش که داداشمی ببین-
 :گرفت ناباوری حالته چشماش و شد شل بود دستام رو که دستاش

 !داری؟ دوست کیو چی؟-
 :کردم شروع و وایسادم بهش پشت پنجره طرفه رفتم کردم ول یقشو

شیم رغیبم میتونیم همچنین و برادریم تا دو ما- ستش اوارو.... با  منم داری دو
  میشی نزدیک بهش ببینم نمیتونم و دارم دوستش
 :دادم هادام و کردم نگاه ناباوری از بود شده پر که چشایی تو و طرفش برگشتم

 من ماله! میفهمی؟ منه ماله اون.... بیاری ـدر چنگم از اونو نمیزارم من-
  میداد تکون راست و چپ به اروم اروم سرشو

 .....ولی بود نامردانه خیلی حرفام واقعا
 نمیتونم میشه دور ازم داره اوام اروم اروم ببینم نمیتونم منم ولی
  عقب رفت عصبی که شونش رو بزار دستمو میخواستم طرفش رفتم

 : کردم پوف یه
نه منم چون میکنم درکت ببین- طه نمیخوام... توعم ای  ییریتغ برادرانمون راب

 اخر و کنیم تالشــمونو باید جفتمون هر و هســتیم رغیبم برادر درهین.... کنه
  الیقشه که میشه براش اوا اونی

 عذاب این تو منو و رفت حرفی هیچ بیدونه و زد پوزخند یه
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 گذاشت تنها وجدان
 

**** 
 * اوا*

شسته سط اون که میکردم لعنت خودمو و بودم ن ست و  چی ارین به من دادنه د
  بود

شون با قدیم مثله که شد قراره سابقه رقاص گرگهای جلو گروه  این یول بدیم م
  گروه تا دو ما فقد دیگه رغیبای و جایزه بدون دفه
  باال پریدم متر یه اتاق دره شدنه کوبیده باو که بودم فکرا همین تو

  میکنه ـنگام اخم با ارینه دیدم که وحشیه کدوم بیینم کردم نگاه
  باال پرید ابروهام

 هیچ بدونه و گرفت ازم نگاشــو باشــه اومده خودش به انگار حرکتم باواین و
 واج و هاج موندم من و رفت حرفی

سته خیلی.... بود شب ۸ نزدیکه کردم نگاه ساعت به  چیز کلی بودم شده خ
 تاشــونو ود فقد بود کند دســتم منم میکردم ثبت کامپیوتر تو باید که بود میز

  کنم تموم تونستم
 عطا اتاق طرفته رفتم کردم مرتب شالمو برداشتم کولمو... مردم وااای
 چیزی یه رفتم بار یه نداشت عصاب بود اومده که موقعی اون از... زدم در اروم
 ...کردم سکتهـ که سرم زد دادی چنان بپرسم ازش

  توهم کردم اخمامو دادش یاده با
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 بله؟-
 :گفتم یخچالیم لحنه با
  ندارید کاری میرم دارم من قاسمی اقای-

  شد باز شدت یه در ثانیه چن بعده که نیومد صدایی
 کردم نگاه اخموش صورته به  تعجب با

 :گفت داشت اخم که همونجوری
  میرسونمت خودم-

 : هم تو کردم بدتر اخمامو
 نیست الزم میرم خودم ممنون خیلی-
  طرفش کشید گرفت کولمو که برم کشیدم راهو و
  کردم نگاش تعجب با
 :گفت عصابانیت با
 نباشه اضافیم حرفه میرسونمت خودم گفتم-

  کردم پوف یه و چرخوندم کاسه تو چشامو
 : شدم سینه به دست

  خب خیله-
 : کرد وا اخماشو

  میام االن دارم ور کتمو بزار خوبه-
سور سمته دوییدم سریع رفت دیدم وقتی که تو رفت سان شت از دیدم ا  داره پ

  رفتم ها پله از همین واسه میاد سریع
 :میگفتم بلند بلند و میدوییدم همینجوری
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 میبری منو که سرم بزاری منت مونده همینم نیام تو با بمیرم مگر-
  میکرد اوا اوا و دنبالم میدویید همینجور

  میدوییدم سریع خیلی عجیبی طوره به امشب ولی
  کرد نگام شده گرد چشای با نگبان

  بود تاریک که ای کوچه طرفه رفتم و بیرون پریدم در از سریع که
  ازم بود دور ولی میومد همچنان انداختم سرم پشت به نگاه یه

شت چراغ هم کوچه خوده و بود تاریک هوا چون کوچه تو رفتم  اپید چیزی ندا
  نشستم دیوار گوشه سریع نبود
  نیاد نفسم نفس صدای که گرفتم دهنمو جلو
 یهو نهمیک نگاه اونور ور این به وایساد میزنه نفس نفس دست به کت عطا دیدم

 :زد داد
  شدی قایم کجا بیرون بیا نرسه بهت دستم مگه اوااااااا-

  واسم نمیموند ابرو وگرنه بود خلوت خداروشکر
 :زد داد عصبانیت با اخر که کشید نشون و خط دقه چن یه
  کنم چیکارت میدونم اونوقت شرکت میای فردا تو-
 مدماو اروم اروم شـدم بلند وحشـت با که بود گذشـته دقه پنج کنم فک رفت و

  کردم نگاه اونور و اینور یکم کوچه از بیرون
  ب*و*ساتو ایستگاه طرفه افتادم راه و کشیدم اسوده اخی یه

  خودمو میکردم تحسین و میخندیدم کارم به داشتم
 میشمن ماشینش سوار دیگه ولی باشه میخواد کی هر نمیرم دیگه اون با بمیرمم
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  بمونه گردنم منتش مونده همینم
 یدهکشــ با که بدوعم میخواســتم بود دور ایســتگاهم و بود رســیده ب*و*ساتو

  دمکشی بنفش جیغ یه گرم جای یه شدن پرت بعدش و پشتیم کوله شدنه
 بیرون بیام شخصه بغله از که میدادم تکون خودمو وحشت با

 :میگفت گوشم کناره که عطایی صدای با که
  منم کوچولو گربه باش اروم-
 کردم نگاه چشاش تو و باال گرفتم سرمو شده گرد چشای با
 :گفتم جیغ با
  کن ولم وضعیشه چه این کردم سکته داری مرض مگه-
 :گفت مرموز لبخنده با
 نــــوچ-

 از داخ شرایط این تو پیرمردرو یه نمیدونم که  دادم  تکون تکون محکم خودمو
  اینجا انداخت کجا

صا پیرمرده ست به ع صاش با سمتمون اومد د سته رو میزد تند تند ع  و اعط د
 :میگفت عصبانیت با تند تند

  کن ول قدیم مردای مردم... نداری ناموس خودت مگه مردمو دختره کن ول-
 االب ابروهای با اونم که کردم عطا به بعدش و پیرمرده به نگاه یه اول تعجب با

  میکرد نگاه پیرمردرو داشت لبخند یه و پریده
 :کرد باز دهن و کرد ولم یهو

 کشی منت اومدم کرده قهر خانممه که نیستم مزاحم محترم اقای-
  زد بهم چشمک به برگشت و
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  موند باز دهنم
 : گفت اخم با پیرمرده

  ؟ دخترم میگه راست-
  دادم تکون سرمو ناخداگاه کردم نگاش

 : میزد غر هی لب زیره و افتاد راه تند تند و زمین کوبید عصاشو یهو
 تو مگه اخه کنه قهر میتونســـت مگه زن قدیم شــوهره و ،زن شــوهرم و زن-

  کشیا منت جایه خیابون
 بود زده عطا که حرفی از بودم  عصبی هم بود گرفته خندم هم

 : گفت لبخندش همون با میکرد نگام مرموز لبخنده با که کردم نگاش
  شو سوار برو حاال کشیدم منتتو-
  کرد اشاره ماشینش به و

 میکرد نگاش اخم با من همچنان ولی
 

 :  باال انداخت هاشو شونه
  نکنی فرار میخواستی! چه؟ من به-

ــته یه جلو رفتم ــونش تو کوبیدم محکم مش ــو که ش ــاش  هحالت و کرد ریز چش
 : گفت نمایشی

 داشتااا درد اخ اخ اخ-
 :طرفش گرفتم اشارمو انگشته اخم با
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ــت من دو ، کنی بغل منو  نداری حق دیگه یک- ــه گردنم منت ندارم دوس  باش
  تو و میدونم من مردم به خانوممه بگی دیگه بار یه ،سه

 : شد جدی
 !باشی؟ خانومم میشه چی مگه-

 هب اصال االن تا دارم دوستت گفت ماشین تو که روز اون از.... شد گرد چشمام
  بود شده ترم اخمو تازه بود نیورده روم

  میگه راحت چه االن
 :گفتم پریده باال ابروهای با
 ؟!؟!میشع؟ چیـ-
 : اخم بندش پشت و کردم پوف یه
  داداش تا دو این دسته از کن راحت منو کن لطف یه خدایا-

 ونا با چونمو کشــیدم هین یه بود منتظره غیره کارش چون کشــید بازومو یهو
 :غرید صورتم تو و گرفت دستش یکی

  میبرم زبونتو بیاد زبونت رو اسمش دیگه بار یه-
  فهمیدی؟

شمام سته چونم درده از چ  ول چونمو که دادم تکون سرمو ناچار به بود شده ب
  کشید بازومو و کرد

  توش کرد پرتم ماشینشو طرفه رفت
  نکردم فرار برای تالش همین واسه کنم مقاومت نداشتم حال دیگه
 مددراو صداش که میکردم نگاه بیرونو اخم با شد سوار

  ؟ قهری االن-
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 :گفتم لجبازی با
  اره-

 :گفت و کرد ای خنده تک
  نباش خب-

 :گفتم تقصی با و پرید باال ابروهای با و طرفش برگشتم
  نباشم قهر ببخشید بگو-

 :گفت بهت با و کرد نگام برگشت
  کنم؟ چیکار-
 :گفتم سینه به دست و لبخند با
  ببخشید بگو-

 : کرد اخم
  ابدا و اصال-

 : پنجره طرفه برگشتم و کرد اخم
  نگو-
  کرد روشن ضبطو و کرد دیگه پوفه یه
 بود قشنگ کالم بی اهنگه یه

 :گفتم سریع کوچه دیدنه با که بودیم راه تو دقه بیست حدوده
  نرو جلوتر همینجا وایسا-

 :گفت تعجب با و وایساد
  دیگه در جلو برسونمت بزار خب چرا-
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 :ـکردم اخم
  خدافظ رسوندیم اینجا تا ممنون خیلی-
  شدم پیاده سریع و

  زدم زنگو و در جلو رسیدم خونه طرفه دوییدم تاریک و بود شده سرد هوا
 باز با دمیکر نگام بود وایساده کوچه سره که عطایی به دهنم جلو گرفتم دستامو

 وندم باز دهنم بود در چاچوبه تو که شخصی با که در طرفه رفت نگام در شدن
 :کردم زمزمه اسمشو و کردم نگاه اشکش از خیس صورته ناباوریبه با
 ....انا-
 دهنش جلو گرفت دستشو و زد هق یه
 ایصد که شد سوارش و قرمز جنسیس یه سمته دوییدم و زد بهم محکم تنه یه

 :میزد داد و پایین میومد ها پله از سریع که شنیدم شروینو
  اناااااا وایساااا اناااا-
ـ یه هم در صورته با که دیدم شروین برگشتم شده گرد چشای با  من به اهنگ نیم

  میشد دور ازمون داشت سرعت با که انا ماشینه دنباله دویید و انداخت
  میزد نفس نفس و کوچه وسطه بود وایساده

  میکردم فکر بود افتاده اتفاق که هایی صحنه به و بودم وایساده متعجب
 ! چی؟ ینی! شروین؟ خونه تو! اینجا؟! انا؟

  کردم وحشت میومد سمتم به برزخی صورته با که شروینی دیدنه با
 !میکنه؟ نگام اینجوری چرا این

  دیوار تو میکوبونتم میگره مانتومو یقه بیام خودم به بخوام تا 
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 با ولی چته که بزنم داد ســرش میخواســتم کشــیدم دردش شــدته از بلند اخ یه
 : شد پاره گوشم پرده زد اون که دادی

 خیانت بهش نمیکرد فک انا نبودی اینجا تو اگه توعه تقصیره همـــــــــــــــش-
 کردم

 دیوار به کوبوندم دوباره و
 :سرش زدم داد

  چیه موضوع اصال عم؟؟ چیکاره من ؟؟؟ داری چیکار من به بیشور کن ولم-
 زمین رو شد پرت و عقب شد کشیده که بزنه حرف میخواست

 
  میکرد لهش داشت روشو بود افتاده که میکردم نگاه عطایی به بهت با
 : زدم داد و گرفتم کتشو یقه طرفش رفتم و کشیدم جیغ یه
  عطااااا  کن ولش عطا عطاا-

 جلوی زانو اب افتادم کرد نگام نشسته خون به چشایه با شد بلند و زد نفس نفس
 بود شده خون پره صورتش که شروینی

  دهنم جلو گذاشتم دستمو و کشیدم جیغ یه
  کرد بلندم و گرفت بازومو عطا

 اسیره دستاش تو بازوم که ندادم اهمیت اصال
 میکرد ناله درد از که میدید رو شروینی چشمم فقد

  میزد داد سرم چی برای نفهمیدم هنوز
  میکردن نگامون داشتن پنجره و در از ها همسایه که کردم ـنگاه برم و دور ره
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  برم راه باهاش میکرد وادار منو که رفت راه و کشید بازومو
 :گفتم بهت با و طرفش برگشتم

 شروین؟؟.... عطا-
  کنه جمش بیاد یکی میزنم زنگ نباش نگرانش-

 :کردم زمزمه بهت با همچنان
 ؟ زدیش چی برای ولی-

 : کرد نگام و وایساد
  میزد داد سرت و دیوار تو میکوبیدت داشت اینکه برای-

  بزنه دست بهت و بزنه داد سرت نمیتونه  من غیره به کسی
  افتاد راه دوباره و

  کنم چیکار باید نمیدونستم واقعا
شحال شم خو شم ناراحت یا کرده دفاع ازم یکی که با  هک شروینی اینکه از با

  درش جلو افتاده کرده کمک بهم اونقدر
  افتاد راه و شد سوار سریع و ماشین تو کرد پرتم چون بگیرم تصمیم نتونستم

  بودم هنگ کامال
  کشیدم عمیق نفس چنتا بستم چشمامو
 شده چی فهمیدم تازه کردم باز چشمامو

  تمیرف ور گوشیش با داشت که عطایی طرفه برگشتم وحشتناک اخمه با
 :زدم جیغ و
 ماشــینت ســواره منو چی برای اصــال کردی بلند روش دســت حقی چه به تو-

  کردی
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 : چسبیدم در گوشه زد که دادی با میزدمـکه غر و میزدم جیغ ریز یه همینجور
سه ببند دهنتو- ستی طلبکارم اونوقت زدمش تو خاطره وا  دیندی مگه ازم؟؟ ه

شت چجوری صال دیوار به میکوبیدت دا شت حقی چه به ا  ها؟؟؟ میزدت دا
 میزنی؟؟؟ دادم سرم تازه کردم دفاع ازت اومدم
  بودم طلبکارم تازه میگفت راست

ــرمو ــت که دادم گوش عطایی به و پنجره طرفه چرخوندم س  حرف تلفن با داش
 :میزد

 یاداشــت کن کمکش دره جلو یکی میگم بهت که ادرســی این به برو ســهیل-
 .........ورامین کن

  داشبرد رو انداخت گوشیشو و کرد قطع
 :کردم بازی انگشتام با و پایین انداختم سرمو

 عطا-
 : طرفم برگشت کردم احساس

 بله-عطا
  کردم اونجوری ببخشید اومم.... چیزه-

 :ردمب پی پروییش به گفت که چیزی از بعدش که نگفت چیزی ثانیه چن
 دیمش حساب بی.... میکردم باید من که معذرتخواهی عوضه ببخشیدت این-
 

 :اوردم زبون به فکرمو ـو شد گرد پروییش از چشمام
  پرویی چقدر تو بشر-
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شینش تو اینکه یاده با که کرد بلند خنده یه ستم ما ش  لحظه یه شب وقته این ن
 :جونم تو افتاد ترس

 ؟ میری داری کجا االن-
 :  کرد نگام تفاوت بی
  خونه-

 : کردم ریز چشمامو
 خونه کدوم-

 : طرفم برگشت
  مگه دارم خونه چنتا دیگه خونه-

 : باال انداختم شونمو
  لطفا مسافرخونه یه برسون منو نمیشم مزاحم دیگه خب... چمیدونم-

 :گفت عصبانیت با و توهم رفت اخماش یهو که کردم نگاش
  خونه مسافر چی برای خونه میریم داریم نمیگم مگه-
  بمونم غریبه خونه تو نیست درست اینکه برای-
 :زد پوزخند یه
 !ام؟ غریبه االن اونوقت نبودم غریبه بودی ماه چند اون-

 : زدم پوزخند خودش اینه منم
  نیستم که االن بودم مجبور اونموقع-
 :گفت کالفه و کرد پوف یه
 ....حیف باشه-

 :  کردم نگاش
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  چی؟ حیف-
 :گفت عصبی و پنجره طرفه کرد روشو

 !خوردی؟ شام...هیچی-
 که شـــامم بودم نبرده ناهارم صــبونه از غیر به بودم نخورده هیچی صـــب از

  گردنش بیوفته زحمت باز نداشتم دوس ولی شد اینجوری
 :پنجره طرفه کردم رومو

 خوردم اره-
 : گفت کالفگی با
  نخوردی ناهارم میدونم که اونجاییم تا! ؟ ندیدم من خوردی شام کی تو-
 : طرفش برگشتم شده گرد چشای با
 ـــــگشــنم... اه اه اه منه رو کال چشــت بخورمااا نمیتونم ابم من تو دســته از-

  نیست
 : کرد کوچیک خنده یه
 !باشه؟ کی رو نباشه تو رو چشمم-

 : گفتم تندی به و شدم سینه به دست
  کنم زحمت رفعه مسافرخونه یه برسون منو لطفا-
  کرد عصبی و بلند پوفه یه

 رخوشیس با و رسید اهنگ یه به کردن پایین باال چنتا بعده... کرد روشن پخشو
 :گفت

  شده من االنه روزه و حال اینه قشنگه انقدر کن گوش اینو-
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 و کردمی نگاه روش به رو به شده واز نیشه با که کردم نگاش شده گرد چشای با
 : میخوند لب زیره و میزد ضرب فرمون رو انگشتش با
 

 پات به پا تهش تا راهو این میام هات خنده با میشم آروم چقدر
 

 زدنات حرف قربونه الهی فدات جونم جونمی همه تو
 

 گذاشت تنها رو تو میشه مگه نداشت دوست رو تو میشه مگه
 

 ساخت دیوونه ازم عشقت ببین شده بسته چشات به نفسام
 

 اصا نمیدیدم خوابم تو که من واسه ساختی دنیایی یه تو
 

 من به مجنون بگو بعد به این از دارم دوست رو ها لحظه این چقدر
 

 زدم دوستامو قید تو واسه بدم دست از رو تو نمیذارم
 

 اومدم تو دنیای به من که اتفاق این از بهتر چی دیگه
 
 

 : داد ادامه لبخند با و کرد نگام
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 تو به مدیونم خوشو حاله این هم با باشیم میشه برم کن بس نگو

 
 تو به مجنونم آرامشم تویی باشم آروم بذار میشم آروم تو با
 

 تو به مدیونم خوشو حاله این هم با باشیم میشه برم کن بس نگو
 

 تو به مجنونم آرامشم تویی باشم آروم بذار میشم آروم تو با
  پنجره طرفه کردم رومو

 ببینم نمیتونستم
  میسوخت دلم واقعا
ــون برای ــیره مگه کنم چیکار ولی..... جفتش ــیره.... منه تقص  ، ینار منه تقص

 !؟ دارم دوستت بگه بهم بیاد میبینمش برادر چشمه به که ارینی
 ستتدو گفت بهم اونجوری میزنه اولو حرفه براش غرور که عطایی منه تقصیره

  میخونه اهنگ واسم داره مجنونا اینه االنم و دارم
 ....نمیتونم ، ببینم نمیتونم

 دمش تر غمگین روم به رو رستوران دیدنه با ، اومدم خودم به ماشین وایسادن با
 وجدان عذاب این تو بدن عذابم بدتر و بشن تجدید باید خاطرات همه چرا...

  بود همیشگی رستورانه همون
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شتم شت که طرفش برگ  سره از هیافت کاهش صدای با میکرد نگام لبخند با دا
 :گفتم ناراحتی

  اینجا اومدیم چی برای نیست گشنم نگفتم مگه-
 : باال انداخت هاشو شونه

  بخورم غذا برم شو پیاده گشنمه که من نیست گشنت تو-
 : داد دار کش و عمیق نفسای به جاشو و رفت ناراحتیم حسه اون تمامه

  خورب میخوای چیدر هر برو بعد برسون منو دارم چیکار تو گشنگیه با من اخه-
 : داد ادامه و کرد نوچ یه و باال انداخت ابروهاشو

  شو پیاده-
  شدم پیاده ناچار به منم و شد پیاده سریع

  همیشگی میزه سمته افتادیم راه
ستیم ش شخدمت معمول طبق که ن  و تگرف رو ژیگو دونه یه سفارش و اومد پی

  رفت
 ریبمی گشــنگی از خوبه دیگه میدادی ســفارش اومدی که تو دختر بگو اخه اه

 ...حقته
 : اومد عطا صدای که میکردم غر غر خودم سره هی و پایین بودم انداخته سرمو

 اوا-
 : کردم نگاش باال گرفتم سرمو

  بله؟-
 !عکاسه؟ اون ، بودیمو اومده که شبی اون یادته-
 :تمگف هل با و شد زده کلم تو جرقه یه گرفت که عکسی و عکاسه اون یاده با
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 ؟ گرفتی اصال اونو ، عکسه شد چی اره وااای-
 : داد تکون سرشو

  گرفتم که معلومه-
 : کردم گرد چشامو

 کوش خب-
 :گفت میده توضیح داره سادرو خیلی چیزه یه اینکه حالته با
  کارم میزه رو قاب تو-

 :گفتم تعجب با و باال پرید ابروهام
 ! دیگه من به میدادی ؟؟خب اونجا چرا-
 : زد لبخند یه
 خودمه واسه اونم دونست یه دیگه خب-

 : کردم ریز چشامو
 هااا خودخواهی خیلی-

 :گفت و کرد خنده یهـ
  خودخواهم ارزشمند چیزای برای-

 : دادم تکون کلمو
ــتی ، عجب- ــال میخندیاا خیلی تازگیا عطا راس ــتی اوال اون اینه اص  ادتهی نیس

 ووووی بود بد خیلی میزدیم
  دادم تکون یادش از تند تند کلمو

 :  میکرد نگام اخم و غم با که کردم نگاش
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 کنی فراموش روزارو اون میشه-
 :دادم جوابشو نهایت در و شدم خیره بهش ثانیه چند

  نیست شدنی فراموش دیدم من که ازارایی اون نمیتونم ولی ببخشید-
 :گفت اروم صدای با و داد تکون سرشو

 بشه فراموش میکنم سعیمو تمام-
ــو غذا ــنم بدتر نکردم نگاه اوردن ش ــه گش ــرنو نش  با که پایین بودم انداخته س

  شد گرد چشمام جلوم غذا شدنه گذاشته
 : ردک اشاره غذا به ابروش با میکرد نگام خنده با داشت که کردم نگاه عطا به
  خوردم شام من ، گشنته میدونم که من بخور-

  کردم شروع داشتم ور چنگالو و باال  انداختم هامو شونه
  میخورم دیگه دفه این بسه پشتم هفت برای کردم تارف بار یه

  یکنهم نگام داره سینه به دست دیدم که گرفتم باال سرمو شدم که سیر سیره
 :  کردم ای خنده تک یه
 چیه؟ -

 :داد تکون سرشو
  هیچی-

  کرد حساب رفت شدیم بلند
 شماموچ  مسافرخونه سمته میریم داریمـــ اینکه امیده به که ماشین تو نشستیم

  بستم
  فرورفتم خواب گرمایه تو زیاد خستگی از شد چجوری نمیدونم

  کردم باز چشمامو الیه اروم اسمم زدن صدا با
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 وندم باز دهنم بودیم روش به رو که ای خونه از که کردم اطرافم و دور به نگاه یه
  عطاست خونه که اینجا...
 : گفتم بلند و عصبی لحنه با و عطا طرفه برگشتم اخم با
  اینجا اوردیم چی واسه مسافرخونه ببر منو نگفتم مگه-

 :گفت جانب به حق و کرد کج دهنشو
ها نمیتونم- یت کنم ولت مســـافرخونه تو تن  تاقتا تو بگیر برو ندارم که کار

  بخواب
  فرخونهمسا تو تنها میترسیدم خودمم طرفی از نداشتم چاره کردم بلند پوفه یه

 شدم پیاده بندش پشت منم که شد پیاده
  سرم تو اورد هجوم مسخره خاطرات اون تمامه خونه دیدنه با عمارت تو رفتیم

  کنم فکر خاطراتم به نتونستم بیشتر خانم فرشته صدای با
 :  کرد بغلم و طرفم اوند ذوق و شوق با
 .....ندارنـــــ قرار اروم تا دو این رفتی وقتی از ؟؟ بودی کجا دخترم واااااای-

 یهو که دمکر نگاه عطارو برگشتم....نداد ادامه سرم پشت به نگاه با جملشو بقیه
  انداخت دستشو

 :گفت سریع و
 بخیر شب....بخواب اتاقت تو برو تو دیگه خب-
  باال رفت سریع و
شای با شته گرد چ شت....خنده زیره زدم پقی و کردم نگاه خانومو فر ش دا  تهپ

  خدا ای.... نگو که میداد عالمت سرم
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 طعق خندم ارین ناباورانه صدای بندش پشت و وردی دره شدنه بسته صدای با
  شد

 اوا -ارین
 چشــاش کردم حیرت میدیدم روم به رو که ارینی از.... طرفش برگشــتم اروم
 ها مرده اینه قیافش و قرمز

 :گفتم تعجب با
 !شدی؟ اینجوری چرا! ارین؟-

 :گفت شادی و تعجب با و طرفم اومد اروم اروم
 اومدی؟؟ میکنی؟؟؟چجوری چیکار اینجا-

 :گفتم و خاروندم نمایشی کلمو
  اوردنتم عطا و میمونم فقد امشب همین-

 : هم تو رفت اخماش یهو
 ! دیگه دنبالت میومدم من میگفتی عطا؟ چی برای-

 قرمزه؟ چشات چرا بیخیال، دیگه حاال--
 :گفت و مالید چشاشو

  میاد خوابم نیست مهمی چیزه-
 :گفت تند تند بعد و کرد نگام خیره ثانیه چند و وایساد دستش یهو

 میام االن وایسا همینجا-
  بیرون در از دویید و

 نیست دیدم که خانوم فرشته طرفه برگشتم
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ستم.... ایبابا ش شت ربع یه حدوده بعده که مبل رو ن  یگهد اومد شد خوب برگ
  میبرد خوابم داشت

 :گفت و تو اورد کلشو در الیه از 
 .... بیا اوا-
 طرفش رفتم و گفتم ایبابایی یه

 بخندل یه وایســاده حیاط وســطه دیدم که بیرون رفتم بیرون رفت تر ســریع اون
  میزنه

 چی؟؟؟ ینی که دادم تکون کلمو شد گرد چشمام
 

ــتش با ــاره چپ به دس ــتم دیدم که چیزی از کردم نگاه چپپمو.... کرد اش  ودس
  دهنم جلو گذاشتم تعجب از سریع
 مونساخت پشته سمته به و بود شده  چیده هم سره پشته که روشنی های شمع

  میرفت
  سمتشون برم کرد اشاره و سمتم اومد که کردم نگاش

شایی با شون به ناخداگاه و کردم نگاش بود شده گرد تعجب از که چ  دمق سمت
  داشتم ور

 ها شمع دنباله رفتم
 داشت ادامه باغم درختای تو تا ها شمع

 چی؟؟ ینی اینا که بودم متعجب
 ! ذهنمه؟ تو که داره معنیو همون ینی
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 میشه بد خیلی که باشه اینجوری اگه نه.... نه
  بودیم اومده عطا با اول روزای اون که ای کلبه به رسیدم تا رفتم
  بود گذاشته شمع هاشم نرده رو و بود شده چیده شمع فاصله با کلبه دوره

ــفه ــمعو همه این کم مدته این تو چجوری که بود این از تعجبم نص  خریده، ش
 ! کرده؟ روشنـ چیده،

شته از صداش شتم.... اومد سرم پ شت که کردم نگاش برگ  گامن لبخنده با دا
 میکرد

 .... ذهنمه تو که باشه اونی نباید
 وجودمو کله ناراحتی و غم و پیوســـت حقیقت به ذهنیتم حرفش شــروعه با

 گرفت
 اونجوری.....افتاد دلمـ به مهرت دیدمت بیهوش تخت رو که اولی روزه اون از-

 !!کیی تو میکردی بازخواستم که
 : داد ادامه و کرد بلندی خنده تک

 ناری من...عشقشه نگاهه نیم منتظره فقد که بیچاره عاشقه شدم روز همون از-
سمی سی... قا سش دخترا که ک ست و سر وا شکوندن د  وعمت اینکه امید به می
 ای قدمهم که دخترا بقیه مثله نمیدادی راه.... شدم نزدیکت باشی داشته دوستم

 .... من برای بشه
 : داد ادامه و زد لبخند یه
 

 """" دارم دوست ندادنتم راه"""
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 هــه....شده عشقم عاشقه داداشم فهمیدم که روزی.... بود روزم بدترین امروز
  رغیبینم تو منو میگه بهم
 میشن عاشقت همه داری مار مهره تو که چیه من هگ*ن*ا*ه اخه

 
 باشی مواظب باید تو گم می گم، نمی خاصی چیزی من ، ها نخوره بر بهت"""

 """""نشه عاشقت کسی
 

 :داد ادامه ناراحتی با و پایین اندوخت سرشو
شت  منو کردم کاری هر ولی- ستی دادا سی نه میدون شقته که ک سی...عا  هک ک

  بشی هاش فسقلی مامانه... بشی خونش خانومه داره دوست
 جعبه یه جیبش توی از زد زانو پام جلو و نزدیک اومد قدم چند و گفت و این

 :جلوم گرفت و کرد بازش و دراورد قرمز کوچولوی
یدتو میکنی قبول من اوای- بت د  کهمل میکنی قبول ؟؟ کنی عوض بهم نســ

  بشی خونم خانوم.... بشی قلبم همیشه
 """""شی من ماله میشه"""""
 وجودم تو ارین شـرایطه از که غمیــــ.... بود گرفته غم و ناراحتی وجودمو کله

  بود شده ریخته
  شو من ماله میگه و زده زانو پام جلو که ارینی

 :گفتم و اومد ذهنم به که جوابی تنها.... بگم باید چی نمیدونستم
 ......منـ ارین ببین-
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 :گفت سریع ارین
 نببی...بده جواب بد کن فکر... کن فکر اوا....کن صــبر دقه یه هیشــشــش-

  باشی داشته دوستم میتونی! ؟ بدونی شوهرت جای منو میتونی
  بست جعبرو دره جلوم وایساد لبخند با و شد بلند و
 : گفت و کرد اشاره انگشتر جعبه با
سته دیگه روز دو تا این- شه بگی رو بله.... میمونی امانت من د سه می  نه وت وا

 ... دور میندازمش بگی
نه هت با حرفی هیچ بدو جب و ب نارش از فراوان تع یدونم و گذشــتم ک  نم

  دیدم تختم تو خودمو که گذشت چجوری
  فکرم تو دائم اومدم که موقعی اون از بود شب ۳ کردم نگاه ساعتو
 اشم؟؟؟ب داشتع دوستش میتونم یا بهش نسبت کنم عوض دیدمو میتونم اینکه

 کنم؟؟؟ تکیه بهش همسر یه عنوانه به میتونم
 ... میتونم میتونم از پر بود شده سرمـ
 ...خب کردم بندی تقصیم ،فکرامو افکارم شدنه مرتب برای همیشه مثله
  داره دوستم بود شده ثابت واسم و  داشت دوستم ارین
  نیست مشکلی لحاظ این از پس

  یستن مشکلی اینم خب همیشه برای کنیم تکیه بهش میتونیم که مردیه ارین
 بیاد وجود به عالقه مرور به شاید ولی ندارم دوستش

 !کنم؟ ازدواج دارم دوست اصال
 همسرش بشه ارین مثله کسی دختریه هر ارزو نمیدونم نمیدونم

 برادر نه  کنم نگاش همسر عنوانه به بتونم منمـ...منم شاید خب...خب
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 تصمیم و خیال و فکر همه این از میکرد درد خیلی سرم وای
  پایین رفتم پوشیدم مانتومو شدم بلند...
 ور ژلوفن هی کردم باز کابینتو همین واسه کجاست قرصا بسته میدونستم قبل از

  خوردم و ریختم اب داشتم
  وایساده سفید بلوز با یکی دیدم بیرون برم که برگشتم

 سره از جیغ یه بیاد کسی بودم نشنیده و بود یهویی چون
 کشیدم وحشت

  عطاست دیدم کردم دقت یکم
 :شد بلند خندش صدای که کشیدم اسوده نفسه یه

 ؟ میکنی جیغ جیغ چرا باز -عطا
 :گفتم عصبی

 نکشم جیغ میخوای میشی ظاهر ادم سره پشت روح اینه-
 یعصــب و بازوش تو زدم مشــت یه و کنارش رفتم ســریع که کرد دیگه خنده یه

 :گفتم
  کوتوله بخند خودت به  مناااا به نخند انقدر-

ــد تر بلند خندش ــه از که ش ــه ارین اینکه ترس  ببینه ااینج اینو و من بیاد بیدارش
 : شد قطع  یه خندش که دهنش جلو گذاشتم دستمو سریع

 هااا خوابه ادم بابا خبرته چه هیسسسس-
 :  وایساد جلوم که برم اومدم و داشتم ور دهنش جلو از دستمو

 بیداری؟ االن تا چرا-
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  خب نمیبرد خوابم-
 ... بریم باید دیگه ساعت۵ بخواب برو-

 : کردم گرد چشامو
 چی؟ برای-
 :گفت و کرد نچی یه
  هااا شاغلی شما االن خانم مثال-

 : سرم تو زدم یدونه
 ؟ بگم چیزی یه میشه عطا راستی... رفت یادم ببخشید اخ اخ-

 : داد تکون سرشو
 بگو اره-

 : کردم من و من یکم
 ... بگیرم حقوقمو زودتر یکمـ....ماه سره بجای میشه....چیزه-
 : دادم ادامه سریع و
  دارم الزم واقعا ولی پروعمااا خیلی میدونم-
 پایین انداختم سرمو 

 : مبگیر باال سرمو شد باعث عطا ناراحته لحنه که بود سکوت ثانیه چن یه
  وایبخ پول که بهت بدم حقوق باید حتما نمیگی داری الزم وقتی چی برای-

 : کردم گرد چشامو
 چی؟ ینی-
که ینی- قدر هر این یدم بگو خودم به میخوای چ  جای حقوقت ، حقوق نه م

 خودشه
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 : هم تو رفت اخمام
ــال- ــتباه اص ــتم اگه گفتم کردم اش ــروین بگیرم قرض میخواس  تو از اچر بود ش

ــدر که پولی نمیخوام خب ولی... بگیرم  کنمـ خرج دارم دوست اوردمو خودمـ
 استرسیه که قرضیو نه
 رو کردم پرت خودمو و باال رفتم ســریع دادنش جواب برای فرصــت بدونه و

  تخت
  رفتم فرو عمیق خواب به موضوعی به دیگه کردن فکر بدونه

***** 
  کردم باز سریع چشمامو گوشم کناره تبل شدنه کوبیده صدای با

  گوشیمه زنگه فهمیدم که کردم نگاه  اونور و ور این
  کار باز اوااااای

  میومد خوابمم و بود شده دیرم شدم حاضر چجوری نمیدونم و شدم بلند
  پایین طرفه رفتم و کردم صاف همیشگیمو لباسه

 ســرشـون باال و نشــســتن میز ســره ارین و عطا دیدم که پایین میومدم ها پله از
  میده صبونه سرویس داره خانم فرشته

  طرفم برگشت تاشون سه سره که کردم بلند سالم یه
 : کرد سالم اول خانم فرشته

   بخور صبونه بشین بیا بخیر صبت دخترم سالم-
 :گفتم تند

  کار سره برم باید شده دیرم خانم فرشته نه-
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 کردم شب*و*س و رفتم سمتش به و
 : دادم ادامه

 دیگه خدافظ االن از نبینیم همو شاید دیگه-
 : شد متعجب صورتش

 بری باز میخوای مگه دخترم چرا اوای-
  شد مجبوری دیشبم دیگه بله-

ستم کردم خدافظی تند تند و کردم نگاه ساعتمو  دایص که کنم باز و در میخوا
 : کرد میخکوبم عطا

 میری کجا تو اینجام االن من-
 :گفتم بهت با و کردم نگاه بهش گرد چشای با
  دارم چیکار تو به دیگه کار سره میرم خب-

  میز رو گذاشت و دستمالش انداختو باال سرشو
  میریم هم با-
 باال پرید ابروم یه
 ' شد تعجبم باعثه ارین صدای  یه

  میره خودم با -ارین
 : کردم نگاشون شده گزد چشای با
 .....کســــ نیست الزم میرم خودم-

 : کرد نگام تیز ارین
 میری منـ با گفتم-

 متنفرم زورگویی از بیاد خوشم هرچی از.... هم تو رفت اخمام
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  حیاط دره طرفه رفتم سریع و عصبی و کردم باز و در
 میکنن صدام دارن جفتشون میشنیدم

  تا دو این بینه کردیم گیری عجب من خدایه
  بیا من با میگه این
  بیا من با میگه اون
  من به دادن گیر که دارم چی من اخه
 وایسادم مجبوری شدو کشیده کیفم یهو

  عطا کنارش و بود ارین
 :گفت و عطا طرفه برگشت ارین

 بودن کنارش برای نشو مانع دفه این حداقل-
  خونه تو رفت حرفی هیچ بدونه و شد غمگین چشاش که کردم نگاه عطا به

 جنسیسش طرفه برد و کشید کیفمو
  داشتم  حرف باهاش چون نکردم تقالیی

  بودیم شرکت جلو زدن هم به چشم یه تو و نشستیم
شت دیدم که طرفش برگشتم  کردم عشرو و پایین انداختم سرمو میکرد نگام دا

: 
 قبوله... مکن فکر باشـــه نیاز این از بیشــتر نکنم فک و کردم فکرامو من ببین-

ــبت دیدمو میتونم ببینم تا بگذره وقت چند یه باید ولی....  کنم وضع بهت نس
 نشی من االفه الکی که....نه یا

 :گفت و کرد متعجب قیافشو
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 چی؟؟ ینی این خب-
 : گفتم شم پیاده میخواستم که حالی در
 تونســتم گها کنم عوض بهت نســبت دیدمو میتونم ببینم باید فعال اینکه ینی-

 .... نشد اگه ولی بگیری جلوم انگشترینا بشه شاید اونوقت
 : دادم ادامه خونسرد و کردم نگاش

 خدافظ فعال.... نکردم امیدوارت الکی و نشده دیگه-
ستم  و زد ندلبخ یه...چیه ینی که کردم نگاش گرفت کولمو که شم پیاده میخوا

 :گفت
 فته؟نر یادت که فردارو فقد....میکنمـ تالشمو تمامه و وایمیسم قبول باشه-

 : کردم گرد چشمامو
 خبره؟ چه فردا مگه-
 : کرد نچی نچ و کشید پوفی یه
 !رفته؟ یادت کل کل بریم باید فردا دخترجون-
 :ونیمپیش تو زدم یدونه وایسیم رقاص گرگهای جلوی باید فردا اینکه یاده با
 خدافظ... هست حواسم باشه....گفتی شد خوب بوداا رفته یادم اخ اخ اخ-
 خدافظ-

  شرکت تو دوییدم و شدم پیاده
 .... بپوشم چی فردا بودم این فکره به بودم اسانسور تو که زمانی تمامه

  که ندارم لباس میرفتم کش لباسامو از چنتا بودم عطا خونه کاش اه
 بخرم لباس بگیرم حقوقمو بخوام مونده ماه اخره تا حاالم حاال

  دارم ور لباس نرسید فکرم به اصال شد اونجوری دیشب
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 ...هیچی اونم که اومدم هلکی هل انقدر که صبم
 ندارم ور که ارین یا بپوشه میخواد عطا دیگه خودمه لباسای

 دره که خندیدم بلند ها دیوونه اینه اســانســور تو بپوشــه مانتو عطا اینکه فکره از
 تو اومد مرده پیره یه و شد واز اسانسور

 
  بیرون رفتم و کردم جور و جم خودمو دیدمش تا

ــم که مردرو قیافه ــبیه چقدر اومد یادم یهو کردم تجس ــانا بابای ش  که  بود رکس
  بود داده نشون بهم گوشیش تو عکسشو

  میکرد چیکار اینجا ولی... بود خودش اره
  میزم پشته نشستم و گفتم چمیدونمی یه

 بود دهش سریع یکم کم مدته این تو بار دستم کردن تایپ به کردم شروع سریع
  بشه تموم ای دقه10  که حدی تا نه ولی

  میکشید طول ساعتی۳۰ یه
  تو اومد عطا دیدم که مینوشتم داشتم بود چقدر نمیدونم

  وایسادم شدم بلند سریع
 :  کردم صداش که اتاقش سمته میرفت داشت و کرد کوتاه نگاه یه که
 داری؟ اطالع بود اومده رکسانا بابای قاسمی اقای چیز نه ینی...عطا-

 :گفت و کرد نگام تعجب با برگشت
 داشت؟ چکار! میکرد؟ چیکار اینجا جاویدی-

 : باال انداختم شونمو
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  بوده اینجا فهمیدم شد سوار دیدم بیرون اومدم اسانسور از نمیدونم-
 گفت میزنه حرف داره خودش با انگار و هم تو رفت اخماش

 ...رفته اومده صب وقته این بده بهم خبر اینکه بدونه-
  کرد صدا یکیو و اشپزخونه تو دویید یهو

 : میکنه صدا داره کیو شد گرد چشمام
  اتاقم تو میاید دقه یه....سالم عمو-عطا

 :گفت که اومد صدایی یه
  میام االن پسرم اره-

 و فیدس ریش با الغر میانساله مرده یه بندش پشت و اتاقش تو رفت سریع عطا
  اتاق تو رفت سرش رو کاله یه
 کنم فک اره! ابدارچیه؟ ینی! ندیدم؟ ایشونو چجوری من واا

 
ــد واز در که بود عطا اتاقه تو اقاعه ربع یه حدوده  نم به نگاه یه بیرون اومد و ش

 :گفت لبخند با و کرد
 شادی و بخیر صبحت... دخترم سالم-

 :گفتم لبخند با متقابال و دادم تکون سرمو
 نبودید؟ ندیدم اینجا شمارو دیروز من فقد....همچنین عمو مرسی-

 :باال انداخت سرشو
 کرده زایمان بودم دخترم پیشه نه-

 : میکردم ذوق میومد بچه یه اسمه وقتی حتی بودم بچه عاشقه من
  باشه شادی و خیر به پاقدمش ایشالله وااای-
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 ؟ بیارم برات میخوری چایی دخترم مرسی-
 گرم... بود چایی میومد بدم که چیزی تنها از... پس بودم زده حدس درســت

 :متنفرم گرما از من و بود
  نکنه درد دستتون عموجان نه-
  میکنم خواهش-

 :فتمگ و بگم بود گفته عطا که ای جمله دادمو جواب خورد زنگ تلفن که رفت
 ... بفرمایید قاسمی شیمیایی کوده واردات شرکت-

  دارم کارت اتاق بیا-عطا
 :گفتم تعجب همون با و شد گرد چشمام

 باشه-
 اه اه کردم خسته دهنمو ساعت سه عطا واسه نگا

  بود وایساده قدی پنجره جلو همیشه اینه که اتاق تو رفتم
 داری؟ کاری بله-

 : کرد اشاره میزش به و کرد نگام برگشت
 حقوقته دار ور پاکنو اون برو-

  میز طرفه رفتم اروم اروم و  باال پرید ابروهام
  کردم تشکر و داشتم ورش بود سفید پاکت یه
 باشه؟ بگو داشتی الزم بیشتر تومنه دو میکنم خواهش-
 : کردم تعجب قبل از بیشتر گفت که عددی از کرد نگام و
 !!خبره؟؟؟ چه میلیون دو-
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 : باال انداخت ابروهاشو
 دیگه کردی امضا که بوده همین قرارداد تو-
ضا داد قرار کجا من واااا- صال چقدره بدونم کردم ام  داد قرار شما ینی... تو ا

 ؟؟؟ من به دادی
 :کرد گرد چشاشو

 مگه؟؟ ندادم-
  واال نه-
 :گفت و کرد نچی یه

شده چیزی حاال ضا میدم بعدا ن ستی....برس کارات به برو حاال.... کن ام  را
 پیشه قاسمی بگی نمیخواد تنهاییم

  کارم سره رفتم و گفتم ای باشه یه
 یه مگرفت دســتمو زیاد درده گردن با که بود کامیپوتر تو ســرم چقدر نمیدونم

  مالیدمش و گردنم
  هشته نزدیکه دیدم کردم نگاه ساعتو

  داشتم ور ـکولمو کردم خاموش و کامیپوتر و گذاشتم اخرو نقطه
  بیرون اومد و شد باز عطا اتاقه دره که
 وقت؟؟ همه این میکنه چیکار بیرون اومده االن و بوده تو اون صب اوله از

 : گفت و کرد دستی پیش که کنم خدافظی اومدم
 بریم بیا میرسونمت خودم-

 : گفتم و کردم گرد چشامو
 داری؟ من به چیکار دیگه میرم دارم پا خودم ایبابا نکرده الزمـ-
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 : هم تو کرد اخماشو
 میرسونمت گفتم-

 :ـگفتم میرفتم اسانسور سمته بهـ که همونجوری و کردم اخم مم
  میرم خودم گفتم منم-

 : تو پرید سریع شدم سوار که باال اومد اسانسور
 میای گفتم بهت-
 نمیام گفتم منم-
 یگهد...میگفتم من میگفت اون همینجوری شرکت دره دمه برسیم که اخری تا

 :ـشدم تسلیم اخر بود کرده کف دهنم
 دی؟فهمی خودت خونه نه مسافرخونه یه میرسونی منو کوتوله کنه لعنتت خدا-
  میزنیم حرف راجبش ماشین تو گرفت درد خودم دهنه شو سوار بیا حاال-
  شدم سفیدش بنزه سواره کردم پوفی یه

 نمیاد بدم دیگه قبل اینه کردم عادت کردم سفید سفید دیگه انقدر
 همونجا ببر منو دیدم خونه مسافر یه نزدیکیا همین خب-
 : باال انداخت کلشو 

 فتتکلی ببینی تا من خونه میای دیشــب اینه امشــبم اومدی چجوری دیشــب-
  میشکونم قلمشو بزاری پاتو خونه مسافر ، چیه

 :گفتم بهت حالته با و کردم گرد چشامو
 ... نکن دخالت خصوصی مسائله تو لطفا اقاجون-

 :گفت خودم لحنه با و کرد گرد چشاشو
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  داره ربط من به تو چیزه همه اخه-
 : کردم اخم

 ؟؟؟ ربطی چه-
 اوردمدر کولم از گوشیو شد بلند گوشیم زنگه صدای که بده جواب میخواست

  ارینه دیدم
 : دادم جواب و کرد پوفی یه
 ؟؟ بله-
 :گفت مهربون لحنه با
  نباشی خسته چطوری عشقم سالم-

 :گفتم اروم صدای با و خاروندم کالفه پیشونیمو
 میشه چندشم نزنی حرف اینجوری میشه-

 :گفت باز ولی شد پکر
  میکنم سعی عزیزم باشه-

 : گفتم کالفه
 داشتی؟ کاری-
ستم هم اره- سم حالتو میخوا .... پارک تو شبه۹ ساعت فردا بگم اینکه هم بپر
 ...گذاشتیم قرار اونجا گرگا با نمیزنه پر پرنده خلوته هست جاییش یه
 فردا ـمیام خودم باشه-
  دنبالت میام خودم نکرده الزم-

صبی سته از دیگه بودم شده ع سه داداش تا دو این د صه همین وا  رو عطام حر
 :گفتم بلند نسبتا صدای با و کردم خالی این
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 خدافظ میام خودم گفتم-
  کوله کردمـتو پرت گوشیو و کردم قطع سریع و

  میشم روانی دارم دیگه
  ـمیرسونمت من ـمیگه این
 میارمت من میگه اون

 
صال شونش از دیگه که پنهونی دیگه کار یه دنباله بگردم باید شدم دیووانه ا  ر
شم راحت شه عوض... کنم عوض دیدمو میخوام چی هر ب  چیـ هر هیچ که نمی

  میشه چندشم حرفاش از بدتر میگذره
 :شد بلند عطا عصبی صدای که ـبودم خودم فکرای تو
 بری؟؟ میخوای کجا فردا بود؟؟؟ کی-

 : زدم داد بودم عصبی و میکرد درد سرم
 ـمولــــ میکنم چیکار من چه شما به کنید ولم اقاااا کردید روانیم تا دو شما-

 اه کنید
  بستم چشمامو و پنجره تو کوبوندم سرمو و زدم داد اخرو اه

 کنم درد ابرازه نداشتم حال ولی اومد دردم خیلی
  خونشیم تو دیدم کردم وا چشم

 نهگش بودم خسته میکرد درد سرم کنم دعوا نداشتم حال کرد خودشو کاره اخر
  خدا ای بودم خورده  کیک و شیر با لقمه یه اون صب از بودم

 خونه سمته کردم تند پا و شدم پیاده حرفی هیچـ بی
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ــاز فرشته دیدم تو رفتم  حال صالا منه به پشتش ولی معلومه تواشپزخونه خانمـ
  اتاقم سمته باال رفتم اروم همین واسه کنم پرسی احوال نداشتم

  تو پریدم و کردم باز و در
  کردم روشن چراغو و صندلی رو کردم پرت کولمو

  سفید بلوزه یه به خورد چشمم که
  باال پرید ابروهام

 !!ندارم سفید لباسه منـ
  مردونست بلوز دیدم که داشتم ورش زمین از اروم
  عطاست عطره فهمیدن که دماغم تو پیچید اشنا عطره بوی

 میزنتش همیشه که همونیه دقیقا
 ! میکنه؟ چیکار اینجا
 !!بوده اینجا قبال شایدم یا اومده اشتباهی حتما

 خوابیدم گرفتم مانتو همون با و اونور کردم پرت بلوزو اه چمیدونم
 وت انقدر شیکست گردنم خدا وااای.... بود دقه ده و هشت کردم نگاه ساعت به

  بودم کامپیوتر
  االن تا اینه تو سرم کردم دعوا ارین با که موقعی اون از دقیقا
  برسونن منو که هم جونه تو بودن افتاده تا دو این باز صب
  اینگیلیسم ملکه دختره میکنه فک ندونه یکی

 دافظیخ بدونه بشــه پیدا کلش و ســر بخواد عطا اینکه قبله و داشــتم ور کیفمو
  بیرون رفتم
 دارم زمان ساعت یه فقد شب بگیرمـبرای لباس برم باید
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  ندارم چاره ولی ام خسته
ساژه یه ها باال این بودم شنیده... اژانس سمته دوییدم سریع س تیراژه پا  ته

سای شنگی لبا شه گرون باید خب ولی داره ق  اجازه اعتس پایینا برم نمیتونم با
  نمیدم

  میز سره بود نشسته پیرمرده یه که تو رفتم
 دارید؟ تیراژه برای ماشین.... سالم-

 : زد لبخند یه و اورد باال سرشو
  بیان میگمـ االن دخترم اره-
 :  زد داد بتدش پشت و
 اکبراقا-
  بیرون اومد مرد یه

 پاساژ رسیدیم موندن ترافیک تو کلی با خالصه
  خوشگله چه واووو

 لباسا وسطه انداختم خودمو دادم کرایرو
 اسلب نمیخواستم مانتو خب ولی بود قشنگ هاش مانتو خیلی در دمه همین از

  میخواستم راحت و قشنگ
  چیزی ندارم عطاستم خونه که لباسایی تو

 داشتم زیاد که پولم
 نساقشو رو که گشاد شلوارای) اسنسی مدادی نوک شلواره یه به خورد چشممـ

 (تنگن
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 بود قشنگ چقدر وااای میخورد زنجیرم یه
 بود پسره یه مغازه تو رفتم

  بود پسرونه مغازه کنم فک... کردم نگاه لباسا بقیه به
 چنده؟ قیمتش شلواره اون اقا... سالم-
سش  تومن۱۰۰- صله جن صال... خنک تایلنده ا سه...توش نمیکنی عرق ا  وا

 میخواید؟ پسرتون دوست
 تدوس واسه گفت که این ار اخمو هم شلوار تیکه یه قیمته از بودم متعجب هم

  پسرت
ــما اینکه اوال- ــته کاری ش ــه باش نداش  باتوبا کله قیمت ثانیا میخوام کی واس

 من به میگی
  کرد نگاه پامو سرتا بود شده نربکی اندازه چشاش

  بودن تمیز و نو همیشگیم لباسای خداروشکر
  میگرفتم حسابی و درست میگرفتم یا نمیگرفتم لباس یا من

 مشتریا برای داره تخفیفم جایه میشید عصبی چرا خانم خب-
 ؟ چقدر خب- 

 ۸۰ اخرش دیگه-
  ارزه نمی۵۰ از بیشتر-
 :گفت هین یه
  نمیشه اصال خانمـــم نه-

 : هم تو کردمـ اخمامو
  خدافظ باشه-
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 :گفت که ـبرم اومدم
 اخرش دیگه ۷۰ -
  گرفتم شلوارو و زدم پیروزمندانه لبخنده یه
شم به سا ستین بلوزه که کردم نگاه لبا شکی اب توش که مدادی نوک ربعه سه ا  م

  بود شده کار
  بود اسپرت نبود پسرونه خب ولی بود قشنگ اونمـ خیلی

  گرفتم تومن۴۰  اخر چونه و چک کلی با اونم
 کنی خرج نمیتونی 2۰۰ از کمتر ها اینجا از گرفتم خوب باز

 کتونی یه به خورد چشــمم که بیرون بیام میخواســتم بقیه به نگاه بدونه دیگه
  فروشی

  شد بارون ستاره چشمام کتونی همه اون دیدنه از
  بودم کتونی عاشقه

 
  میشد ست قشنگ داشت زنجیر بغالش که مشکی خوشگله کتونی یه

 بود خوشگل خب ولی خیـــــلیه گرفتم۱۰۰ اونم
  بود خوب بود خانم... خنده و زور کلی با ازش گرفتم مجانی کالهم یه

  شد تموم دیگهـ خب
 عوض وییدش تو لباسامو برم باید داشتم وقت فقد ساعت نیم کردم نگاه ساعتو

  نیست جایی دیگه کنم
 کردمـ حرکت پارک سمته به سریع
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  رسیدم باالخره سوال کلی با
  ارین بزنم زنگ برم بعد کنم عوض لباس برم اول

  ـخورد چشمم به نگهبانی قسمته یه که دشویی سمته میرفتم داشتم
  بود پیرمرده یه خداروشکر که ـاونجا دوییدم سریع

  کنید لطفی یه میشه اقا....سالم- 
 : باال گرفت سرشو

  بگو دخترم جانم-
  کنم عوض تو این بیام میشه کنم عوض لباس باید من.. من... چیزه-

  بیرون اومد تعجب همونـ با بعد و کرد تعجب اول
  تو ـرفتمـ که

  روش از مانتو پوشیدم سریع لباسامو و کشیدم داشت پرده
  اخـــــی خب

  بیرون اومدم و کردم تشکر
 : ارین زدمـ زنگ  ـدستمو گرفتم گوشیو

 بیام پارک ارینـکجای الو-
 : گفت عصبی

  نمیدی گوش دنبالت بیام خودمـ ـبزار میگم-
 :  زدم داد سرش همین واسه ، عصبی و بودم خسته

  کجایید بگو بزنی غر من واسه ندارم عصاب ببین-
  کردم قطع و گفت
 اونجا دوییدم سریع
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 نور ـــــجایی یه معلومـــــبود دور از که بود تاریک و خلوت حیلی جایه یه که
  باند تا دو و گذاشتن
 شد گرد چشمام

 ـاونجا دوییدم سریع
  شدن جم همـ دوره اونجا ادم گروه یه دیدم که

 هلباســ دراوردم مانتمو و رفتم غره چشــم یه میکنه نگام داره اخمو که دیدم ارین
  وسط پریدم و شال رو گذاشتم کالهم داشتم شالم بود بلند

  بود پوشیده ابی ست که بود رکسانا
صال! میکنه؟ اینجوری پرا...نمیکرد نگام ولی دیدتم....بود انا شه ا  روینش پی

  بیخیال!  ؟ میکرد چیکار
 بود پوشیده سفید و صورتی ست انام

  بود ابی سته اون اینه و بود رکسانا پیشه معمول طبقه که بود ماکان
ـــکه سالم شید طول خیلی دادمـ  هورای و جیغ با رقاص گرگهای گروهه و نک
  ما اینه وایسادن وسط اومدن دورمون ادمایه

  ایینپ انداخت سرشو دید منو تا بود کبود راستش چشمه زیره که بود شروین
 : میگفت که اومد یکی صدای

 ردیف و شــدس میکس اهنگهاتون دارم دیجیتونو حکمــــه من ها بچه خب-
  میشه پخش شده

 : زد داد و
  یوهوووو بررررریدددد اوووووووو ۳......2.....۱-
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  بود جنیفر و پیتبال اهنگه شد شروع اهنگ
  میپرریدن گرگها

  میدادن ویراژ وودش بقیه و بود ـوسط شروین
  شد شروع ما ماشینیه اهنگه و شد قطع وسطاش اهنگ

  رباطیک و بود کالم بیـ
  اون با هماهنگ کناراش ما یدر*ق*صمی ماشینی وسط ارین

ــه ــاعت نیم حدوده بگم خالص ــمی ما س ــمی اونا یدمر*ق*ص  با که یدنر*ق*ص
 : میزدن داد که دختر چنتا جیغه صدای

  کنــــــید فــــــرار پلیسااا-
 که دمکر نگاه پلیسایی به ویج و هیج منم و میکردن فرار داشتن و زدن جیغ همه

  سمتمون میدوییدن کنان ایست ایست
  دوییدم و زدم جیغ

  میدوعه داره بندم پشت ارینم دیدمـ
ـمیرم نمیفهمیدم ـ ـرسیده دیگه میرفتم فقد کجا  پشت ینار که خیابون به بودم

 : زد داد سرم
  بشید پخش-
 لیسامپ بودم وایساده خیابون کناره زنان نفس نفس دیگه طرف یه رفت خودش و

  بودن نزدیکم
 نمیتونم ندارم نفس... ـنمیتونم دیگه

 داشــت ییک میدوییدن بقیه دنباله داشــتن پلیســا که کردم نگاه ســرم پشــت به
 من سمته میومد
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  ـزندان برم روز یه من... اوا میکرد فک کی خدا اوای
 دیدهش افه تیک بعدش و ویراژ صدای با که میکردم دلسوزی خودم برای داشتم
  شد گرد چشمام روم جلو ماشین
شتر شه چون کنم فکر نتونستم بی شت و شد داده پایین شی  داده صدای بندش پ

 : کرد متعجبم که بود عطا
 !!چیی؟ منتظره دیگه باال بیا-

  پرید ماشین و گاز رو گذاشت پاشو که باال پریدم سریع حرفی هیچ بی
 بود بلند عطا ویراژای واسه ماشینا بوقه و بیداد و داد صدای

 : زد داد عطا
 خوبی؟؟-

  بودم زده وحشت بدم تکون سرمو تونستم فقد
 ...و بیاره درم نبود کسی میگرفتنم اگه اینکه از

  !شد؟ سبز چجوری من پایه جلوی! عطا؟!! شب  موقعه این اینکع از متعجب
  کرد بخیر خدا کل در ولی

  یشونیمپ تو کوبیدم و گفتم بلند وای یه موند مارت تو که کولم و مانتو یاده از
شش یه که کردم نگاه عطا به شش یه بود ها اینه به چ شت جلو به چ  عسری دا

  میروند
یه رفت  ریعســ و بود تاریک کامال که دیگه کوچه توی پیچید باز و کوچه تو

  کرد خاموش ماشینو
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شتم شتتو برگ شین یه لحظه همون دقیقا که کردم نگاه پ  رد سرعت با پلیس ما
  شد
 ....اهـ گنده همینش کردن قانونی غیره کاره

  میکرد نگام اخم با که کردم نگاه عطا به
  کردم قبول کردم اشتباه میدونستم

 !ع؟ر*ق*ص جایه پارک تو اخه
  دراومد صداش که میکردم نگاه اونورو و اینور هی چپ علی کوچه زدم خودمو

 : گفت عصبانیت با
 بازداشتگاه؟ یا بودی اینجا االن میکنی فک دنبالت نمیوفتادم من اگه-

 : کردم زمزمه و پایین انداختم سرمو
  کردم اشتباه میدونم-
 : دادم ادامه و کرد نگاش و
  دادی نجاتم مرسی-
 :گفت عصبی و پنجره به داد تکیه دستشو و کشید کالفه پوفه یه
 تلفنی باهاش داری حق نه دیگع...اه دردســره همش میکشــم ارین این من-

 بیاری اســمشــو حتی داری حق نه بزاری قرار و قول داری حق نه بزنی حرف
 فهمیدی؟

 :گفتم کالفه و عصبی و هم تو رفت اخمام
 میکنی؟ نهی و عمر من برای که داری حقی چه اونوقت-

 هک حرفی از و اونور کرد روشــو بعد و کرد نگام خیره حرفی هیچ بی ثانیه چن
 : گرفت درد قلبم زد
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 خودتم و ارمد دوستت.... باشم داشته غرور پیشت که نیستم شرایطی تو ببین-
   میدونی اینو

  پایین انداختم سرمو زده خجالت زد که حرفی از
  دیگه میکشه خجاات ادم دارم دوستت میگه راحت انقدد اخه خب

 : داد ادامه کالفگی با و
گه- یدی این ا مه بی جاو جا االن نبودیم ازدواج به مجبور و نبود چیز ه  این

  میکردیم بزرگ هامونو بچه خونمون تو داشتیم و بودیم ننشسته
  شد واز دهنم زد که حرفی از
  خنده زیره زدم پقی و کردم نگاش خنده و تعجب و بهت با
  میخندیدم بدیدا ندید اینه من و میکرد نگام تعجب با

 : باال گرفتم سرمو خندیدن دقه چن بعده
 درســت خودت واســه هاتم بچه چه تو... خندیدم انقدر گرفت درد دلم اوای-

 وســط این.... کردی مام تنه و دوختی و بردید خودت واســه ماشــالله... کردی
سی تنها ست مهم که ک صله کلی... منم نی  مهم هاا جالبه خیلی... منم کاری ا

 باشی کاری اصل ولی نباشی
 : گفت تعجب با
 ؟ شی من زنه نداری دوست تو ینی! چی؟ ینی-

 : باال بردم صدامو و هم تو کردم اخمامو
ستد کدومتونو هیچ من... کن گوش خودتم بگو داداشـتم اون به اینو ببین-  و
قااا... م ر ا د ن  هرز زندگیمو بابا نمیکنید ولم چی برای... بگم زبونی چه به ا
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سته دیگه برام کردید ستگاری که ارین شبه اون از اون شدم خ  این و میکنه خوا
چه داری که تو از چه ب با.... میکنی ب ید ولم خدا ترو با  میخوام ادمم منم کن

 .... زور باز نه باشم داشته دوسش کنم پیدا کسیو
  سرم رو گذاشتم دستامو گرفتم که شدیدی درد سر با

 ...اه میشه همین میشم عصبی همیشع
 : باال پریدم متر یه عطا داده صدای با
 دادی جوابشــو چی تو؟؟؟؟ از خواســتگاری؟؟؟ کرده؟؟؟ غلطی چه ارین-

 هاااا
  گفت داد با ؟؟اخرو  هااا

  شدیم بدبخت وای ای پرید دهنم از بودم عصبی میگفت نباید ترسیدم
 یهو که بزنم حرف نمیتونستم بود شده چفت دهنم

  دکر گرد چشمامو که بود ماشین شدید افه تیک بعدش و  شد روشن ماشین
عت با یت بی ســر ها ند ن نام مطمئنن.... میرو  رداف گرفتن عکس کلی دوربی

 خونش دمه میاد جریمش
  زدم دست و جیغ یه ذوق از بلکه سرعت از نترسیدم تنها نه

  داد گاز تر حرصی و کرد نگام برگشت
  داشتم اعتماد عطا به خب ولی میریم کجا نمیدونستم

 وت اگه که که شدید ترمزع یه عمارت جلو رسیدیم اخر دادنش گاز دقه۱۰ بعده
  بودم شیشه تو االن بودم نبسته کمربندمو راه

  در فهطر میرفت تند تند داشت شدم پیاده بندش پشت که شد پیاده سریع
  وایسادم جلوش و دوییدم که
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 : ارین دسته بده کاری که میترسیدن قرمزش چشای و قیافه از
 عطا؟؟... عطا کن ولش کرد غلط-

ــت رفت و کنار زدم ــرش پش ــد واز در که میکردم عطا عطا و میدوییدم س  و ش
  بیرون اومد زده بهت ارین
 : غرید زخمی ببره اینه دید و ارین تا عطا

 اریــــــــن-
  روش پرید و

  طرفشون دوییدم هوا رفت جیغم که صورتش تو زد مشت یه
طا تاده ع تا ارین رو بود اف یداد و داد چن عد ســرش میکرد ب نه یه ب  تو چک دو

  صورت
 : زدم جیغ و کمرش رو افتادم

  کن ولش من جونـــه ـعطااااا... کرد غلط... کن ولش عطا خدا ترو-
  کرد سرفه چنتا ارین که پاشد ارین رو از خشمگین گفتم اینو تا
  سینش تو خوردم که طرفش کشید شالمو و طرفم اومد عصبانیت با

 :  گفت لب زیره عصبی
  اتاقت تو میندازم موش بخوری قسم خودتو جونه دیگه بار یه-

  شد ـگرد چشمام
  کردم نگاه ارینو برگشتم خانم فرشته جیغای با که

 ؟؟ افتادی اینجا چرا پسرم شده چی خدا وای ای - خانم فرشته
  خونه تو دویید و گفت اینو
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 : زد داد عطا سره و کرد پاک لبشو کناره خونه و زد بلند زمین رو از ارین
  هااا؟؟؟ ؟؟؟ میکنه چیکار تو پیشع اوا ؟؟؟؟ میزنی چی برای روانی چته-

 بسته و واز عصبانیت از بینیش سوراخای باز که میکرد نگاه منو داشت که عطا
ــ برگشت گرفتم بازوشو که باز سمتش بره اومد میشد  کردم مزمهز که کرد نگامـ

: 
  دیگه کن ولش-

 : زد داد و ارین طرفه برگشت اخمو
 ؟فهمیدی؟ داداشمی نیست مهمم دهنت تو میزنم بیاری اسمشو دیگه بار یه-

 : زد داد همچنان اونمـ
 ها؟؟ داری ما به چیکار میرسی خوشگذرونیات به عروسیته هفته اخره که تو-

  ؟؟؟ قوزباالقوز شدی
 : گفت عصبانیت با و کرد نگاه منو و
 ببینم کن ولش! ؟ گرفتی بازوشو چی برای-

 :زدم داد و هم تو کردم اخمامو
کار نده دســتور من به- کار کنم چی  خودش به هرکســم زندگی... نکنم چی

 : دادم ادامه و زدم پوزخند یه...راستی.... نیستی ای کاره تو و مربوطه
 نمیدونمت داداشــمم دیگه االن از هیچ نشــد که عوض بهت نســبت دیدم-

  نچرخ ورم دور دیگه پس... واسم ای غریبه بقیه مثله...
 برم بپوشم مانتو برم که خونه دره سمته رفتم و گفتم اینو

  میکرد نگام بهت و ناراحتی با
  کنم چیکار بگه و بده دستور بهم کسی بتونه که نیستم ادمی کال
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  دیگه کسه هر چه باشه ارین چه حاال میاد بدم ازش بگه اگه
  مهربونیه از و نیست زننده لحنش ولی میکشه ونشون خط عطام
  جانبیه به حق از پر ارین لحنه ولی

 ....میاد بدم دیگه ازش گمشه بره
 و رشــلوا همون با و بود مونده همون فقد که خاکســتریه مانتو و اتاقم تو رفتم
  پایین رفتم و پوشیدم بلوز و شال

ــتم ــادن هم روی به رو عطا و ارین دیدم که میومدم پایین ها پله از داش  و وایس
  ندیدن منو میکنن نگاه همو
 :شد بلند ارین بغضیه صدای یهو

یاد بدش ازم اوا کردی کاری یه اخر ؟؟ شـــد راحت خیالت-  برادره همون ب
  نیستم براش دیگه خالیم و خشک
 نه من ولی داشتی تو میخواستمو من که چیزایی همه همیشه

 و رشــلوا همون با و بود مونده همون فقد که خاکســتریه مانتو و اتاقم تو رفتم
  پایین رفتم و پوشیدم بلوز و شال

ــتم ــادن هم روی به رو عطا و ارین دیدم که میومدم پایین ها پله از داش  و وایس
  ندیدن منو میکنن نگاه همو
 :شد بلند ارین بغضیه صدای یهو

یاد بدش ازم اوا کردی کاری یه اخر ؟؟ شـــد راحت خیالت-  برادره همون ب
 ... نیستم براش دیگه خالیم و خشک
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ــه ــتمو من که چیزایی همه همیش ــتی تو میخواس  توجه... واقعی خانواده...داش
 باش مطمئن... نمیزارم من ولی میگیری ازمـ داری که عشمم...بابا
 بیرون زد خونه دره از سریع و گفت اینو

 به هک کردم نگاه عطایی به متعجب چشــای با که ها پله پایین به بودم رســیده
  میکرد نگاه ارین خالی جایه
  بهم شد خیره دیدتم که طرفش رفتمـ

 :گفتم و اومدم خودم به
 نم با... افتادی دردســر تو من بخاطره ببخشــید برم من اجازه با دیگه خب-

 ؟ نداری کاری
 :گفت میمالید چشاشو که حالی در
 بری؟ میخوای کجا االن-

 : گفتم و باال انداختم هامو شونه
 خدافظ نباش نگران تو میرم جایی یه-
شمم که بیرون در از رفتم و ست که جمالی به چ ساده در جلو سینه به د  ودب وای
  میکرد نگاه روشو به رو و
 : گفتم لبخند با بعد و کردم تعجب اول دیدمش تا
  جمال اقای میشه عرض سالم-

 سودها نفسه یه باشه شده راحت خیالش انگار و کرد نگام برگشت زده وحشت
 : کشید

 پیدایی؟ کم چطوری سالم... دخترجون ترکید زهرم ایبابا-
 : باال انداختم شونمو
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ــتیم واال نه- ــه یه هس ــ دیر برم دیگه من.... میکنیم زندگی زمین کره گوش  دهش
 خدافظ

  برسونمت میخوای-
  ممنون نهـ-
 خدافظ باشه-

  خونه از بیرون رفتم
 

  بود تاریک جا همه شب همون مثله
  بزارن نوری یه نباید اینجا واقعا ینی

  رفتم شبمو اون راهه
  وایسادم زده وحشت شد رد سرم از چت اینه که چیزی با

  بود کوله تو پوالم خدایا
  ندارم پولی االن من

  کنم چیکار خدا  اوااااای
  میکردم سکته پولی بی ترسه از داشتم

ــروع ــکندری چقدر که بماند کردم دوییدن به ش  یول دیوار تو رفتم و خوردم س
  رسیدم اخر

شی یه بار یه دقه چن هر که خیابونی به و شدم خم زانو رو زنان نفس نفس  نما
  کردم نگاه میشد رد ازش

  شبه نیمه و ۱۰ کردم نگاه ساعت به
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  دیوار به دادم تکیه نمیرسه پوالم به دستم دیگه اینکه از امید نا
  ندارم هزاریم یه حتی کنم چیکار باید حاال

  داشتم برنامه کلی پول اون با
  میخردیم باید  وسیله کلی
  نشستم و دیوار رو از خوردم سر

  خودمون خونه برم بخوام نیستم بلد اینجام بخوابم کجا امشب
 بهتره خیابون زا باز خونه تو برم یواشکی و بگیرم اژانس میتونستم داشتم پول باز
  روش چرخید نگام پشت از ماشین نوره برخورده با که بودم فکرا همین تو

  وایساد بودم نشسته که جایی روی به رو دقیقا
 :میگفت که عطا صدای و پایین اومد هاش شیشه که باال پرید ابروهام

 اوا-
 رفشــوط رفتم....کردم نگاه کالفه عطای قیافه به و شــدم بلند بودم کرده تعجب

  کردم نگاش و شدم خم پنجرش از
 :گفتم و کردم گرد چشمامو

 !؟ اینجام فهمیدی کجا از-
 : گفت و داد تکون سرشو کالفه

  بشین بیا فعال-
 افتاد راه که نشستم نداشتم ای دیگه چاره

 : گفتم و طرفش برگشتم
 خب؟-

 : گفت کنه نگام اینکه بدونه
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  برسونمت میری کجا خب....اومدی اینور از گفت جمال که اونجایی از-
 : گفتم و پنجره طرفه کردم مو رو
  رومون ریختن پلیسا که پارکی-

 : بود مشخص صداش از تعجب
ــتن پلیس االن اونجا!!  مگه ای ؟؟دیوونه اونجا چی برای- ــه اگه... گذاش  واس

 هوا رفته شده دود بدون میری داری وسایلت
  کنم چیکار باید نمیدونستم بودم شده کالفه
  نمیشد رد ازش فکری هیچ بود وایساده مخم

 : دارم کمکـ به نیاز
  ندارم االن هیچی بود تو اون پوالم ـتمامه کنم چیکار من حاال-
 : ـکرد نگام تعجب با
 !نداری؟ عقل! ؟ مونده کولت تو گذاشتی پوالتو تو-

 ردمک زمزمه میکرد درد سرم... بودم گرفته استرس دستام تو گرفتم سرمو
  کنم چیکار االن من خدایا-
 دادم گوش گوشام جفت با و کردم فراموش دردمو سر زد عطا که حرفی با
  بمون اونجا خونم میبرمت بمونی عمارت تو نداری دوست که اونجایی از-
 : گفتم تعجب با
یام من چی ینی- نه ب جا خب... تو خو مارت با اون  دو در داره فرقی چه ع

 دیگه بارم سر صورتشم
 : گفت عصبانیت با و هم تو رفت اخماش
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 ؟؟ باری سر گفته کی-
 : گفتم و پنجره طرفه برگشتم

ــتم خب- ــبتی وقتی دیگه هس  ارک همه این نداری گردنم به حقی یا نداریم نس
 بودن سربار میشه میکنی واسم

 : گفت عصبانیت با
 عدمب... تو و میدونم من بدی نســبت خودت به چیزاییو همچین دیگه بار یه-

  باشیم داشته نسبتی اینده در شاید ولی نداریم نسبتی
 ، میکرد اهنگ جلوشو ژکونده لبخنده با که عطایی به برگشتم متعجب چشای با

 .... کردم نگاه
  بود دار خنده شیطونیاش سنش این با بود شیطون عطا

  میندازه خنده به ادمو لبخندش این مخصوصا
 : گفتمی که عطا صدای بندش پشت و وایساد ماشین که میخندیدم زیرکی زیر

  رسیدیم شو پیاده-
  سفید شده کار سنگ با خونه یه روم به رو که شدیم پیاده

 و ودب در جلو که عطا دنباله رفتم ورودی دره ســمته میرفت و میخورد پله اولش
  میکرد بازش کلید با داشت

  ایفونشون به خورد چشمم که تو رفت
  شد گرد چشمام

 روش جدا جدا طبقه هر رنگه طالیی های دکمه که بود شــکل میز یه رو ایفون
  بود شده گذاشته

 : اومدم خودم به عطا صدای با



wWw.Roman4u.iR  300 

 

  دیگه بیا-
 دیمش اسانسور سواره افتادم راه دنبالش و خودم شدنه ضایع بخاطره کردم اخم

  زد۹ طبقه که
خه ها جور این به چه و من ا جا میکرد زندگی ورامین تو که اوایی... جا  و ک

  کجا فرشتست های خونه از یکی تو االن که اوایی
 سمتشو ترف عطا که بود سفید دره با خونه یه فقد طبقه این  ت طبقه به رسیدیم

  کرد بازش
  کمه بگمـ چقدر هر بزرگیش از... خونه تو رفتم دنبالش

شپزخونش کرمی و ای قهوه سته با دوبلکس و شده مبله خونه  فیدس و بنفش ا
 کنار ناو شومینه یه و بود خونه وسطه زیبایی چه به شده کار ای قهوه سوتونه یه
 : اومدم خودم به عطا صدای با
 ردنتگ به دینی نباش نگرانم... بری بخوای خودت که وقتی تا میمونی اینجا-

 ؟ خوبه ـمیکنم کم حقوقت از نمیمونه
  ندارم ای دیگه چاره چون کنمـ قبول بهترع کردم نگاش

  ممنون قبوله باشه-
 : زد داد همونجا از اشپزخونه تو رفت و زد لبخند یه
  میکنم خواهش-
 : داد ادامه و بیرون اومد و
 نداری؟ کاری ای خسته کن استراحت تو دیگه خب-

 : دادم تکون سرمو
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  افتادی زحمت به ببخشید ممنون نه-
 : گفت کالفه و وایساد روم به رو اومد و کرد اخم

ــه- ــیدی زحمت نگی انقدر میش ــیدم زحمت من!؟ کش  بایدو که کارایی نکش
 باشه؟ دادم انجام
  باشه بگم بخوام تا زدم لبخند یه و کردم نگاش خیره

 ردگ منتظرانش غیره کاره از چشــمام وایســاد ســانتیم یه تو و طرفم اومد یهویی
 : گفت گوشم کناره ارومـ صدای با و شد خم که شد

 ... میکنم خودم واسه هاتو خنده... میخندی خوشگل خیلی-
 هشد زده خجالت عجیبی طرزه به و زده تعجب زد که حرفی از... وایساد صاف

 : گفت سریع که پایین انداختم سرمو بودم
  خدافظ دنبالت میام۸ فردا -

  کوبید درو و بیرون رفت بشه جوابم منتظره اینکه بدونه
ضولی بدونه و باال انداختم هامو شونه  کنم فک که اتاق یه سمته رفتم کردن ف

  باشه خواب اتاق
  بود بهداشتی سرویس که کردم باز درشو

  حمومه دیدمـ کردم باز بعدیو دره
 بود کتابخونه بعدی دره

  ودب ای سورمه و سفید ترکیبه با اتاق یه که کردم باز بعدیو دره... ایبابا
صله چون شتن حو شتم گ سام کندنه زد بعد و اتاق همون تو رفتم ندا  ریدمپ لبا

  تخت رو
 کردم فکر امروز به و بستم چشمامو
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 بد چقدر و بود طوالنی چقدر
 ول منو ازیب پلیس اون توی بود این داشتم ارین از که حرصی بیشتره راستیتش

 بودم بازداشگاه االن نبود عطا اگه... داد نجات خودشو و کرد
 نیست عطا شبیه اصال ارین خدایی

  خونه... پلیسا... کارم... کرده  کمکم کلی و مهربونه عطا
ـلی اشنایی اوالیه اینکه با ـ ـ  زارورو اون کاراش این با خب ولی نبود خوب خی

  کردم فراموش
  رفتم فرو عمیق خوابه به امنیت حسه و ارامش از پر لبخند یه با

                                                                           **** 
 **(بعد هفته سه)**

 
  شدم ناراحت و پکر زد اوینا که حرفی با
 :گفتم ناراحتی با
 بری یبزار تنهام میخوای بوقم اینجا ،من شــمال بری میخواب که چی ینی-

 ؟؟ کار واسه
 :گفت ناراحتی با و پایین انداخت سرشو

 !نبینمت؟ وقت چند برای ممکنه و برم میخوام اســونه من برای میکنی فک-
 برم میکردم غلط نمیداد نجات منجالب این از منو اگه بخدا
 : گفتم پکر

  هست چی کرده پیدا واست دوستت که کاره این حاال-
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 :داد توضیح و باال گرفت سرشو
 کلی با دوستم حسابداریه رشتم منم... میخوان حسابدار که دلستره شرکته یه-

 درچق نمیدونی... کرد پیدا کار اونجا من برای گذاشــتن گرو ســیبیل و ریش
به حقوقش ند.. اوا خو نه یه میتونم کنم کار ماه چ جاره خو حت و کنم ا  را
  جهنمی خونه اون از دور... بکنم زندگیمو

 کرد زمزمه و کرد بغلم و نشست کنارم اومد که پایین انداختم ناراحتی از سرمو
: 

شنگم ابجیه-  خونرو این توعم تازه.. بهت میزنم سر میام دیگه نباش ناراحت ق
 نه؟ مگه میای بر کارات پسه از شدی بزرگ خودتم داری کارتو داری
 :داد ادامه و گرفت لپم از ماچ یه که دادم تکون سرمو

  پیشت اممی رفتنم قبله... میرم فردا کنم کارامو برم من اوا... ابجی عشقه افرین-
 همونجوری و کردم بغلش و شــدم بلند منم بندش پســت که وایســاد شــد بلند

 :گفتم
نا- ی هم او نگ ب یا ز ن یز جا از م ن یای...او مااا م ی ن ی ب قب...ب  خودت مرا

 ...دســـ...هستیااا
 :گفت و داد چین دماغشو بیرون اومدم بغلش از اوینا بلند اهه با
 .. نمیکنن بزرگا ننه میکنی نصیحت ادمو تو که انقدر-
 :داد ادامه و کرد بلند خنده یه و
  وروجک خدافظ-

 رفت و کردم خدافظی و زدم بهش لبخند
  خورد زنگ گوشیم که مبل رو دادم لم
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 ودمب گرفته حقوقم پوله با که کردم نگاه نارنجیم نوکیا گوشی صفحه به
 حساب حقوق اون گفت داد پول بهم اومد عطا کولم شدنه گم بعده روزه دقیقا

 داد حقوق بهم باره دو بحث و جر کلی با و نیست
 با که زدم یادش از لبخند یه کنم جبران چجوری نمیدونم محبتشــو همه این

  اومدم خودم به گوشیم صدای شدنه قطع
 ینی بود زده زنگ که شماره اخرین به برداشتم گوشیو

 :گفت شاکی داد جواب نخوده بوق یه زدم زنگ
  نمیدی جواب چی برای-

 : گفتم جانب به حق
 ( خودم جونه اره)بود بند دستم ثانیا سالم اوال-
 : گفت سریع بندش پشت و گفت اها یه
  پایین بیا خونه جلو میرسم دیگه دقه دو-

 : گفتم تعجب با و شد گرد چشمام
 ؟ چرا باز-
 :گفت و کرد بلند خنده یه
  دور دور-
 : کردم کوتاه خنده یه
  بابا دیگه بسه پارک بودیم رفته دیشب نمیشه تموم دورات دور تو-

 :گفت و شد جدی یهو
  فعال پایین بیا گفتم-
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  کردم نگاه گوشی به تعجب با کرد قطع و
عده روزه از فت همش عروســیش ب یا میگ  رفتیممی یا پارک میرفتیم یا پایین ب

سانا و ماکان با شهربازیو البته شهربازی صال ارین... رفتیم رک ست خبری ا  نی
  بپرسم نمیتونم عطام از ازش

  پایین رفتم هلی هل و پوشیدم همیشگیو مانتو و اتاق تو پریدم سریع
  خونه جلو کرد ترمز عطا ماشینه بستم و در تا
 بخندل با که کردم نگاس شدم سوار رفتم و دادم تکون بار تاسف سرمو خنده با

  میکرد نگام
 : گفتم زده خجالت اونورو و کردم مو رو
 اه میکشم خجالت نکن نگاه اینجوری گفتم دفه صد-
  کرد حرکت و کرد بلند خنده یه

  خندیدیم کردیمو شوخی کلی راه تو ولی میرفت کجا نمیدونم
ند این تو قت چ ـــده خوب و بودم کرده عادت وجودش به و  باهم بودیم ش
  بود قشنگ خیلی مهربونیاش...
  کردم نگاه روم به رو به ماشین ترمز با

 زد پر لبم از اروم اروم خنده
  داشتیم قرار ارین با بار اولین که جایی دقیقا... جمشیدیه بودیم اومده

گاه ارین یاده با خدا یدونم... کردم اخم نا قدر چرا نم مده بدم ازش ان  بود او
 :گفت تعجب با کردم نگاه بهش عطا صدای با فقد بود مهم خودش کال...
 !نمیاد؟ خوشت اینجا از شد چی-

 : زدم لبخند یه و دادم تکون تند تند سرمو
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 بریم بیا خوبه بابا نه-
سیدیم ورودیش دره به افتادیم راه هم شونه به شونه و شدیم پیاده  دیدنه اب که ر

 : گفتم عطا به زده ذوق  هیوال پای اندازه بزرگه پای رده
  باحاله چه اینو عطا وای-

 :گفت و داد تکون خنده با سرشو
 یادگاری بگیریم عکس وایسا-

 یندورب دراورد گوشیشو و خندید... باال پریدم و زدم کوچیک جیغه یه زده ذوق
  سلیفی برای گرفت و اورد جلوشو
 امودست و میزنن داد هیوالها اینه که حالتی کردم باز دهنمو و کردم گنده چشامو
 مونجفت خنده و شد گرفته عکس عطا سه دو یک با و کردم شیر پنجه شکله

 هوا رفت
 :گفت و کرد اشاره عکس به خنده با عطا

 قیافشو-
  خندید تر بلند که زدم بازوش تو مشت یه خنده با خندید بلند

  باال سمته افتادیم راه
 :گفتم و کردم نگاش رفتیم راه که یکم

یاده ویژگیام چقدر میکنی حال خدایی- باره هنر یه انگشــتم هر از ز  مهم می
نه ترینشــم طای که ای ند یه زور به که خودمونو مغروره و اخمو ع  میزدو لبخ
  میخندونم اینجوری

 :گفت مهربونی با و وایسا و طرفم برگشت لبخند با
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مدی تو وقتی- له او له... شـــد عوض زندگیم ک ها تو قب  وجل بود این هدفم تن
 نتکرد عاشق و تو شدی امیدم کله اومدی وقتی ولی... وایسم دیگه شرکتای

 عوض بحثو کردم ســعی و پایین انداختم ســرمو و کشــیدم خجالت حرفش از
 : کنم

  ببینیم بریم بیا داره دریاچه ابنجا-
صه دیدنه با که باال برم افتادم راه شک شخ  امج سره اونورتر قدم چن شده خ

 شدم میخکوب
 ردنمیک نگام سرگردونی با و بودن هم کناره که شخصی دو به متعجب و مبهود
 کردم ،ـنگاه

 : کردم زمزمه زده بهت
 !!ارین... اوینا-

 ...اوینا و ارین خورده گره دستای رو خرد سر چشمم
  یشدم تر گرد لحظه هر که میچرخید اوینا چشای دستاشونو بین چشمام گیج

 : میگفت تعجب با سرم پشت از که اومدم خودم به عطا صدای با
 ؟؟ خبره چه اینجا...اویناخانم؟؟ ارین؟؟-

 !! اینجا!! همدیگه دسته تو دست...اوینا با ارین نمیوردم در سر
شمم سته و باز هی که اوینا دهنه سمته رفت چ شد ب ست و می  یچیز یه میخوا

   نمیگفت.... ولی بگه
 :گفت و کرد باز دهن من و من با اخر

 میکنی؟ چیکار اینجا...ایــ اوا-
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ست ، شد رد سرم از برق اینه که فکری با شتم و شد سر پام و د  که ممیوفتاد دا
 داد تکیه خودش به و گرفت بازوم از عطا
 :گفت ترس با و صندلی رو نشوندم نگرانی با عطا که طرفم دویید اوینا

 ؟؟ اوا شد چی-
  دستم تو گرفتم سرمو و دادم تکون چندبار سرمو
  میکرد اوا اوا نگرانی با و بود زده زانو پام جلو اوینا
  میکردم فکر داشتم من ولی

 شده تمش دستایی و شده منقبض فکه با و گرفت وجودمو کله نفرت لحظه یه
  رفتم بود وایساده گوشه یه که ارینی سمته به و پریدم جام از

 عدب و کردم نگاه میبارید ازش ناراحتی که چشــایی تو خیره اول بهش رســیدم
 بهش دمز سیلی یه و باال اوردم دستمو باشم داشته کنترلی خودم رو اینکه بدونه

  شد خم چپ به صورتش که
 هوا رفت اوینا جیغ صدای

 :گفتم عصبانیت با و طرفش گرفتم اشارمو انگشت
 داشتی؟؟ چیکار اوینا با اینجا-

 : گفتم داد با ایندفه ساکته دیدم
 ؟؟ داشتی چیکار ایـــنجا گفـــــتم-

 :گفت گرفته صدای با و باال گرفت سرشو
  باشه داشته ربطی تو به نمیکنم فک-
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 زد داد رمس یهو میکرد نگام اخم با که اوینا طرفه برگشتم و زدم بهش پوزخند یه
: 

 ؟؟ کردی بلند روش دست حقی چه به-
شمام  داد من سره اوینا وقت هیچ تاحاال.... شد تعجب از پر زد که دادی از چ

 این بخاطره... االن اونوقت... بود نزده
  میکردم نگاش بهت و دهنم جلو گرفتم دستمو

  صندلی رو کرد پرت خودشو و کشید پوف یه که
 :گفت عصبانیت با و شد خم گوشم کناره و سمتم اومد عطا

 ؟ شده چی-
 :گفتم و کردم اشاره ارین به بلند صدای با بود ارین از ناشی که عصبانیتی با
ست معلوم اقا این- ست من خواهره با چی برای نی سته تو د  پارک این تو هم د

 !!!  میکنه چیکار باشه گفته من به چیزی اوینا اینکه بدونه اونم
 : دادم ادامه و زدم داد ارین سره

ــت فکرم کافیه فقد- ــم قران به بیاد در اب از درس  ازیب به خواهرمو بخوای قس
  میزنم اتیش زندگیتو بگیری

 : کرد بلند صداشو و هم تو رفت اخماش
ــت اوینارو من نداره ربطی هیچ تو به- ــم دارم دوس ــتم خودش  این تو داره دوس

 میگی؟ چی وسط
  گرفتم دهنمو جلوی و شد باز تعجب از چشمام

 گفت عصبانیت با یهو میکرد نگاه ارین به تعجب و اخم با که کردم عطا به نگاه
: 
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 رهدوبا دوما میکنم خورد دهنت تو دندوناتو وگرنه بزن حرف درست اوا با اوال-
 هااا؟؟ ارین انداختی راه بازی چه

 با و زدم زانو جلوش دســتش تو بود گرفته ســرشــو که اوینا طرفه رفتم اخمو
 : گفتم بشنوه خودش فقد که صدایی

 هب حرفایی ؟؟چه چیه ارین این میدونی تو ؟؟ میکنی چیکار داری میدونی-
 ....اینـــ اوینا تو؟؟ سراغه اومده و گفته من

 : شدم خشک زد که حرفی و شدنش بلند با
 ولی.... زدی پســش میدونم... داشــته دوســت ارین میدونم... میدونم همرو-

 اینکه برای بیرون بودیم اومده دارم دوســش منم... داره دوســـت منو اون االن
  نمیبینیم همو وقت چند
 اوا؟ میفهمی عشقش شدم من االن و کرده فراموش ترو اون
 : گفتم اخم با و وایسادم جلوش شدم بلند

 ؟؟ کارت درباره کردی فکر اصال ؟؟ دارم دوسش میگی کی به داری میدونی-
 کرف یکم ؟؟ چیه تو ســمته اومده اینکه از قصـــدش بفهمی نکردی فکر یکم

 ... میخوام صالحتو خواهرمی تو ؟؟اوینا واقعا نکردی
 خوردم حرفمو بقیه جلوش گرفت ایست معنی به که دستی با
نارو همه ببین-  خودم صــالحمو بعدم...بگی تو نیســـت الزم و کردم فکر ای

  تو نه میکنم مشخص
  بهش شدم خیره فقد مبهود
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ــکاش و لرزید چونش  دید خیرمو نگاهه تا ــد جاری اش  هل که همونجوری ش
شو زده شکا شو میکرد پاک ا شت صندلی رو از کیف  ایینپ سمته دویید و بردا

 که میدویید همینجور
 ...من ولی دنبالش دویید ارین
  میکردم نگاه رفتنش به خیره فقد

  رفتم باال سمته به و کردم جم زمین رو از کولمو و زدم خودم به پوزخند یه
  جلو نمیومد ولی میاد اروم سرم پشت عطا میکردم حس

  درکش از بودم ممنون و داشتم تنهایی به نیاز
  نشستم صندلی اولین رو دریاچه به رسیدیم و باال رفتیم ها پله از

  کرد برخورد باهام اونجوری اوینا چرا واقعا
  دارن دوست همو گفت

 ویناا باشــه گرفته بازی به اوینارو من بخاطره ارین و باشــه درســت فکرم اگه
  میشکنه

  کرد ضایع جلوش منو.... کرد چیکار اون ولی
شه که مهربونیایی به دیگه پوزخند یه ص بی و شدن خراب باعثه همی  یتشخ

  زدم میشه شدنم
  کردم نگاه چپم سمته به کنارم نشست نفر یه اینکه احساسه با
 نگاه بهش باال پرید ابروهام  کنارم نشــســته آش ظرفه تا دو با عطایی دیدنه با

  کردم
 : گفت لبخند با و کرد اشاره ظرفا به چشاش با
  داره کشکم تازه بخوری گرفتم اینارو ، بخوری نمیخواد منو-
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 وردنخ به کردم شروع و گرفتم دستش از آشو و زدم مسخرش لحنه به لبخند یه
 : اومد حرف به که بود آش اخرایه ـ
 نیست هک بچه باشی نباید ولی... نگرانشی میدونم... ای گرفته چی برای االن-

شو خودش شه غلط فکرت شایدم... میدونه صالح  اومده عقل سره ارین و با
ــه ــت فکرت ام اگه... باش ــه درس  پس نکرد گوش خودش دادی اخطار تو باش
  نباش اخمو

ــت کردم نگاش ــال نکرد گوش خودش گفتم بهش من میگفت راس ــاید اص  ش
  باشه غلط فکرم

شغالو سطل تو انداختمش آش شدنه تموم با شمامو و صندلی رو دادم لم ا  چ
 گرفتم باال سرمو و بستم

 :گفتم بسته چشم لبخند با
ــت-  شخود بزرگه اونم نمیکنم ناراحت خودمو الکی پس گفتم من میگی راس

  میدونه صالحشو
 رفتهگ و صورتی اسمونه به و کردم باز چشمامو صورتم شدنه خیس احساسه با

  کردم نگاه
  کردم اشاره اسمون به و عطا طرفه برگشتم ذوق با
  میاد بارون داره کن نگاه عطا واااای-
 : گفت بندش پشت و داد تکون سرشو لبخند با و کرد نگاه اسمون به
  بزنیم قدم پاشو... اره-

  رفتیم پایین سمته به هم کناره و شدیم بلند
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 : مگفت ناله با و خوردم حال ضد فردا یاده با که میرفتیم راه هم کناره اروم اروم
 میخوام من اقا وااای شـدن بلند سـحر کله صـبه باز و شـنبسـت فردا ایواااای-

  بخوابم
 : گفت خنده با و کرد بلند خنده یه
 ؟؟ چطوره مرخصی میریم جفتمون فردا اصال خانوما خانوم تمبلی چقدر-
 : بهم کوبیدم دستامو و زدم خوشحالی از جیغ یه
 مرخصی؟ خدایی.... عطا عالیه وای-

  کرد باال بلند بعله یه و داد تکون سرشو
 : گفتم و کشیدم لپشو ناخداگاه و کردم بلند خنده یه
 شیطونیا خیلی تو-

ساد یهو جلش سره شمام و کردم چیکار فهمیدم تا وای شو اروم شد گرد چ  سر
  کشیدم که جایی رو گذاشت دیتشو و طرفم برگردوند

ــاش اروم اروم ــد گرد چش ــدای با که میش ــدید برقه و رعد ص  پریدم متر یه ش
  شدیم اب خیسه رومون گرفتن شیلنگ انگار یهو...هوا

 : زد داد عطا که کشیدم بلند وای یه
  شدیم خیس بدو-

  میدوییدم و میکردم جیغ جیغ اروم
 : گفتم میدوییدم که همونجوری من سره رو انداخت کتشو عطا

 پس؟ چی خودت-
 نشی تر خیس سرت رو بکش نمیخوام منـ-

  بشه درست نفر یه برای جا که کشیدم یکمشو و گرفتم کتو سره
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 : کردم صدا میومدو سرم پشت داشت که عطارو وایسادم
  شدی خیس اینجا بیا عطا-

 کت زیره اومد تردید حالته با بعد کرد نگام یکم
  شد گرد زیاد نزدیکی از چشمام

 : گفتم لکنت با
  نشدیم خیس بدتر تا بریم بیا خب... چیزه عه-

 جایه هی شدن پرت بندش پشت و بازوم شدنه کشیده احساسه با که برم اومدم
 شد گرد تعجب و خجالت از چشمام خیس

ــرمو ــدم رو به رو عطا خندونه قیافه با که باال گرفتم س  ریدهپ باال ابروهای با ش
 : گفت شیطون لبخنده با و اومد حرف به که کردم نگاش

 کنیم زحمت رفعه بعد بمونیم اینجا یکم میخوای... واال راحته جام که من-
 کمی بودم بغلش تو اینکه خجالت هم شــیطونیش لحنه از بود گرفته خندم هم

  اومدم در بغلش از که دادم تکون خودمو
 :گفتم جدی لحنه با و کردم نگاش

 باشه؟ نکن بغل منو دیگه-
  شد تیز گوشام گیتار صدای با... کرد نگام  فقد خیره

  کردم ریز چشمامو کردم نگاه اطرافم به
  شدم خیاالتی کنم فک مالیدم گوشمو

 : شد تبدیل یقین ـبه شکم عطا حرفه با
  نمیشنوی گیتار صدای تو-عطا
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 : زدم لبخند یه و دادم تکون اروم سرمو
 سردته؟؟ تو سوال یه....عطا میزنه قشنگ چقدر-

 : گفت ادامش در و داد تکون نه معنی به سرسو
 ... تازه نیست سردم اصال گرماییم من-
 : گفت شیطون لبخنده با و کرد فاصلمون به اشاره یه
 شدم ترم گرم اینجوری-

  صدا سمته افتادم راه و هم تو کردم اخمامو بامزه
  میومد باهام عطام
ضح صدا  صدای و بودن توش ادم چنتا که دیدم االچیق یه دور از ، شد تر وا
  میومد اونجا از گیتار

  سمتشون رفتیم... اوناها ینی که عطا به زدم
  وایسادیم االچیق بیرونه بهشون رسیدیم

 پوتیم دختره میزد گیتار پسره و هم کناره بودن نشسته دختره و پسره یه
  میزدن قشنگ خیلی

 چهی بی نبود ما به حواســش ،کســی میزدن میکردنو نگاه هم به پســره دختره 
  ودب جمعشــون تو که دختره یه که میدادیم گوش و کنار بودیم وایســاده حرفی

 تو بیایم کرد اشاره دست با بعد تعجب با اول و خورد ما به چشش
 تو بریم کرد اشاره کلش با که کردم نگاه عطا به

ست صدای و شد تموم اهنگ تو رفتیم ما تا دقیقا  هزد ذوق هوا رفت جیغا و د
  ستمب نیشمو اروم اروم طرفمونو برگشت سرا که کشیدم بلند جیغ یه و شدم

 : کردم نگاه بهش عطا صدای با
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 بدیم گوش اومدیم شــنیدیم اهنگو صــدایه... شــدیم مزاحم ببخشــید-عطا
  میزنید قشنگ خیلی...
 : گفت لبخند با و جلوم اومد دختره همون که کردم تایید کلم با
 نیممیز گپ میشینیم موقع اون تا میشه تموم االن بارونه بشینید بیاید-
 : گفتم امیز تشکر لحنه با و زدم بهش  لبخند یه 

  گلم مرسی-
 رو نشــســتیم و برداشــتیم ســرمون رو از کتو طرف اون رفت و زد چشــمک یه

  هم کناره صندلی
 ازش گرفتم و کردم تشکر یه گرفتم باال سرمو طرفمون گرفت دختره که پتویی با

  بود شده واز روم که من ولی بودیم هم نزدیکه بازم توش رفتیم کت اینه
 : شد بلند دختره صدای

 رهاشـــا میزد تیمپو که دختره به...) ام فاطمه بنده.... معرفیه زنگه خب خب-
ندمون و خواهر(  کرد نارش پســره به...) زهرا خوان  ایشــونم(  کرد اشـــاره ک

 با و ردک اشاره بود نشسته گوشه اون ساکت که پسره به به  اقا ارشیا خوانندمون
 : کرد اضافه خنده

  سامی اقا منه عشقه اینم-
 : کردم اشاره عطا به
  اوا منم عطاست ایشون-
 : گفتیم صدا هم هممون عجیبی طوره به
 (( خوشبختیم))
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 خنده زیره زدیم پقی جمع با که گرفت خندم صداییمون هم از
 : گفت خنده با و کوبوند هم به دستاشو زهرا

  بریم بزن دوممونه هنرنماییع نوبته خب-
 :خوندن کرد شروع زهرا دقه چن بعده زدن گیتار به کرد شروع خنده با ارشیا

 
 اون با خاطرات شب کل و بیداری

 
 آروم آروم صب تا چشات جلو از میگذره

 
 بیخوابی واست میشن توهما و ای خسته

 
 بخوابی اگه عمرا صب تا بالش میشه خیس

 
 بخیر شب همیشگیت بده تکست که نیست و رفت

 
 بهت خط دیگه نداد رفت راحت و کرد تموم

 
 :(( خوندن کرد شروع ارشیا بندش پشت))

 خاکستر شدیم سوختیم
 هم پای آخرش تا

 همه رو تو واستادیم
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 هم مال بشیم که تا
 شدیم معتاد روزا گذش

 دیگه هم وجود به
 تنها هم بی نسخ هم بی
 سرگیجه از پر هم بی

 تخت روی افتادیم لش دیدیم هروز کردیم وا چش
 بنگ روی انگار بودیم شب آخر خوب حال
 شکستم زدم بار صد
 رگ رو تیغ اومد بار صد
 برگشتم بازم رفتم
 فرق واست نداش دیدم
 شهر توی پرسه پرسه

 شب کل لب رو سیگار
 منو کشت خاطراتت

 پشتمن هنوز حرفات
 بسته چش صبح خود تا
 رفته اون دیدم کردم وا

 واسم گل مث جور یه بود
 ... یه دیگه شده حاال ولی
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 :((شد گرد چشمام خوندن ادامشو ته اون از که سامی صدای شنیدنه از))
 

 شبم فیریک علفو قفل
 ترن طوالنی من از من روزای

 شبم رویای توی نگاهاتم
 هنجرم یه شبمو خدای
 مسخرس دم از قهراتم

 ه*و*س از تو چشای... 
 بدترم سنگ از دونی می خودت
 همدمم شدم شبمم سیگار

 سرم از رف کلمه کلمه
 ...زدم گردن خرمو خیال

 هوا رفت عطا دسته و فاطی و من جیغ صدای اهنگ شدنه تموم با
  شد راست و خم و شد بلند دار خنده طوره به زهرا

  خنده زیره زدیم حرکتش از
  اید خواننده شماها.... بود عالی خدا واااای-

 : گفت و کرد بلندی خنده زهرا
 وگرنه داریمـــــ صــدا فقد میگه چیزی یه دیوونســت ما خله خواهره این نبابا-

  کردیم حفظ اهنگم بود کجا خوانندگی
 ... خنده زیره زدیم
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 زمزمه ومار گوشــش کناره رفتم میزد کوچولو لبخند یه فقد که کردم نگاه عطا به
 : کردم

  ارشیاعه مخصوصا...خوندنااا قشنگ خیلی خدایی-
ــش کناره از ــو که کنار اومدم گوش ــد خم هم تو کرد اخماش ــم کناره ش  و گوش

 : کرد زمزمه
شالله خوبه- سره صدای ما سته دلت به خوب پ ش شتر گوشاتو... ن  ننداز ارک بی

  خودمی ریش بیخ اخرم واسش،
  خنده زیره زدم پقی حسودیش از بندش پشت و شد گرد چشمام

 عدهب میخندیدن خندم از ها بچه... دراورده مو پیتبال انگار میخندیدم جوری یه
 خاک) شوآ با کول که  خنده از شده سرخ صورتع با و باال گرفتم سرمو دقه چن

 : گفتم کشدار بندش پشت و  گفتم عطا به(  سرت تو
 حســـــود-

 : گفت امیز تحدید و داد تکون سرشو
  میدم نشون بهت حسودو-

  میخورد حرص میداد حال چقدر... هواا رفت هممون خنده صدلی
  طرفش رفت چشمم فاطی صدای با
 : گفت خندش تهمونده با
 شوهرید و زن-

  مداو سرم پشت از عطا(( بله)) صدای(( نه)) بگم خواستم تا شد گرد چشمام
 : زدم لب و طرفش برگردوندم سرمو اروم شده گرد چشای با
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 میرسم ترو حسابه من-
  باال انداخت بدجنس  لبخنده با ابروهاشو

 : گفتم امیز تشکر لحنه با و کردم نگاه عطا به لبخند با
 ... ممنون و گذشت خوش خیلی امروز ممنون-

 : دادم ادامه و پایین انداختم سرمو
 کردی ارومم اینکه بابته-

  پایین انداختم سرمو میکنه نگام لبخند با دیدم کردم نگاه بهش
 ریکیالکت جریانه به شــدنه رد با که کنم خدافظی تا باال بیارم ســرمو خواســتم

  شدم زده وحشت و سیخ
  لپم رو گذاشتم دستمو و کردم نگاه روم به رو به زده بهت

 میشد گردتر مرور به چشمام
  بود شده داغ لپم

  میکرد نگام خنده با که عطا طرفه برگردوندم اروم سرمو
 کرد؟؟ ب*و*س منو عطا.... عطا! شد؟ چی

ـین یه باشم اومده خودم به تازه انگار ـ ـ ـ ـ  در به زده وحشت و کشیدم بلند ه
 چسبیدم

  ادد ترسو جایه چشاش تو خنده جایه کم کم و باال پرید کارم این با ابروهاش
 : گفت هلکی هل و لکنت با
 حرف دیگه من با االن.... دادم دســت از کنترلمو لحظه یه ببخشــید.. اوا..ا-

 ؟؟ نمیزنی
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 دونهب و شــدم پیاده ســریع حرفی هیچ بی ولی کنم اخم نتونســتم چرا نمیدونم
  خونه تو دوییدم کردنش اوا اوا به توجه

  وایسادم زنان نفس نفس پشتش و کوبیدم ورودیو دره
  باال رفتم اسانسور با بود قلبم رو دستم که همونجوری... قلبم خداا وای

  کردم نگاه خودمو اسانسور ایینه تو
 بود داغ داغه زدم دست لپم به بودم شده سرخ

 مب*و*ســ و نبود حواســم که دادم خودم به فوش یه و پیشــونیم تو زدم دونه یه
  کرد
 از میکردم بازخواســت خودمو که همونجوری کرد مب*و*ســ چی برای اخه

 از مامچش نشسته در کناره زمین رو که اوینایی دیدنه با که شدم خارج اسانسور
 شد باز تعجب

 وایساد و پرید فنر اینه افتاد بهم چشمش تا
 کرد سالم و پایین انداخت سرشو

  دادم اروم سالمشو جواب و کردم نگاش دلخوری با
 :خورد گوشم به گرفتش صدای که کردم باز درو کلید با
  بزنیم حرف دقه چن میتونیم-

  پایین انداخت سرشو که کردم نگاه چشاش تو خیره
  طرفش گرفتم بفرما معنی به دستمو و دادم تکون دلخوری حالته سرمو
 : گفتم بهش رو تو رفتیم

  بیام کنم عوض لباسامو بشین تو-
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 مانتومو و صندلی رو کردم پرت کولمو اتاقم تو پریدم سریع گفت اروم باشه یه
شکی شلوارم دراوردم ست کردن عوض پس بود م  لوزهب به مانتومم زیره نمیخوا

شتم زرد ساده سپرمو دا شتم ا  تو ممرید و بیرون اومدم گرفتم دوش باهاش بردا
  دشویی

  صورتم رو پاجیدم یخ ابه چنبار و کردم باز ابو شیره
  کردم دم چایی و اشپزخونه تو رفتم کردم خشک صورتمو اینکه بعده

 میکرد یباز دستاش با و بود پایین سرش که اوینایی رویع به رو نشستم اومدم
 :گفتم خودم دلخورانع لحنه با
 ؟؟ خب-

 :زدن حرف به کرد شروع بود پایین سرش که همونجوری
 منو هحرف که نیســتی عاشــق تو... کردم تحقیرت پارک تو ببخشــش منو اوا-

سته بهش انقدر که شد چی نمیدونم خودمم... بفهمی  تمامه شد و شدم واب
 یگهد گفته اون ولی... کردم فکر بهشــون و دارم قبول حرفاتو تمامه.... زندگیم

شت ستش...نمیکنه فکر بهت و کرده فرامو سودیم بهت را شه ح  قبله راچ که می
 خواهر نباش نگرانم...داره دوست منو اونو االن اینه مهم خب ولی بودی تو من

  کوچولوم
 : داد ادامه و باال گرفت سرشو

 اوا؟؟ میبخشی منو-
 اب... نبخشم صبورمو سنگه تنها خواهرمو میشه ـــمگه.. بود غم از پر چشاش

 ناراحت اوینا اینه مهم نداره اهمیت ولی برخورده شــخصــیتم به خیلی اینکه
 نباشه
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  نشستم کنارش رفتم و شدم بلند لبخند با
  یهگر زیره زد ثانیه چن بعده و کرد بغلم محکم کردم بغلش حرفی هیج بی

 کردم جداش خودم از و کردم تعجب
 : گفتم تعجب با و کردم نگاه شدش خیس صورت به بهت با
 ... نکنـــ گریه اوینااا ؟؟ میکنی گریه دیگه چی برای-

 : گفت غم با گریش وسطه
 دارمن طاقت... کنه ولم میترسم... باشه راست حرفت میترسم... میترسم اوا-

  نمیتونم... اوا کنه ولم اگه
شمامو غم با و میکرد هق هق ستم چ شن حرفایه با میکردم سعی و ب  انهفکر رو

  کنم ارومش
سته دیگه شو که کردم پوف یه... بودم شده خ شو و اورد در بغلم از سر شکا  ا
  کرد پاک

 :گفت حال همون در و
 میتونم نه... دارم دوســش نخوام چه بخوام چه کردم انتخاب که راهیه باالخره-

  بمونم ارامش با کنارش میتونم نه کنم ولش
 : دستم تو گرفتم سرمو و کردم پوف یه
 ؟؟ شدید اشنا چجوری اصال-

 :گفت لبخند با و پایین انداخت سرشو
ــگاه بودم رفته پیش هفته دو تقریبا- ــتم... ارایش ــمته میرفتم داش  یه که ونهخ س

  کرد ترمز جلوم زرد جنسیسه
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 :داد ادامه و زد پرنگ لبخند یه میبره لذت خاطرات مروره از انگار
 مدید منم... بزنیم حرف لحظه چن کرد اســرار و پایین داد شــیشــرو بود ارین-

سرار زیاد ست هک گفت ترو اولش..  شاپ کافی یه رفتیم کردم قبول میکنه ا  دو
 کونت دلش تو چیزی یه دیدیم همو بار اولین برای وقتی از گفت بعد و داشــت

 وشنر تو عشقه اتیشه و میشد کم اوا به نسبت عالقم روز هر میگفت... خورده
 روز هر... شــد شــروع فرداش از ولی نکردم قبول و نکردم باور اول من.... تر

 اب دوم روزه... گل شاخه یه با اول روزه.... میومد گل شاخه با ارایشگاه دره جلو
 ههفت یه بودم کرده عادت دیگه... میرفت تعداد همینجور و ســوم.. شــاخه تا دو

 ادتع وجودش به دیگه میوفتاد ماشــین با دنبالم میومد میرفت همینجور بود
 ... نیومد روز یه که بودم کرده
ست جاش سره چیزی به وانگار بودم گرفته چقدر یادمه روز اون  شنگران... نی

 یمارستانهب گفت و خورد زنگ گوشیم اینکه تا... نمیدونستم دلیلشو و بودم شده
  چیه هل همه این نمیدونستم موقعه اون رسوندم خودمو سرعتی چه با...

ــتان تو بهم وقتی ولی ــته یه بیمارس ــاخه۸ گله دس  ام۸ باره برای و داد رز گله ش
 و گل با دنبالم میومد روز هر کردم قبول و شــد نرم دلم...دارم دوســتت گفت

شقش اوا...میرفت صدقم قربون چقدر  نزدن حرف بدونه شب یه... شدم عا
  بشنوم صداشو باید نمیبره خوابم باهاش
سته فکرم پایین انداختم سرمو  همونجور و شدم بلند ماجرا همه این از بود خ

 : گفتم میمالیدم شقیقمو که
قل خودت- یدوارم و داری ع یاد در اب از غلط من حرفای ام قل ســره و ب  ع

  باشه اومده
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 : دادم ادامه و زدم لبخند یه
 من پیشه میمونی امشب-

 : گفت میداشت ور کیفشو که همونجوری شدو بلند
ــده دیر خیلی االنم عزیزم نه- ــته بابا ش  یخوادم ارین فردا تازه میکنه کلمو پوس

  بریم هم با دنبالم بیاد
مد  قربون و ب*و*س کلی با و کردم بغلش دل ته از کرد بغلم و نزدیکم او
  رفت صدقه

 رموس شدم ولو مبل همون رو و باال انداختم خواب قرص یه اشپزخونه تو رفتم
 :گفتم لب زیره اخر و کردم خالی اتفاقاته و مشکالت چی هر از
  خبر بی سفرت بزرگه ابجی-
 رفتم فرو عمیق خوابه به جمله شدنه تموم با و

**** 
 چشمای با و کشیدم دردم کمر از اخ یه... کردم باز چشمامو در زنگه صدای با

 پشته کی ای ندارم روسری که کنم فکر اینکه بدونه در طرفه رفتم زدن نق و بسته
 شده باز دره تو وایسادم خواب از بسته چشای با و کردم باز درو... دره
 روم به رو که چیزی اولین و کردم باز چشـــامو اومدم خودم به تازه انگار یهو

 ومدنهدرا با که شد گرد چشامام... دیدم رز گله از بزرگ خیلی گل دسته یه دیدم
 گنده بربرا دو چشمام گال کناره از بود قلب دستش تو که قرمز متوسط خرسه یه

 : دراومد بود گلها پشته که شخصی شده بچگونه صدای بندش پشت شد
 داریم؟؟ ورود اجازه کشی منت اومدیم اجازتون با.... خانوم شما بر سالم-
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  باال پرید ابروهام میدیدم رومـ به رو که چیزی از
  نمیبینه که چیزایی چه ادم صبحی اوله

 : زد حرف و خورد تکون باز خرسه
  ؟ هست اجازه-

ــته جمله این بعده ــورته و رفت کنار اروم اروم گل دس  نمایان خندون عطای ص
  شد

 : کردم صدا اسمشو ناباوری با شد گرد چشمام
 !!!عطا-

 :گفت و داد تکون سرشو و پایین اورد گلو دسته
 بخیر صبح-

  میکردم چیکار باید االن نمیدونستم بود وایساده مخم
  گرفتم و شد دراز ناخداگاه دستام داد تکون جلوم که گلی دسته با
  تو اومد زد کنارم و زد لبخند یه

  بستم درو و باال انداختم هامو شونه
  مبل رو کرد پرت خودشو و گفت بلند اخیشه یه و هم به مالید دستاشو

 :گفتم انبج به حق و طرفش برگشتم سینه به دست و اپن رو گذاشتم گلو دسته
 !چیه؟ گل و عروسک این چیه خب؟موضوع-

 :گفت و باال انداخت شونشو
  عذرخواهی واسه-
 :گفتم تعجب با و باال انداختم ابرومو یه
 چی؟؟ ؟؟تو؟؟واسه عذرخواهی-
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 : گفت تاخیر با
ــب خب- ــتش...دیش ــد ناخداگاه راس  که اومدم... کردم چیکار نفهمیدم... ش

  ببخشید بگم
  شنیدم بود قوی گوشام چون ولی گفت کم ولومه با اخرو ببخشیده

 ؟؟ ببخشید گفت عطا.. شد تعجب از پر چشمام... شد شل دستام
 .... صورتم رو نشست محو خنده کم کم
سه یه صی ح شه که عطا مثله مغروری مرده وقتی داره خا  و منه با حق مگه همی

شید کلمه س برایه... نمیاد زبونش رو ببخ ست رو از که یب*و* شتن دو  ودب دا
 یه نگاهه حتی کنه حس میتونه دختری هر... کنه عذرخواهی ه*و*س رو از نه

 نبود ه*و*س رو از عطا ی هب*و*س و... عشق یا هه*و*س رو از مرد
  شبخشیدم که بفهمونم نیوفتاده اتفاقی اینکه دادنه نشون با کردم سعی

 : گفتم اشپزخونه طرفه میرفتم که همونجوری
 خوردی؟ صبحانه-

 : زد داد بودیم شده دور چون
  بخوریم باهم بدی رام اگه گفتم نه-
 : گفتم و کردم ریز خنده یه
 بخوریم کنیم اماده  باهم بیا-

  بود اشپزخونه تو نشد ثانیه دو
 : گفت و داد تکون سرشو

  ام اماده من خب-
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 :گفتم ادامش در و گفتم خوبه یه
  کن خورد دار ور یخچال از ایارو دولمه فلفل حاال خب-
 : گفت مظلوم صدای با
  نیستم بلد من-

  خنده زیره زدم بعد کردم نگاش تعجب با اول
 هب دارن و کردن اشــتباه کاره که هایی بچه اینه بود شــده بامزه خیلی صــداش
 کردیم غلط میگن مامانشون

 میکرد نگام لبخند با که کردم نگاش شد تموم که خندم
 : گفتم خنده با
  بدم یادت بیا بعد بکش اب بیار در فلفالرو بلدی که شستن حداقل-
  فلفال گرفتن اب به کرد شروع و گفت باشه یه

  بودم قارچا کردنه خورد حاله در منم
   باال گرفتم سرمو صداش با
  شد تموم خب-

 صندلی ور نشستم و میز رو گذاشتم چاقو با داشتم ور سینیو و دادم تکون سرمو
 :گفتم و کردم اشاره کناری صندلی به...
  بشین بیا خب-

ـــت وقتی تا گرفتم چاقورو نشــس نه خورد تا بهش دادم و کردم خرد چن  ک
 و دمکر پوف یه اخر کن خرد میگفتم همینجوری دقه پنج حدوده... نتونست...

 کردم نگاش چپ چپ
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 :گفت و کرد گرد چشاشو
  میدی یاد بد کنم چیکار خب-

  دستش دادم چاقورو و شدم خم صندلیش پشته رفتم شدم بلند
 :گفتم که کرد نگام برگشت بود کنارش سرم بود جوری

  بگیر اینو نکن نگاه منو-
  دستش رو گذاشتم دستمو و کردم عذرخواهی یه که گرفت چاقورو

 پریدم منم حرکتش با پرید کردن وصل بهش برق اینکه حالته گذاشتم دستمو تا
  داشتم ور دستمو و
 ازش چاقورو و کردم اخم کم کم... میکردیم نگاه همو شـــده گرد چشـــای با

  کردن خرد به کردم شروع خودم صندلی رو نشستم.... گرفتم
 :گفت شرمندگی با و شد بلند شدش ریز صداش که میدادم ادامه اخم با
 خودش بزنم دســـت بازوش به نمیزاشـــت که اوایی... بود منتظره غیره اخه-

 شدی؟ ناراحت...میگیره دستمو
 متعجب و ناراحت خودم دســته از خودمم... میگفت راســت...کردم نگاش

بل اوای من.... بودم گه... نبودم ق ته دی قاوم ـــه قبلمو م طا پیش  نداشــتم ع
 :گفتم قاطع صدای با همین واسه بشه خراب مرخصیم نمیخواستم...
  بیار مرغارو تخمه پاشو خب... نشدم ناراحت نه-
ــد بلند و زد رنگ لبخندپر یه ــدم بلند... ش ــتم مایتابرو ش  فلفل و گاز رو گذاش

 و شــد دراز عطا دســته که میریختم روغنو داشــتم... توش ریختم ایارو دلمه



 331 انتظار یآوا

ــت ور قارچارو ــمام... مایتابه تو ریخت.... داش ــد گرد چش ــتی از و ش  که ژس
  خنده زیره زدم پقی ای حرفه اشپزایع شبیه بود گرفت

  میخندیدمـ و میکردم نگاه متعجبش قیافه به
 از رزودت و شد دراز دستش که بردارم مرغارو تخم بردم دستمو خندیدم که یکم
  رفت کش من

 :گفت پریده باال ابروهای و خنده با که کردم نگاش خنده با
 میخندی؟ من به-

  کرد نگام خنده با چپ چپ که دادم تکون خنده با سرمو
ــه ــوخی کلی با غذارو خالص ــت خنده و ش ــتیم و کردیم درس ــس  بخوریم نش

 درســت که بود غذایی اولین گفت میشـــد تقریبا... بود شـــده مزه خوش....
  میکردم
 :گفت پرسشی لحنه با... شد بلند عطا صدای که بودیم غذا وسطای

 ؟؟ اومد خوشت خرس و گل از-
 دروغه از بهتر خب ولی... بشکونم دلشو نه بگم دروغ میتوستم نه
 :گفتم تفاوتی بی با
  نبود بد-

 :اومد متعجبش صدای بندش پشت و باال پرید ابروهاش
 نیومد؟ خوشت ینی-

 :گفتم میگرفتم لقمه که همونجوری باال انداختم هامو شونه
 نمیاد خوشم خیلی قرمزم خرسه از نمیاد خوشمــــ قرمز رزه گله از من خب-

  خرسش نازه خب ولی
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 :گفت تعجب همون با و بود شده تعجب پره چشاش
 ... میاد خوششون رز از دخترا همه-

 :داد ادامه لبخند با و کرد ریز چشاشو
  کرد خودت عاشقه منو تفاوتت همین-

 ستمد داد و ریخت اب لیوان یه هل با گلوم تو پدید میخوردم داشتم که ای لقمه
  شدم بهتر یکم خوردم وقتی...

 :گفتم جدیت با و کردم نگاش چپ چپ
  نکنی عالقه ابراز ناگهانی انقدر میشه-
 :گفت خندش بنده پشت و جاش سره نشست و کرد بلند خنده یه
  میاد خوشت گلی چه از خب-
 :گفتم لذت با
  زرد لیلیوم-

 : گفت ادامش در و کرد تکرار خودش با بار یه گله اسمه و باال پرید ابروهاش
 رنگی؟؟ چه خرسه خب-

 : گفتم زده ذوق
  روشن ای قهوه خرسه-
 : شد گرد چشمام گفت که چیزی از... شد بلند و کرد بلند خنده یه
 شمال؟؟ بریم چیه نظرت-

 : گفتم و کردم بلند خنده یه همین واسه میکنه مسخره داره کردم فکر
  عاشقشم که چیزی داره دریام عالیه-
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 : گفت لبخند با
  بریم حاضرشو پاشو پس خب ؟؟ واقعا-

 :گفتم تعجب با.... داد تعجب به جاشو و رفت کم کم خندم
 نمیگی؟ که جدی-

 :کرد گرد چشاشو
 شو بلند... فسقلی دارم شوخی تو با من مگه-

 از یان تصــمیمه یه تو... گرفت تعجبمو جای اخم کم کم... باال پرید ابروهام
 :گفتم اخم با و وایسادم جلوش سینه به دست و شدم بلند صندلی

 شمال بریم میگی داری خندیدم روت به بار دو ؟؟ کردی فک چی خودت با-
 غریبه؟؟ مرده یه با من؟؟!!! ؟؟

 ردلگی لحنه با بود شده ناراحت چشاش... زدم زل چشاش تو... کرد نگام خیره
 :گفت

مه این تو ینی- قت ه به برات و ماد ذره یه! ؟ ام غری عدم نداری؟ اعت  نمیریم ب
  میایم میریم که بمونیم

نداختم ابروهامو تاقم ســمته به که همونجور... کردم نوچ یه و باال ا  میرفتم ا
 : گفتم

  مسافرت تو با روز یه شده حتی برم بخوام نمیبینم دلیلی-
  کوبیدم درو و اتاق تو رفتم
  در به چسبوندم گوشمو و وایسادم در پشته

  باال پریدم ورودی دره شدنه کوبیده با... نمیومد صدایی هیچ 
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 یممیگذرون خوش کلی امروز میگفتم خودم با... پایین انداختم سرمو ناراحت
  شد چی خام خیال ولی

  پیشونیم رو گذاشتم دستمو تخت رو پریدم ناراحت
  شده مهم برام تازگیا.... کردم فکر عطا به

 مهمه برام میکنه که کاری ،هر هاش ،خنده ،حرفاش وجودش
  داشتم ور بودو عسلیو رو که گوشیمو و کردم باز چشمامو 

  لبم رو نشست لبخند عکسامون دیدن با... گالری تو رفتم
 تیکه یه با مه کناره بودیم رفته رکسانایینا با که بود شهربازی تو عکسمون اولین

  میزدیم لبخند دوربین به پیتزا
ــه زدم ــتی رو... چایخونه بودیم رفته بعدی عکس ــته پش ــس  الهح در و بودیم نش

 ... خندیدیم و کردم مسخرش روز اون چقدر داشتیم عکس خوردن چایی
  زدم تلخی لبخنده... پا رده با جمشیدیه عکسه به رسیدم

 ... تخت وره اون کردم پرت گوشیو...نداشتم خوبی احساسه
 .... گفت بشه شاید.... عزیزه برام

 های خنده.... نداشتم تاحاال که کنارشم وقتی دارم ارامشی... دارم دوسش...د
 ندیده هارو خنده این من از کس هیچ تاحاال که دارم دلی ته از

  بالش به کوبیدم سرمو کردم خودم به که اعترافی از کالفه
ــی همچین وقته چند ــت دلم تو حس ــمش و هس ــرم تو اس  ولی... میچرخه س

  بگم خودم به نداشتم جرعت



 335 انتظار یآوا

 نگم ای بگم خودم به دیدم االن ولی... بشــم وابســته حد از بیش شــاید که بگم
  وابستشم نداره فرقی
  شد جدا قلبم از تیکه یه انگار رفت وقتی

 عاشقشم میگم جرعت با و کرد عوض سیاهمو زندگیه مرد این
 همین واســه بشــه خراب روزم ندارم دوســت... گفتم دل ته از  بلند اخیشــه یه

 یککوچ خودمو بزنم زنگ اگه... وایسادم عطا شماره رو و دستم گرفتم گوشیو
 گرفتم شمارشو آنی تصمیمه یه تو فکر این با نمیشناسه غرور عشق نه نکردم؟؟

  شد قطع بوق  دو بعده گوشم کناره گذاشتم گوشیو
  کرد؟؟ ریجکتم... کردم نگاه گوشی به بهت با

  تخت رو کردم پرت گوشیو پوزخند با  و شدم بلند
 تماس رد اون میزنم زنگ بهش من... کردم فکر خودم با و وایســـادم اینه جلو

  باشه هـــه میزنه
شگیه مانتو کمد طرفه رفتم شکیمو همی شکی پا تا سر و و دراوردم م  ولموک م

  توش کردم پرت گوشیو و برداشتم
  بیرون زدم خونه از خونه چراغای کردنه خاموش بعده... اتاق دره طرفه رفتم

شم منت نیاد نمیاد اگه سش که چقدرم هر.. نمیک شته دو شم دا شتباه با  از هک ا
  عطا اقا کن نگاه بشین حاال... میکنه ریجکت نبوده من
  میرفتم راه و میچرخیدم خیابونا تو هدف بی
 زندگی رهدربا کی هر میبینی وقتی جالبه خیلی... میکردم نگاه ادما تکه تک به
  میگه چیزی یه خودش مشکالته و

  بدتر یکی اون از یکی
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 و بودیم یچ... میکردم فکر زندگیم به...نیمکتش رو نشستم پارک یه به رسیدم
  چیییم االن

 خوردن ای اسمون طرفه گرفتم سرمو و کشیدم زندگیم تلخه خاطراته یاده به اه یه
سمونع لذت با... راهه تو بارون یه فهمیدم بارون قطره  و ردممیک نگاه صورتیو ا
 یکردمم نگاه زیبا بارون به میدوییدن شدن خیس ترسه از که مردمی به ای توجه

ــه و بیخیال ــته اب خیس ــس  تو من برای که ای آیندع کنه بخیر خدا.... بودم نش
 ...راهرو

  میکردم کار عطا شرکت تو من که بود ماه دو حدوده
 کلی هک... تهران اومد بار یه اوینا فقد نیوفتاد خاصــی اتفاقه هیچ ماه دو این تو

  روز اون گذرونیدم خوش
  میکنه برخورد سرد خیلی عطا بعد به روز اون از

 به ردنک نگاه با که شـبایی چه و سـخته خیلی برام اینکه با... بدیه حسـه خیلی
  میبره خوابم عکساموت

  بزنم بهش دلمو حرفه میکنه که رفتاری با نمیزاره غرورم باز ولی
  نوشتن به کردم شروع اول از کامپوتر تو و کردم پوف یه
  باال گرفتم سرمو و کشیدم نوشتن از دست شنیدم که صدایی با
 : میگفت که بود دلخورش لحنه بعدش و خندون رکسانای دیدنه با
 نکن رسیدگی مسعولین اخه؟؟ حد چه تا میرفتی داشتیم؟؟ دیگه باشه-
  کردم بغلش و شدم بلند جام از خنده با

 :گفتم و کردم نگاه صورتش به زنان لبخند
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شغله شرمنده واقعا-  خبرا چه... ندارم سرخاروندن وقته زیاده انقدر زندگی م
  بود شده تنگ برات دلم خانوم

 : گفت خنده با
  خرخره تا پرم دارمااا حرف کلی بشین بیا واضحه اره-

  ها صندلی رو نشستیم هم با و خندیدم
سه با که میگفتیم دری هر از دقه ده حدوده ست وجودم تو که کنجکاوی ح ش  ن
 :کنم سوال زیرکی با شد باعث

  میکنی چیکار متاهلی زندگی با متاهل خانومه ببینم خـــــب-
 : گفت خنده با دفه این میشد عصبی که دیگه های دفعه برعکسه

با نگو که اونو وااای- ید با طا با فهم  هبگ خواســـت تا میکنیم زندگی جدا ع
ندگی هم با االنم... کردیم یکی خونمونو کردیم زرنگی  اوایلش میکنیم ز
 طاع کمکه با مرور به خب ولی کردن تمیز خونه و کردن درست غذا بود سخت

  شد اسون چیز همه
 :  بودم موفقم که باشم خونسرد کردم سعی ولی.... شد شل کم کم نیشم

 ؟ چی ماکان پسـ جالب چه وای-
 : گفت ادامش در و داد چین دماغشو

 هشب نسبت میره بین از داره کم کم حسم میکنم احساس تازگیا نمیدونم-
ـ... شدم ویرون شنیدم که چیزی از  از بهش نسبت حسشو داره که چی ینی...ی

 ؟؟ میده دست
صیف قابله حالم ست میکرد نگام تعجب با نبود تو  دره که گهب چیزی یه میخوا
  بیرون اومد تعجب با و شد باز عطا اتاقه
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  نارکسا طرفه رفت لبخند با من به توجه بی و نکرد نگام ولی کردم نگاش
  سمتش رفت و شد بلند لبخند با رکسانام

  بیارم باال بدم حاله از داشتم دوست دیدم که چیزی از
  میکردن یب*و*س رو داشتن و عطا بغله تو بود رفته رکسانا

  بستن درو و اتاق تو رفتن خندیدن با من به توجه بی
  میکردم نگاه بسته اتاقه دره به ناباوری و بهت با

  همخونه اسمه به بودم خونده رمان یه تازگیا
 مرور به و کردن صــوری ازدواجه هم با پســره و دختر که بود جوری داســتانش

  شدن هم عاشقه
  مدهن رو گذاشتم ناباوری با دستمو نداره دوستم دیگه عطا اینکه فکره با

ــه ــاس ــتمو.... میکردم خفگی احس ــتم دس ــاس... گلوم رو گذاش  میکردم احس
  میشه تر نزدیک بهم لحظه هر داره شرکت دیوارای

  نبیرو زدم و برداشتم کولمو و شدم بلند زار حالته با و نکردم تحمل دیگه
  بشه دور ازم افکار این شاید که میدوییدم خیابون تو

  عطا شدنه سرد یاده با ولی
  میشد بدتر  رکسانا کردن بغل و عطا های خنده یاده با

  پارک یه به بودم رسیده که بودم دوییده انقدر
   میزدم نفس نفس و صندلی لبه گرفتم دستمو

ساس با... میکرد درد شدت به سرم  ته از و شدم خم گلوم از چیزی هجوم اح
 زدم عق سیاهم زندگی رو دلم
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 یمالیدم پشتمو که گرمی دسته احساسه با.... میزدم عق و بودم بسته چشمامو

 :میگفت نگرانی با که کردم نگاه پیرزنی به و باال گرفتم سرمو
 ...شی خالی بیار باال...دخترم شده چی-
 میکردم سرفه... صندلی رو کردم پرت خودمو زار حالته با

شه یه که کردم نگاه پیرزنه به زنان نفس نفس ستای با جلوم بود گرفته اب شی  د
  کشیدم سر و گرفت ازش ابو شیشه لرزون

شونیم سته عرق پی ش شه بود ن صفرو ابه شی شتم ن  تو رفتمگ سرمو و کنارم گذا
  دستم

شه اینجوری باید چرا... من چرا اخه شقم باید چرا... ب سانا بغله تو ع شهب رک  ا
 .... کنن ب*و*س همو باید چی برای...
 : گفت و صورتش رو زد دستش یه با... باال گرفتم سرمو پیرزن نگران صدای با
 خورب شکوالتو این بیا...بیا.... پریده رنگت اینجوری چرا مادر بده خدامرگم-

 : گفتم میومد در چاه ته از که صدایی با و دادم تکون نه معنی به سرمو
  انداختمتون زحمتت خانم ممنون خیلی-
 :گفت ادامش در و شونم به زد و زد لبخند یه
  مادر؟؟ االن خوبه حالت دخترم جایه توعم-

  کردم حرکت هدف بی ازش تشکر از بعد... شدم بلند و دادم تکون سرمو
  مباش خوش نباید روز یه من چرا.... میکردم فکر بدختیام به و میرفتم راه

  چیه؟؟ دنیا از من سهم واقعا ینی
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ــه...برچسبه که ؟؟؟ خوب پدر مادر یه ـــ ـــ  بشه که خوبی دوستای شاید یا هـ
 میکردم ،فکر دارم دوســـت یه االن میکردم فکر خودم با... بهشــون داد تکیه

 به اقعیو خنده که کسی بغله تو امروز....ولی باشه میتونه خوبی دوسته رکسانا
سی اورد لبم شار لذت از بود وقتی که ک سی.. بودم سر سش که ک شت دو  مدا
 بدبختم انقدر من واقعا چرا...

 
  بود گرفته من اینه اونم.... کردم نگاه اسمون به و کشیدم اه یه
  پیشه در بارون بازم فهمیدم صورتم شدنه خیس با

   داشتیم هم با که خاطراتیه یاداوره بارون همین حتی
  کردم نگاه اطرافم و دور به

 . میرفتن راه هم کناره در دنیا از بیخیال بعضی و خنده یا بعضی که ادمایی
 بار یه حداقل دارم ازت خواهشو یه همین خدایا... دراوردم کیفم تو از گوشیمو

  باشه زده زنگ
  عطاست یکیش دیدم کردم نگاه  کال میس تا دو کردم چک ترس با گوشیو

 گامن برگشــتن نفر چند که باال پریدم زده ذوق فکرم از!! ؟؟ شـــده نگرانم ینی
 فکر من که اونجوری حتما... گرفتم عطارو شــماره و ندادم اهمیت ولی کردن

ست میکنم  انتظاره رد تر انرژی پر این فکره با سادس صمیمته یه فقد حتما نی
  داد جواب باالخره.... بودم دادنش جواب

 ؟ بله -عطا
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 صــمیمی قدیم اینه لحنم کردم ســعی... اومد می اطرافش از زیادی صــداهای
 : نمیذاشت منفی افکاره خب ولی باشه

  بودی؟؟ زده زنگ...سالم-
 : گفت عصبانیت با که بود سکوت دقه چند

 یب شــما اونوقت ریخته شــرکت تو کار کلی ؟ رفتی من اجازه بی چی برای-
  بیرون؟؟ میری اجازه

 کارای برای فقد... رفت شـــد دود یکباره به داشــتم زدنش زنگ از که انرژی
 هـــه...بود نگران شرکتش

 :گفت بلندش نسبتا صدای با باال پریدم عصبیش صدای با
 نبودی؟؟؟ ام خونه کجایی شب وقته این نیستم؟؟ تو با من مگه-
 نفهمیدم...بدبختیام تمامه...چشــمام جلو اومد مشــکالتم تمامه لحظه یه تو

ــطه نفهمیدم...میگم چی ــت جاش خیابون وس  خودمو و زدم داد دلم ته از نیس
 : کردم خالی

 رکتتمش اون میکنم من که کارایی نداره ربطی هیچ تو به چیزو یه میدونی اصال-
 یدم،م پس میام پولم تمامه نمیکنم کار جا اون دیگه من فردا از سرت تو بخوره
 عوضی پسره خودت واسه خونتم

  کردم قطع و
شم از  رو متعجب و اخم های قیافه با گرفتم باال سرمو.... میزدم نفس نفس خ
  شدم رو به
  رفتم عطا خونه سمته به سریع و زدم کنارشون عصبانیت با

  دادم تکون دست تاکسی یه برای وایسادم خیابون بغله
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  پنجره به دادم تکیه سرمو و شدم سوار
ضی گفتم بهش چی برای زدم حرف اونجوری چرا من خدایا  خدا ای.... ؟ عو

 ارید کجارو تو دختر اخه... میشه باز موقع بی که دهانی بر لعنت... بکش منو
  ؟ بدی پسشم میخوای زیاده پوالت خیلی بری بخوای

  شدم پیاده سریع کردن حساب از بعده و اومد خودم به راننده صدای با
ــده که چیزیه باالخره ــیمونم اینکه با ش ــی از پش  دارهن حق ولی گفتم که عوض

  بزنه حرف من با اونجوری
  میزنه؟ حرف اونجوری و داره دوست منو مثال

نداختم کلیدو باز و ا تاق تو رفتم ســریع کردم درو  هک لباســـایی توک تک و ا
  توش انداختم داشتمو
  بود افتاده اتاق گوشه که قرمزی خرسه به خورد چشمم

  کردم نگاه بهش و داشتم برش اروم
  کوله تو انداختم خرسم ناخداگاه

شو تو از  لوج که ماهمو این حقوقه و دراوردم وقترو چند این که پوالیی تمامه ک
  جیبم تو گذاشتم بقیشو میز رو گذاشتم و کردم جدا بودو داده جلو

  بیرون زدم برداشتم کولرو سریع
  اوپن رو گذاشتم کیلیدو قبلش

شین شدید ترمزه با که بودم کوچه سره شتم ما شینی به برگ  بود ونهخ جلو که ما
  کردم نگاه

  کردم تعجب عطا ماشین دیدنه از
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  ونهخ تو دویید ببنده ماشینو دره اینکه بدونه زده هل عطا و شد باز ماشین دره
  دادم ادامه تر سریع راهم به ولی شدم خوشحال واکنشش از

 دیگرو دختره داری دوســش داری ادعا که کســی جلوی نباید... شــیکوند دلمو
  حقشه... کنه شب*و*س و کنه بغل

  بود شب۸ کردم نگاه ساعت به
 مسافرخونه برم باید ندارم چاره
  رفتم ورامین سمته به و کردم پوف یه نداری چاره.... میترسم من خب ولی

***** 
 میدونید چی شماها اخه.... نزنید تهمت بهم هی انقدر کنید ولم بابا-: زدم داد
  میخوام مدارکمو ندارم کاری باهاتون االنم.... میکنید قضاوت که

 : گفت میداخت چنگ صورتشو که همونجوری و زد جیغ مامان
ــفید چش دختره دار ور برو بیا- ــه پیدات اینورا دیگه س  ابرو ؟؟ فهمیدی نمیش

  ما واسه نذاشته
 :گفت خمار اونور از بابا

  سگ توله دار ور گمشو برو-
  خودم تنهایی از گرفت دلم
  بود هرز بچگیامم گذروندم توش هامو بچگی که اتاقی تو رفتم حرفی هیچ بی

ــتن بر از بعد ــنامم داش ــناس  هک کردم نگاه مادرم به بیرون اومدم ملی کارته و ش
  نکرد حقم در مادری هیچ

شت که پدری به شو همه به پ  امانم صورته به پوزخند یه... میکرد دود سیگار
 :کردم زمزمه و پاچیدم
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 نمیبخشمتون وقت هیچ-
  بیرون زدم و ندادم اهمیت ولی دیدم مامانو زده بهت قیافه فقد اخر در

 بیایم دیمش مجبور و باشی داشته ملی کارت باید گفت مسافرخونه یه بودم رفته
 اینجا

 با کوچیک اتاقه یه کردم نگاه اطرافم و دور به... کردم باز چشمامو در صدای با
 تخت کناره چوبی میزه یه
  مکرد دروباز  شال کردنه سر از بعد و شدم بلند در متعدده شدنه کوبیده با

 همســـایه که داد اتاق یه تنهام فهمید مهربون پیرمرد یه... بود اینجا صـــاحبه
  باشه نداشته

 : گفتم لبخند با
  شده؟ چیزی اقا حاج جانم-

 : گفت لبخند همون با و کرد اشاره پایین به و زد لبخند
 داره ارتک پایین بیای بگم گفت برادرته میگه اومده پسری اقا یه دخترم واال-

 :گفتم تعجب با شد گرد تعجب از چشمام
  ندارم داداش که من! برادر؟-

 : گفت و هم تو کرد اخماشو
  کنم ردش بگو مزاحمه اگه-
 :گفتم لبخند با
  ممنون... کیه ببینم میام االن نیست الزم-
  رفت و زد لبخند یه
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  پوشیدم مانتومو سریع
شو هک کیه ینی میکردم فکر خودم با میرفتم پذیرش سمته به که همونجور  خود

 ؟!!کرده معرفی داداشم
 کنم فکر نتونستم بیشتر میزد حرف حاجی با داشت که شخصی دیدنه با
 : کردم صدا اسمشو لب زیر تعجب و شده گرد چشای با
 ....شروین-

  بودم زده زل چشاش تو تعجب با.... کرد نگام خیره خورده بهم چشمش
  اومدم خودم به هم کناره ابروهاش رفتن فرو با کم کم

 :گفتم تعجب با و وایسادم قدمیش چند.... رفتم سمتش به گیج
 میکنی؟ چیکار اینجا تو! شروین؟-

 ورودی دره سمته کشید و گرفت مچمو سریع و توهم کرد اخماشو
 من از زورش ولی کنه ول دســتمو تا میکردم مقاومت و هم تو کردم اخمامو

  وایسادیم ها پله پایینه و شدیم سرازیر ها پله از بود زیادتر
 :گفتم عصبی صدای و اخم با
  میکنی؟ اینجوری چی برای چته؟-

 :گفت عصبی و هم تو کرد اخماشو
  کردی؟ اونجوری امروز چی برای-

 :گفتم تعجب با... باال پرید ابروهام
  جوری؟ چه-

 :گفت عصبانیت با و هم تو کرد اخماشو
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طا امروز- مد ع ـــه او غه... من پیش فت ترو ســرا مه از منم... گر  بی جا ه
 مشترک زندگی اوله چی برای...رفتی گذاشتی کردی قهر روانیا اینه گفت...خبر

 ؟؟ میکنی کارایی همچین
 :زدم داد بلند صدای با
  کـــــی؟ با مشترک؟؟؟ زندگیه چـــــــی؟؟-

 :گفت تعجب با و شد باز اخماش
 نای کلی بعده منم... رفتی گذاشــتی کردی قهر و نامزدشــی گفت اومد عطا-

 ... اینجایی فهمیدم خونه از اخر مسافرخونه اون مسافرخونه
 :داد ادامه و هم تو کرد اخماشو

  گفته؟؟ دروغ نکنه-
 :گفتم و دادم تکون سرمو اخم با
 همش نه خب ولی اره-
 :گفت ادامش در و کرد پوف یه
 چی؟؟ پس-

 :گفتم جانب به حق و باال انداختم شونمو
 میزنم؟ حرف اینجا من نظرت به-
 :گفت دستوری و کرد اشاره مسافرخونه دره به دستش با
سایلتو سریع-  دیگه هدق پنج تا... من خونه میریم بیرون میای و میکنی جمع و

 اینجایی
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 شــروین به زده بهت شــد بســته دهنم که گفت دســتوری و خشــم با جوری یه
صبی  شخون تو شروین روی به رو دیدم که اومدم خودم به وقتی و  کرد نگاه ع
 بازخواستم حاله در و نشستم
 : کرد شروع جدیت با شروین

  بگی راستشو بهتره...چیه موضوع بفهمم منتظرم خب-
 :شدم بلند مانند اعتراض و هم تو کردم اخمامو

  جنابالی نه منم  باشه باید طلبکار که اونی نده دستور من به شروین اقا ببین-
 :گفت متعجب و باال انداخت ابروهاشو

  باشی؟ طلبکار باید من از چی برای واا-
ست مبل رو کردم پرت خودمو و هم تو کردم اخمامو ستم سینه به د ش  رهخی و ن
  کردم نگاش

شماش مرور به و کرد نگام یکم شو... شد گرد چ  ولم با و پایین انداخت سر
 :گفت اروم

 کاری یه نبود خوب حالم موقع اون اصـال من...اوا متاسـفم واقعا باره اون در-
 کرد کبودم زد نداد امون که عطام.... کردم

  مخود کردنه خالی به کردم شروع بندش پشت و خندیدم بلند اخرش جمله از
 ارکســان... شــدنم عاشــق... خاطراتمون... گفتم دونه به دونه اتفاقات تمامه از

.... 
 .بشه خاموش دلم تو اتیش این که گوش تا دو به داشتم نیاز واقعا
  فتمگ بلند آخیشه یه و زدم لبخند یه شدن سبک احساس با تا گفتم انقدر
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 تبه با و داد تکون اروم ســرشــو....میکرد نگام خیره.... کردم نگاه شــروین به
 :گفت

سری هیچ محله که اوایی اون کوش- شه و نمیداد پ شقی میگفت همی  برای عا
ستمون که فقرا فقیر ما ست میرسه دهنمون به د  من روی به رو اوایی االن.... نی

  قاسمی عطا!  کی اونم....شده عاشق که نشسته
 :گفتم و زدم درد سره از لبخند یه
 !خبراییه؟ نکنه داشت؟ چیکار اینجا شب اون انا چیه؟ تو ماجرای-

 :گفت ناراحتی با و پایین انداخت سرشو
نارو من-  رفتیم بار اولین برای که روزی همون دقیقا.... دیدم مســـابقات تو ا

 نهادپیشــ بهش رفتم....دید انارو زیباییه پســرا ی همه اینه منم چشــمه مســابقه
 یخیل انا و من.... کرد قبول رفتن دنبالش و اســرار کلی بعده و دادم دوســتی

 ختراد بقیه تو که میدیدم وجودش تو چیزی واقعا من و بودیم هم با که بود وقت
ست انارو من... اوا.... نبود ضورش وجودش... دارم دو  وقتی... عزیزه برام ح

 دقیقا... هدار دوستم اونم فهمیدم و گفتم بهش... میکوبه تاپ تاپ قلبم میخنده
ست بخاطره قبلش خونه اومدی تو که شبی اون سره دو  دش دعامون قبلیش پ
 اومدی که توعم... دارم دوست ترو گفتم حرص از و میگم چی نفهمیدم من...

  ردک تمومش بعد به روز اون از....شاید کرد فکر خودش پیشه انا و شد بدتر
 ....میکردم نگاش بهت با... بود سکوت

سون ستمو و شدم بلند هرا شتم د  طرفه این از زده بهت و گیج و دهنم رو گذا
  اینور میومدم اونورش از اونور میرفتم خونه
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 :گفتم بلند صدای با و کردم نگاه بهش زده بهت و وایسادم
 من ناال... انا پیشــه تو بردی منو ابروی پاک ؟ کردی چیکار میدونی هیچ تو-

فه بهم اونجوری چرا بگو پس... بریزم ســرم خاکی چه یا  حرف و میگرفت ق
  نمیزد

  کردم نگاه در به تعجب با خونه زنگه صدای با
  کرد باز درو مکس بدونه و شد بلند کالفه شروین

  شد باز ناباوری از دهنم روم به رو شخصه دیدنه با
  میشد پایین باال سینش و بود وایساده در توچارچوبه قرمز چشای با عطا

ــیدم جیغی یه ترس از طرفم به هجومش با  دمدی که اومدم خودم به وقتی و کش
  میشم له دارم بغلش تو
سته دهنم حرفش با که زدم موقعیتمون از جیغ یه شی موجه و شد ب  لمد به خو

 : شد سرازیر
 یســتین وقتی میشــم روانی من نمیگی... رفتی گذاشــتی چی برای دیوونه-عطا

... 
  دورم بود ریخته موهام و نداشتم شال

  نمیگفتم هیچی و بود شده باز بهت از چشمام
 :داد ادامه و کشید عمیق نفسه یه و موهام تو کرد سرشو

 دشــای گفت رکســانا... نبود من حله راهه بخدا کلی...کردم ناراحتت میدونم-
ست سا سه ببینم بتونم کنم ح ساش.... چیه واقعیت ح  و خوردمی گردنم به نف

  میشد مورمورم
 میشم تر جمع دارم لحظه هر میکردم احساس بود کرده بغلم محکم انقدر
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 :گفتم شدن له از شده گرد چشای با
  کن ولم شدم خفه عطا وای-

  جلوم وایساد و کرد کلم اروم اروم
  کردم نگاش اخم با
 هاگ ولی بودم کرده ذوق کلی و دلم تو بودم شــده خوشــحال دلم ته از اینکه با

 میشد پرو نمیکردم اخم
 :گفتم اخم با
  ؟ کردی بغلم چی برای-

 روینش صدای... مبل رو نشستم و کردم اخم چشمی پشت کرد نگام خیره فقد
 :  گفت عطا به رو که کردم نگاش کرد جلب نظرمو

یام و برم من زد زنگ دوســتام از یکی داداش-  ببریا نداری ور مارو ابجیه...ب
  بزنید حرف میزارم تنهاتون

  زد بهم چشمک یه عطا چشمه از دور و
 :گفت و زد بهش لبخند عطا... بود گرفته خندم

  نخواد خودش تا نمیبرمش برو-
 رفت کردن پاره تیکه تارف کلی از بعد

  روم به رو نشست
 : گفت خواهشمندانه لحنه با و کرد باز لب که کردم نگاش

  باشه؟ اوا کن قضاوت بعد بده گوش حرفامو اول-
  کردم قبول حرفشو سرم دادن تکون با
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 :گفت بهم خیره و کرد شروع
ــه- ــانا نقش ــاته که بود رکس ــاس  وت که حرفایی اون...کنیم دار جریحه ترو احس

 ســه ولی میکنیم زندگی خونه یه تو... نبود راســت تمامش گفت بهت شــرکت
شقه ماکان و رکسانا.... ماکان با تایی شون وقت هیچ و همن عا  کم هم به عالق

 ... گفت بهت حرفارو اون من بخاطره فقد و نمیشه
 : داد ادامه و پایین انداخت سرشو

سی بود سخت خودمم برای اوا- س و  بغل ترو از غیر به ک  اب... کنم شب*و*
سانا اینکه شتمه خواهره اینه رک  عملتوال عکس وقتی... سخته بازم خب ولی ندا
 بی توعم فهمیدم... زدی حرف باهام اونجودی و رفتی شــرکت از وقتی دیدم
  من به نیستی حس
 دارم بهش حسی فهمیده اینکه از... بودم شده سرخ خجالت از... کرد نگام
  نشست زانو رو پایینم اومد و شد بلند

  کردم نگاش تعجب با
 : گفت عشق از پر لحنه با... بود لبش رو لبخند و میزد برق چشماش

ــته فکرم که بگو- ــت منو توعم که بگو...درس  به ارودنی تا بگو اوا... داری دوس
  اوا بگو... بدم نشون بهت عشقمو تمامه تا... بریزم پات

  کردم بازی انگشتام با و دادم قورت صدا با دهنمو با
 اشحرف و لبخندش... نگاش... قشنگش لحنه... میشد کنده داشت جا از قلبم

  بیارم در بال بخوام خوشحالی از بود شده باعث
 من.... ارمبی در بالتکلیفی این از خودشو و خودم بود وقتش... بود وقتش شاید

 ... ولی داشتم دوستش
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  بگم میکشیدم خجالت
 :گفتم بود پایین سرم که همونجوری لکنت با
 بگم چی نمیدونم من..م...عطا راستش...راستش-
 : گفت ذوق از پر و خوشحال با
  اره بگو فقد تو-

 :گفتم اروم خجالت با و پایین انداختم سرمو
  اره-

 ... باال گرفتم سرمو تعجب با... بود سکوت دقه چند
 شد من ماله دنیا تمامه دیدم که چیزی از

  میکرد نگام میزد برق اشک از که چشایی و لبخند با عطا
  ردمک بغلش محکم و جلوشو نشستم زانو با و بگیرم خودمو جلوی نتونستم

 :گفت رفته تحلیل صدای با... موهام الیه برد سرشو و کرد بغلم
 همال چشات.... شد من ماله قلبت باالخره... موهاتم بوی عاشقه میدونستی-

 ... اوا عاشقتم... شد من
 : کردم زمزمه اروم و گوشش کناره بردم سرمو و کردم بغلش تر محکم

 عاشقتم منم-
 * بعد هفته دو* 

  دنبالش دوییدم و کشیدم جیغی
 : زدم داد

 ؟؟ میپاچی اب من رو وایسا میگم بهت.... وایسا عطا-
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 و میکردن مســخرمون اونجا رکســانام و ماکان میدوییدم دنبالش و میخندیدم
  مخندیدن

  کرد وا دستاشو و وایساد خنده با عطا
  بغلت بیام خوندی کور ینی که اوردم در براش زبونمو و وایسادم خنده با
  نشستم پیششون و رکسانایینا پیشه برگشتم خنده با

  میاد داره اویزون لوچه و لب با عطا دیدم
 : زد داد خنده با ماکان... خندیدیم قیافش به تایی سه

 پرتااا تو زد بدجور عطا واااای-
 : زد ـداد ماکان اینه رکسانام

  نکنی خیسش باشی تو-
 زدم قهقه

 و شــمال مبیای گذاشــتیم قرار رکســانایینا با انگیز خاطره شــبه اون بعده هفته یه
  رهارامشت پر و تر قشنگ عکساش از برابر هزار که نشستم جایی کناره االن
  بازوش تو کوبوندم خنده با که رفت بهم غره چشم یه کنارمونو نشست عزا

ــده خندهاش دنیام.... خندید ــی از پر وجودم تمامه میخنده وقتی.... ش  خوش
  میشه

 : گفت و کرد نگاه اسمون به ماکان
 هاا میشه تاریک بریم؟داره بچه-

شینه تو رفت کی هر شدیم بلند و کردیم تایید همگی  طرفه رفتیم و خودش ما
  ویال

 :گفتم و کردم عطا به نوچی نوچ یه... نداشت هیچی رفتم ور ضبط با
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 کالم بی  همش نداری حسابی درست اهنگ دونه یه ماشینه اینم اخه-
 : گفت خنده با و خندید بلند

  کن رو داری حسابی درست اگه تو-
 بطضــ تو زدم اوردم در شــروینو فلشــه کوله از و کردم باال بلند بعله یه خنده با

 فتمونج ضبط کردنه زیاد با و شد پیدا نظر مورد اهنگه کردن پایین باال بعده....
 :میخوندیم صدا هم... خوندم به کردیم شروع

 لبالب، دارم دوست
 

 تب، از عشقم میسوزه
 

 شب؛ هر ثانیهء هر تو، اسم از میشم پر
 

 فردا، تا دارم دوست
 

 دریا، تا دارم دوست
 

  رویا و خواب وقت تو باز، ببینمت شاید
 

 : دادیم ادامه و کردیم نگاه هم به
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 ؛دقایق این تموم بارون، تو دارم دوست عاشق، های دقیقه شقایق، از ساعتی
 

 دوباره؛ دارم دوست نباشه، فردا اگه سواره، شب دوش رو ستاره، سبد سبد
 

ست سوزه لبالب، دارم دو شقم می شم پر تب، از ع سم از می  ره ثانیهء هر تو، ا
 شب؛

 
 و خواب وقت تو باز، ببینمت شــاید دریا، تا دارم فردا،دوســت تا دارم دوســت

 …رؤیا
 

     …دارم دوست
 :میخوندیم صدا هم...

 لبالب، دارم دوست
 

 تب، از عشقم میسوزه
 

 شب؛ هر ثانیهء هر تو، اسم از میشم پر
 

 فردا، تا دارم دوست
 

 دریا، تا دارم دوست
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  رویا و خواب وقت تو باز، ببینمت شاید

 
 : دادیم ادامه و کردیم نگاه هم به
 

 ؛دقایق این تموم بارون، تو دارم دوست عاشق، های دقیقه شقایق، از ساعتی
 

 دوباره؛ دارم دوست نباشه، فردا اگه سواره، شب دوش رو ستاره، سبد سبد
 

ست سوزه لبالب، دارم دو شقم می شم پر تب، از ع سم از می  ره ثانیهء هر تو، ا
 شب؛

 
 و خواب وقت تو باز، ببینمت شــاید دریا، تا دارم فردا،دوســت تا دارم دوســت

 …رؤیا
 

    …دارم دوست
  **** 

 
شار شق از سر سی خدایا.... شدم ع شی همه این که مر  کردی من ماله رو خو

  شکرت خدا شکرت...
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 گذشت  اهنگ و زدن حرف با  برسیم ویال به تا
  ویال تو رفتیم

  شدن ول من اینه هم بقیه.... مبل رو شدم ولو مانتو همون با و
 :گفت خنده با و کرد اشاره قیافم به و خندید ماکان

 ... که نمیاری دووم شب تا تو-
 :داد ادامه خنده با عطا به رو و
  ببرش بعدا کن کنسلش اقا-
  کرد رکسانا با بلند خنده یه عطا هیسه با

 :گفتم عطا به رو تعجب با میکردم نگاه بهشون گیج
 بریم جایی قراره شب مگه-

  داد تکون سرشو
 : دادم ادامه تعجب با
  ؟ کجا-

 :گفت میرفت اتاقش سمته به که همونجور و شد بلند
  حاال میبینی-
 :گفتم تخسی و وایسادم جلوش و دنبالش دوییدم و کردم بلند عه یه
  دیگه بگو-
  اتاقش تو رفت و کرد نوچ یه خنده با

 نگفت رفتم مخش رو چی هر فضولی از شدم زنده و مردم شب تا بگم خالصه
  میخندیدن همش که ماکانینام... نگفت که
 ! ؟ خبره چه اقا
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  کردم اکتفا" بفرمایید" و شدم بلند تخت رو از اتاق دره صدای با
 : دادم ادامه و کردم ناز چشمی پست عطا دیدنه با
  بله؟-

ــت ــینه به دس ــاره کمد به و داد تیکه در چارچوبه به لبخند با س  بدو... کرد اش
  بریم باید بپوش لباس

 : گفتم شده ریز چشای با
  کجا بگو االن حداقل-
 کرد نوچی یه خنده با
  کمدم طرفه رفت و

ست سادم کنارش و شدم بلند سینه به د ست... وای  بهم کمدم گرانه جو و ج
  میریخت

 :  گفت و کرد اشاره بهش و جلوم گرفتم و دراورد ابی مانتو یه اخر
 کنیا ست سفید با اینو-
 مگه گرفتن مشکیو...چرا سفید اه اه اه-
 عه نباشه حرفم بپوش سفید ولی نگرفتن نخیر-

شت و رفت  جبارها به تازگیا که سفید شلواره و شال مجبوری... بزنم حرف نذا
  پوشیدم بودمو گرفته عطا
 ترومان و بیرون ریختم چتری موهامو... زدم مالیم صورتی رژ یه اینه جلو رفتم

شیدم شگلی ابی مانتو... پو شتش که بود خو شت رنگی طرحهای پ  کیفم... دا
 لوارهش با عطام همزمان که بیرون رفتم و برنداشتم کیف مجبوری....نداریم که
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قا بگو پس... بیرون اومد مانتوم همرنگه دقیقا ابی بلوزه و ســفید  فتگ جرا ا
  بپوشم اینارو

 :اوردم زبون به ناخداگاه.... جیگرم شده خوشگلم چه
  شدی خوشگل چه-
 شدی خوشگل چه-
نده با گاه بهم خ مان... کردیم ن عده.... میخوادا هنر گفتن جملرو یه همز  ب

 میریم کجا بدونم اینکه بدونه و ماشین تو نشستیم ها بچه از کردن خداحافظی
 کردم نگاه  بیرون به سینه به دست

 
  کردم نگاه روم به رو به تعجب با ماشین توقفه با

  دراورد قرمز پارچه یه داشبرد تو از و شد خم لبخند با که کردم نگاه عطا به گیج
 جبتع با و نیوردم طاقت اخر... میکردم نگاه کاراش به پریده باال ابروهای با

 :گفتم
 کنجکاو موقع اون از بریم میخواســتیم که جایی بود این! دریا؟ باز اومدیم-

  منو کردی
 :گفت و زد زل چشام تو و جلوم گرفت پارچرو و کرد بلند خنده یه
  ببندم چشماتو کن پشتتو-
 :گفتم بهت با... کردم نگاش تعجب با
  چرا؟ چی؟ برای چی؟ ینی-
  خودت میبینی ببندم برگرد نباشه کاریت شما-
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 قرمزی هپارچ ثانیه چند بعده که برگشتم اروم... میمردم فضولی از داشتم دیگه
  شد سیاه جا همه بعد و گرفت قرار چشمم جلو

 : گفت بود زده ذوق خیلی که لحنی با
  شی پیاده کنم کمکت بیام تا بشین حال خب-
ــه به به ــین دره ثانیه چند بعده... کردم اکتفا باش ــد باز ماش ــت و ش  ندشب پش

 : میگفت که عطا صدای
  شو پیاده حاال خب-

  شدم پیاده اروم
  پایین انداختم خجالت از سرمو دستام شدنه گرم با

  دنبالش میکشید منو و میرفت راه اروم جلوجلو عطا
 !خب دریا اومدیم باز چی برای.... بره میخواد کجا ینی

  کنم فکر نتونستم بیشتر وایسادنمون با
ـــدای یا ص مد در یدم و میو نارشــیم فهم ند... ک قه چ ـــدایی هیچ ای د  ص

 !باشه؟ شده چیزیش عطل نکنه شدم نگران....نیومد
  کردم صدا اسمشو ترس با
 عطا؟؟؟...ع-

  منه از تر دور انگار... اومد تر دور از صداش
 که خوشــحالی با.... بیاد لبم به لبخند شــد باعث بود صــداش تو که شــادی با

 :گفت چیه منشأش نمیدونستم
  دار بر پارچرو اروم اروم حاال خب-
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یه چند بعده و دادم گوش حرفش به  ...شـــد باز باالخرع باهاش رفتن ور ثان
  دیدن روم به رو که چیزی از که.... پایین اوردم اروم اروم دستامو

  شد سست حیرت از وجودم تمامه
 دریا کناره شنای رو افتادم زانو با و کنم تحمل نتونستم

 نگاه رومو به رو صــحنه تعجب و حیرت با و دهنم جلوی گذاشــتم دســتمو
  میدادم گوش زیبا ویالونه صدای به و میکردم

سه روی شته  ترتیب به های شمع ها ما سیریرو که بود شده گذا  یدنرس برای م
 میکرد درست عطا به

  میزدن اهنگ دست به ویالون مرد چنتا هام شمع این کناره
  بود شده گذاشته زرد لیلیوم های گل عطا پشته

  کردم نگاه عطا به
 خندشلب و کرد باز دستاشو اروم اروم....میکرد نگاه بهم خیره عشق و لبخند با

  شد تر پرنگ
  شدم بلند ها ماسه روی از اروم

  بود شده باز اغوشش برای که دستایی و میدید عطارو فقد چشمم
  میشدم تر نزدیک قدم قدم

  میشد بیشتر سرعتم میداشتم بر که قدمی هر با
یدن حاله در خودمو که اومدم خودم به وقتی  گرم با و دیدم عطا ســمته به دو

 عشقمم امن اغوشه تو فهمیدم شدنم
 گرد تعجب از که چشــایی با... شــدم جدا ازش زده بهت گونم شــدنه خیس با

 جلوم گرفتن و کشید گونم به دستمو بودن شده
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 ! کردم؟ گریه....گر من....م
 امون بهش که بزنه حرف کرد باز لب میکرد نگام ترس با که کردم نگاه عطا به

  لبش رو گذاشتم لبمو و ندادم
ــدایی هیچ ــنیدم ص  هیچ.... اینجان مرد چنتا نبود مهم برام.... هیچی... نمیش
  نبود مهم برام چیز
شقمون فقد صدای بود مهم ع شوع و میکوبید سینم به وار دیوانه که قلبی و  طا

  میخواست
  بود اومده بند هیجان از نفسم... بودم بسته چشمامو

سته با شیده گرفت قرار گردنم پشته که گرمی د  گرمش هاغوش تو و جلو شدم ک
  رفتم فرو شیرینش لبای لذته و

  بود شده عشق از پر دنیام
  عشقش و بود اون فقد بودم شده خالص اروم

  کردم باز چشمامو لباش شدنه جدا اروم اروم با ولی گذشت چقدر نمیدونم
 هخالص وجودش و چشماش تو دنیام... کردم نگاه عشقش از پر ابیه چشای تو

 ... میشد
  بود پرنگی لبخند لبش رو میکرد نگام خیره

  پیشونیم به چسبوند و جلو اورد سرشو
  میکردیم نگاه ای وقفه هیچ بی هم چشای تو
 هباعث گلوم تو چیزی بودم شــده باعث خوشــی این... خوشــی از بودم شــده پر

  بشه خفگیم
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 میکردم خفگی احساسه
 ســال2۳ بعده اشــکمو ســده و کردم رها بغضــمو چشــمام جلوی شــدنه تار با

  شیکستم
 میکردم خوشحالی از ای گریه دل ته از زیاد خوشی و عشق از

 ریهگ خوشــحالی از االن و نبود بلد کردنو گریه که بودم دختری انگار نه انگار
    میکرد

  کرد نگاه ترس با چشمام تو و کنار کشید سرشو شدت با
 دبای نمیدونســتم و نداشــتم خوشــی انقدر وقت هیچ تاحاال.... بودم زده بهت

  کنم چیکار
  میخندیدم هم میکردم گریه هم ها دیوونه اینه

 : گفت ترس با و داد تکون محکم هامو شونه و جلوم اومد عطا
 خدا ترو اوا... کنه لعنتم منه؟؟خدا شــدی؟؟تقصــیره اینجوری چرا ؟؟اوا اوا-

 .... نکن گریه
 : داد ادامه و زد داد

  اواااا-
شکامو کردم سعی و دادم تکون نه معنی به تند تند سرمو  دایص با کنم پاک ا
 : گفتم گرفته

 چیکار باید خوشــی از نمیدونم من.... نیســـت اینجوری اصــال... عطا نه-
 ... کنم گریه یا بخندم...کنم

 : دادم ادامه بغض با
 میدی؟ بهم قولی یه عطا-
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 : گفت لبخند با.... داد عشق به جاشو و شد محو نگاش تو ترسه
 ؟ قولی چه-

ــتمو ــتم دس ــرعتی چه با که میکردم حس و قلبش رو گذاش  غضب  با میتپید س
 :گفتم

 حرفای نم غیره به کس هیچ به بده قول...بتپه من برای فقد قلب این بده قول-
 ...عطا بده قول.... نزنی عاشقونه

 
 : گفت و چشمام تو زد زل لبخند همون با و یدب*و*س پیشونیمو و زد لبخند

 شقمع تمامه میدم قول... بتپه تو برای فقد قلب این مبدم قول... اوا میدم قول-
  تو فقد باشه تو برای حرفام و

  زدم لبخند بهش دلم ته از
 : گفت و کرد نگام خیره

ــمات میدی قول...میدی؟ قول بهم توعم- ــه؟؟ خودم ماله فقد چش  قول...باش
ــه من ماله فقد هات خنده میدی ــقونت حرفای ؟؟ باش ــه تو فقد عاش  من گوش
 باشه؟ من ماله لبا این میدی ؟؟قول بپیچه
 : گفتم عشق از پر و دادم گوش قلبش صدای به و کردم بغلش

 میدم قول عشقم تمامه با میدم قول-
  زد زانو پام جلو و کرد جدا ازم خودشو

  کردم نگاه چشماش تو
  دراورد جعبه یه و جیبش تو کرد دست
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  کردم نگاه مشکی مخملی جعبه به تعجب با
  جلوم گرفت شدرو باز ی جعبه بود زده زانو که همونجوری

شتری به بهت با سه یه که انگ  شده ارک نگین واطرافش بود روش کوچیک الما
  کردم نگاه بود

 روش چرخید نگام عطا صدای با
 :گفت و کرد نگام عشق با
 ؟ میکنی ازدواج من با....اوا-

  دهنم جلوی گذاشتم دستامو جفت
  کردم نگاه بود شده تر پرارامش همیشه از که چشایی به

 بود شده خاص ابیش
  عشق از پر....شاد....بلند.... خندیدم دلم ته از
 : زدم داد وجودم تمامع با
 بــــــــــــلــــــــــــــــه-
 :گفتم و شدم اویزون عطا بازوی از ذوق با
  اونجارو عطا...عطا-
 اشــتد کالســکه تو صــورتی لباســه و صــورتی پســتونک با کچل و ناز بچه یه

 میخندید
  کرد نگاه میدادم نشون بهش که ای بچه به تعجب با

 یطنتشــ با و طرفم برگشــت  شــد تبدیل عشــق به چشــاش توی تعجبه کم کم
 :گفت

  خودمون واسه ایشالله-
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  رفتیم فروشگاه شاپه کافی سمته به و خندیدیم بلند
شقم با عمرمو لحظاته بهترین ماه یه این شکر و کردم سپری ع  از ممیکن خدارو
شبختی همه این  هیچ نبود گندم اخالقه اگه چون.... داده بهم که اخالقی و خو

 نمیشدم اشنا عطا با وقت
  میز پشته نشستیم

 عزیزم؟ میخوری چی خب-عطا
 :گفتم افتاده اب لوچه و لب با و مالیدم هم به محکم دستامو

  شکوالتی بستنی و انار آب-
  اومد در اخم که کشید لپمو محکم شد رد کنارم از وقتی و خندید ریز ریز

  بده سفارش رفت و خندید که کردم نگاش چپ چپ
  میکردم نگاه دورم ادمایه به اشتیاق با

 پسر دوتاشون بودن دختر دوتاشون که بودن ما بغلیه میز نفر چهار
ـــده ارایش کلی با بهتره نگم دختراشــون از یدم که ای عجوزه بودن ش ید  م

 میز ای بود اینجا یا نگاشون همش نداشتن کم چرونی چشم از که پسراشونم....
 بود نشسته خانم یه که روییسون به رو
 ذاشتمگ قرار اوینا با رویایی شبه اون بعده...لبم رو اومد لبخند یه شمال یاده به
 نگشتروا و کردم تعریف براش موضوعو ته و سر از دیدیم همو وقتی ببینمش تا

 شد خوشحال وکلی بود دستم تو که دادم نشون بهش
 خیلی یکباره روز سه اونم تلفن حده در فقد ارین با ارتباطش که فهمیدم اینو و

  میشه سرد داره ارین میکنم احساس میگفت... بود بد حالش
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  بیرون اومدم فکر از شد گذاشته میز رو که قرمزی انارای اب با
  خانم بفرمایید خب-عطا

 :گفتم و زدم بهش لبخند یه
  ترشه چه به به.... نکنه درد دستت-
 گفتم واووو یه ترشیش از

سفانه شتم شد تموم انارم اب متا ستنی سراغه میرفتم دا  مانعم اعط صدای که ب
 شد

 : گفت تردید با
 بزنی؟ حرف خانوادت با نمیخوای....تو...اوا-

 رهب حســابی درســت من گلوی از چیز یه نمیشــد ینی.... پایین انداختم ســرمو
  توش بزنه گند باید اخر چیزی یه... پایین
  دادم تکون نه معنی به سرمو

 :میگفت که شنیدم مهربونشو صدای
 هکن ازدواج میخواد دخترشون بدونن باید و خانوادتن اونا... چی که باالخره-
 :گفتم بود پایین سرم که همونجوری اروم صدای با
 چی برای میگن بهم میخواد دلشــون چی هر و نمیشــن قائل ارزش برام وقتی-

  بیرون بندازنم دوباره که برم کنم کوچیک خودمو باید
 : گفت مهربونی با
  کن نگاه منو اوا....باال بگیر سرتو...الهی برم قوربونت-

 با و کرد اشـــاره خودش به.... کردم نگاه چشـــاش تو و باال بردم ســرمو اروم
 : گفت مهربونی
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 عتجر کسی پشتتم کوه اینه هستم خودم... نخور هیچیزو غصه داری منو تا-
  کنه نگاه چپ قاسمی خانومه به نداره

 تیبانپشــ یه بدونی وقتی محشــریه حســه.... اورد لبم به لبخند حرفاس کم کم
 میمیری براش وجود تمامه با و عاشقشی که داری کنارت رو مردی یه... داری
 : کردم زمزمه اروم

  میزنم حرف باشه-
  بود میز رو که دستم رو گذاشت دستشو و زد لبخند

 کردم نگاه انگشترش به
سه اینه دقیقا  هم اب.... بود شده کار نگین حلقه دوره... مردونش فقد بود من وا
  نیاریم درش دستامون از وقت هیچ که گذاشتیم قرار

شت و شد شیطون لبخندش که زدم لبخند بهش  که شیطونش صدای بندش پ
 : میگفت

 باشه؟ چی هامون بچه اسمه نگفتی حاال خب-
 خنده زیره زدم بعد و باال پرید ابروهام حرفش از اول
 طاع رو چششون دختراش که بغلی میز به خورد چشمم میخندیدم که حالی در

  بود
  اخم به شد تبدیل خندم دیدم صحنرو ابن تا
 :مگفت عطا به رو بزنم لبخند میکردم سعی که حالی در و شدم بلند اخم با
  گشنشه بچم... خونه تنهاست شهاب شو بلند دلم عزیزه-
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ضوح به  الیه از و زدم حرص از لبخندی... شد تعجب از پر صورتش دیدم و
 : گفتم اروم دندونا

  شو بلند-
  صندق طرفه رفت و شد بلند تعجب با

ــادم منم ــدای بودم منتظر که همینجوری... بیاد تا وایس ــنیدم دخترارو ص  هک ش
 :میگفتن هم به اروم

  دامنش تو افتاده هلویی چه ایکبیری دختره کن نگاه وای-
 : گفت حرص با یکی اون

به... پولداره خوب معلومه ام پســره واال اره-  کاش ای... دارن ام بچه واال خو
  میشدم زنش اونوقت نداشت زن

  شد گرد وقاحتشون از چشمام
 رد یمخواست میزشون کناره از گرفتم بازوشو و زدم بهش لبخند یه عطا اومدن با

شیم سی ادای که ب ستو بهت که ک ساد دخترا از یکی به رو و اوردم در زد  و موای
 : گفتم

 کن خودت حاله به فکری یه میاداااا در داره چوروکات و چین عزیزم وااااای-
  میترشی وقت یه

فه به و گفتم اینو یا یت دختره عصــبی ق طای و ندادم اهم  دمخو با متعجبو ع
  بیرون کشوندم

 : گفت شده گرد چشای با و وایساد روم به رو تعجب با عطا بیرون اومدیم تا
 ! ؟ شد چی! ؟ بود کی دختره اون! کیه؟ شهاب-

 :  گفتم بیاد راه میکردم مجبورش بازوش کشیدنه با که همونجوری
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سمه  شهاب- سره ا سود دختره اون... ایندمونه پ  از که شد اینجوری و بود ح
  کردم محافظت عشقم

 خنده زیرا زد پقی که عطا طرفه برگشتم جانب به حق لبخنده با
  بود خندیده انقدر بود شده سرخ

 : گفت شیطنت با و کشید لپمو شد تموم که خندش
  دریا میشه اسمش بود دختر اگه تازه.... خودمی حسودخانمه-
  زدم بهش لبخند یه قشنگش انتخابه از
 :گفتم لبخند با
 ... دریا چرا حاال-

 :گفت  میرفتیم بیرون سمته به که همونجور
 قتزری سلوالت تکه تک تو ارامشو اون اینه و دریاست همرنگه چشمات چون-

 میکنه
  کردم بهش عشق از پر نگاه یه توصیفش از
 ؟ باشه شهاب پسرمون اسمه داری دوست جرا تو حاال-

 :گفتم و باال انداختم شونمو
  دارم دوست خیلی شهابو ولی نداره خاصی دلیله نمیدونم-

  رفتیم عمارت سمته به و شدیم ماشین سواره
 

************************************************* 
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 میشد و ودب وایساده کنارم گل دسته با که عطایی به....کشیدم عمیق نفسه چنتا
 کردم نگاه خوند چشاش تو از استرسو

 ودب توش کودکیم تلخه خاطراته تمامه که  ای خونه ی زده زنگ دره شدنه باز با
  شد کنده جاش از استرس از قلبم

  زد تندتر قلبم کوکب دیدنه با
  کرد نگاه عطا به بعد و من به اول تعجب با

 : گفت اخم با... داد اخم به جاشو تعجب کم کم
 بله؟-

  شد قدم پیش تر سریع عطا که بزنم حرف خواستم
 هستند؟ کاویانی جنابه-
 : گفت تعجب با
 کیه؟ کاویانی-

 : گفتم سریع بگه چیزی بخواد عزا اینکه قبله
 هست؟.....بابام-
 : زد بهم پوزخند یه و انداخت پام تا سر به نگاه به اخم با
 نانداختنشو صابخونه افتاد عقب خونشون اجاره.... بودن میومدی زودتر اگه-

  مامانتو هم باباتو هم بیرون
 : کرد اضافه پوزخند یه با
 پدرتم مادر دســته میومدی حداقل... رســیدی خودت به خوب ماشـــالله-

  میگرفتی
  بزنم نمیتونستم حرفی هیچ اولش جمله بهت از
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 :گفت بهش رو عصبانیت با عطا شنیدم فقد
 شمایید زتونا ببینم زنم به احترامی بی دیگه بار یه کنید صحبت درست بهتره-

 اید؟ متوجه برید خونه این از باید که
 : میگفت ترس با که بود کوکب زده هل صدای بندش پشت

  کردم شوخی میگیرید خودتونم به چه ایبابا-
  ماشین به دادم تکیه
  بیرون انداختنشون که چی ینی

 ندارن جاییو که اونا.... کجان االن
  میکردم نگاه ردم به رو دیواره به حیرونی با
 مادر باالخره ولی نمیبخشــمشــون وقت هیچ و کردن بد بهم خیلی اینکه با

  باشم بیخیال نمیتونم.... پدرمن
 نگاه تا میکرد نگام داشــت ترس با اومدم خودم به عطا وحشــتزده صــدای با

 :گفت و کرد باز دهن دید خودش رو خیرمو
 خوبی؟-

 رو کردم پرت خودمو رفتم ماشــین دره ســمته به و دادم تکون ســرمو کالفه
شونیم که همونجوری هوا رفت آخم که پنجره به کوبوندم سرمو و صندلی  وپی

  میزد حرف کوکب با داشت که کردم نگاه عطایی به میدادم ماساژ
 ؟!باشن داشته میتونن حرفی چه کردم تعجب

 با بود اوینا کردم نگاه صــفش به و دراوردمش کوله از موبایلم زنگه صــدای با
  کردم وصل تماسو لرزون دستای
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  میاد میشه پا بفهمه اگه...میلرزید صدام
 بله؟...ب-

  داد تشخیص میشد گوشیم پشته از متعجبشو صورته
 :گفت تعجب با
 خوبی؟ اوا؟؟-
 :گفتم کالفه بود شده شروع باز دردم سر.... کردم پوفی یه
 جانم؟... عزیزم اره-

 نزدم حرف باهاش کالفه اینجوری وقت هیج... میکردم درکش و بود متعجب
  بشنوم صداتو میخواستم واال هیچی-
 ینی هک کرد اشــاره دســت با که عطا طرفه برگشــتم ماشــین دره شــدن کوبیده با

 " اویناست" زدم لب...کیه
  باشه انرژی پر صدام کردم سعی بندش پشت

شم گلم خواهره قوربونه دلم عزیزه وااای- سیدم من فقد... ب  زنگ بهت خونه ر
  بزنم حرف نمیتونم جاییم یه االن میزنم

 خدافظ فعال پس عزیزم باشه-
 خدافظ-

  داشبرد رو کردم پرت و کردم قطع پوف با گوشیو
 :گفتم کالفگی با و عطا طرفه برگشتم

 اون با میگفتی چی-
  باال اورد بودو توش برگه یه که دستشو لبخند با
  بود نوشته روش ادرس یه که کردم نگاه برگه به تعجب با
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 :گفتم تعجب با
 کجاست؟ چیه؟ادرسه این-

 :گفت میکرد روشن ماشینو که همونجوری
سه- سافرخونه ادر شن مامانتینا فعال که ایه م شون میریم االنم.... تو  نیمک پیدا

  رفتن هست ای هفته دو حدوده گفت خانومه اون که اونجوری
 : اومد عطا مهربونه صدای که پنجره به چسبوندم سرمو عصبی

  میکنیم پیداشون باش اروم میگیری سخت خودت به چرا دلم عزیزه-
 : کرد اضافه خنده با بعد

  میکنی بیتابی اینجوری بودی قهر خوبه حاال-
 : داد ادامه و کشید لپمو که کردم کوتاهی خنده میگه راست گرفت خندم

  خندیدت قوربونه-
  میکردم دق نداشتم عطارو من خدایا ، کردم نگاش لذت با

  میورد لبم به لبخند ناراحتیام اوج تو همیشه
 : گفت و کرد ریزی خنده میکرد نگاه روش به رو به که همونجور

ضی خانومم میکنی نگاه چقدر شدم تموم ایبابا- ستا را  یکنیم نگاهم انقدر نی
  خانوم

 :گفتم خودخواهی با و کردم نمایشی اخم
 اقاااا عمرت اخره تا منم فقد ،خانومتم کنم نگات باید من فقد و فقد-

 خندیدیم هم با بلند و گفتم اینو
  مبود اومده خودم که بود همونی.... کردم نگاه مسافرخونه به ماشین توقف با
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  وایسادیم هم کناره و شدیم پیاده
  ردک قفل انگشتاش الیه دستمو و زد کننده امیدوار لبخند یه... کردم نگاش

  تو رفتیم هم با و زدم لبخند یه
 : گفت پرسشی و  میز رو گذاشت خودکارشو دید منو تا پیرمرده

  بفرمایید-
 دارید؟ کاویانی نامه به شخصی شما_عطا

 
 : داد  تکون سرشو دقه چن بعده و کرد باز دفترشو

 ؟ بستگانشونید از.... داریم بله-
  بله_عطا

 :گفت و کرد اشاره چپ سمته به پیرمرده
 ۳۸ اتاقه برید سمت این از-

 اتاق طرفه رفتیم تشکر از بعد
  میزد تندتر منم قلبه شمارش هر با و میشمردم اتاقارو دونه دونه

 ؟!چی کنن بدرفتار باهاش اگه... بدن نشون برخوردی چه نیست معلوم
   کردم دور خودم از منفیو افکاره وایسادنمون با

 زد در و جلو برد دستشو عطا
 میکردم نگاه اتاق دره به وحشت با

 :میزد داد که اومد بابا خمار صدای دقه چن بعده
 بـــــله؟-
  نیومدیم موقعی خوب فهمیدم خمارش صدای شنیدن با
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 میشه خورد شخصیتم ببینه اونجوری بابامو عطا اگه
 :گفتم التماس با و گرفتم بازوشو سریع که کنه باز دهن میخواست

  میایم دیگه زمان یه بریم بیا لطفا....عطا-
 "کــــــیه؟" میزد داد که بابا صدای باز که کرد نگام تعجب با

شتم اومد شیدم بازوش از بزنه حرف نذا  ببرمش کردم سعی زورم تمامه با و ک
  بیرون

 : دادم ادامه التماس با
  بعدا میگم بهت خودم بیا عطا-
  شد همراه باهام و نکرد تقالیی دیگه شنید حرفو این تا

  کردیم حرکت و ماشین تو نشستم سریع
  نمیگفت هیچی چون بیرون اومدیم چرا فهمید کنم فک

  بودم بسته چشمامو صندلی به بودم داده تکیه سرمو
  کنم چیکار باید اینکه.... موقعیتم به کردم فکر.... کردم فکر

 رفتم خواب به و شد گرم چشمام کم کم که کردم فکر انقدر
 

******* 
  کردم باز چشمام اروم ماشین بوق صدای با

 خمیازه یه ماشــین وایســادن با بودیم عمارت.... کردم نگاه روم به رو به گیج
  کشیدم
 : رسید گوشم کناره از عطا خنده صدای
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 شده تاریک هوا شدن بیدار خرسه خانوم باالخره-
  ابری همیشه اینه... کردم نگاه تاریک هوای به و شدم پیاده تعجب با

  خونه سمته به میرفتیم عطا کناره و بود اسمون به چشمم
 : گفتم لذت با
  بیاد بارون میخواد عطا-
 :گفت همونجوری و کرد نگام لبخند با و کرد اسمون به نگاه یه
 !ببینیم؟ بارونو بالکنش تو کلبه بریم امشب میخوای-
  شدم اویزون بازوش از و کشیدم کوتاه جیغ یه ذوق با

 : گفتم ذوق با که خونه تو رفتیم
  عشقم مرسی-
  خندیدیم جفتمون کشیدم خنده با لپشو و

  شد محو صورتم از لبخند تمامه یدفه که برگردوندم سرمو
  کردم نگاه ، میکرد نگامون ناباوری با که ارینی به بهت با
 :گفت اخمش همون با بود کرده اخم که کردم نگاه عطا به
 میکنی؟ چیکار اینجا تو-

 با ادد لبش گوشه پوزخند یه به جاشو و رفت چشماش از ناباوری حالته کم کم
 : گفت پوزخند

 باشم داشته دوست وقت هر و هست منم خونه توعه خونه اینجا که همونجور-
  میرم بخوام وقتم هر میام

  طرفمون اومد اروم اروم و شد بلند مبل رو از
  بود عطا بازوی دوره که بود من دستای به چشمش
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 :داد ادامه و زد زل چشمام تو و زد دیگه پوزخنده یه
 ... میکنی عشقم عشقم خوب میبینم-
 : کرد اضافه و کرد اشاره عطا بازوی به
 دارید ای فاصله خوب-

  اومد عطا بلند و عصبی صدای
  چطوریه زنم با رفتارم باشه داشته ربطی تو به نمیکنم فکر-عطا
  کردم نگاه ارین متعجب قیافه به و دادم قورت ترس با دهنمو اب

 :زد لب ناباوری با
 زنت؟-

 ترانگشــ به و باال اورد و گرفت چپمو دســته میزد پوزخند که بود عطا دفه این
 : کرد اشاره

  زنم بله-
 : کرد زمزمه گوشم زیره کنارمو اورد سرشو

  اتاقت تو برو تو عزیزم-
گاه بهمون زده بهت که ارین به نگاهی نیم کرد لپم از ب*و*س یه و  میکرد ن

  کوبیدم درو و اتاقم تو رفتم سریع و کردم
 : کردم زمزمه زنان نفس نفس در پشته

 کنه بخیر مارو عاقبت اخر خدا-
 *عطا*
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شم روی به رو ساده دادا شی....بودم وای شت باهم بچگیامون تمامه که  دادا  گذ
  میکرد نگام نفرت با االن و
 : گفت عصبانیت از شد چفت دندونای با
  ازم؟؟ گرفتی عشقمو شد؟؟ راحت خیالت-

فه  رفیمط از ببینم ناراحتیشــو نمیتونســتم... بود برادرم ارین.... بودم کال
 میکنه عشقم عشق هی ببینم نمیتونستم

 :گفتم عصبانیت با
گه که تو- نارو دی کار داری اوی ـــت منو اوا ؟!داری؟ اوا با چی  منم دارع دوس

 برس زندگیت به برو بیرون بکش ما زندگی از پاتو ارین.... دارم دوسش
  ناراحتی به بود داده جاشو عصبانیت.... زدم زل چشاش به
 ندپوزخ همون با و شونم به زد و وایساد که بشه رد کنارم از اومد و زد پوزخند یه

 : گفت
  داداشـــــش خوشبختیتو میبینیم-
  رفت و

  کارم اتاق سمته رفتم و کشیدم پوف یه عصبی
  بستم چشمامو کالفه و مبل رو انداختم خودمو... کوبیدم درو و تو رفتم

 کنی چیکار ندونی و بیوفتی شرایطی همچین توی سخته خیلی
  کنم کاری نمیتونستم ولی ناراحته داداشم اینکه از بودم ناراحت

  کردم باز تعجب با چشمامو در صدای با
  ؟ کیه-
  کشید پر ناراحتیام تمامه اوا صدای با
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 تو؟ بیام میتونم عطا_ اوا
 :گفتم بود اومده لبم رو وجودش از که لبخندی با
  عزیزم تو بیا-

  تو اومد لیوان یه با و شد باز در
 :کرد اشاره و طرفم گرفت لیوانو نشستوو کنارم لبخند با
  کردم درستش داری دوست که همونجوری بخور-
 وقت هیچ سال سی این تو... کردم مزه مزه قهومو اروم و گرفتم ازش لبخند با

 بودم نخورده ای مزه خوش قهوه همچین
 :گفتم عشق با و کردم نگاش

  شده عالی خیلی مرسی-
  بیرون رفت و شد بلند ای دیگه حرفه هیچ بی و زد اروم لبخند یه
  کردم نگاه خالیش جایه به تعجب با

 داشــته نمیتونیم اروم روزه یه ارین این دســته از...  هم تو رفت اخمام کم کم
 باشیم

 *اوا*
 

 : میزدم داد و بودم وایساده عطا روی به رو عصبانیت با
شه کی- سخره این می  هگ*ن*ا* داره حدی منم صبره... کنی تموم بازیاتونو م

  اون بغله بری نمیخوام کردم
 : کشید داد سرم عصبانیت با
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نا و من.... میگی چرت داری میدونی خودت-  چرا همیم با مجبوری رکســـا
  تو نمیفهمی

 میدادمن اجازه ولی بود شده پر اشک از که چشایی با.... بگیره گریم بود نزدیک
 بیرون زدم شرکت از بغض همون با و کردم نگاش بچکه

ست که کردم یگ*ن*ا*ه چه شقم ندارم دو  هکن بغل من غیره به دیگرو یکی ع
 ازهت نمیکنه درکم و ســخته برام کنم تحمل نمیتونم ولی الکیه همش میدونم...

  میزنه دادم سرم
 به برگشتم دش کشیده کولم بشم سوار خواستم تا کردم بلند تاکسی برای دستمو

 :گفتم اخم با کردمـ نگاه عصبی عطا
 کن ولم-
 :گفت عصبانیت با
  بزنیم حرف هم با باال بریم بیا ادم اینه نکن دیوونه منو اوا-

ــته دیگه ــدم خس ــت یه... بزنیم حرف چقدر ش  بس میزنیم حرف داریم هفتس
  شد تموم تحملم دیگه نیست

 : زدم داد
  ندارم حرفی باتو دیگه من-

 "اقا برو" مگفت بلند صدای با راننده به رو ماشین تو نشستم سریع و گفتم اینو
  بشم اروم یکم شاید تا میکشیدم بلند نفسای عصبی

  بزنیم حرف میگه بعد نمیده انجام کار یه حرف حرف هی چی ینی
  اومدم خودم به راننده صدای با
 :گفت و کرد نگام ایینه تو از
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 ؟ برم کجا خانوم-
  میگم بهتون برید مستقیم فعال شما-

شین همین تو بود وقت خیلی سته ما ش  زیاده نمم اینکه به میکردم فکر و بودم ن
  کرد کاریش نمیشه دیگه ولی....کردم روی

  اوردم درش و کولم به زدم چنگ سریع گوشیم صدای با
 : دادم جواب بیخیال بود ناشناس شماره کردم نگاه گوشی صفحه به
 بله؟-
 کردی نابود زندگیمو ؟ شد راحت خیالت-
شته صدای به ترس و تعجب با صدایی میدادم گوش تلفن پ شدار که ،  دو و ک

  بود شده رگه
  هم تو رفت اخمام

  گرفتید اشتباه اقا-
  شد بیشتر ترسم شخص ترسناکه خنده صدای با
ــتباه- ــتی؟ اوا مگه تو! گرفتم؟ اش ــقم مگه تو! نیس ــتی؟ عش  همون همگ تو! نیس

 !نیستی؟ بگیری جونمو میخوای که نامردی
 : زدم لب بهت با
 ارین-

  ها دیوونه مثله وحشتناک و میخندید ترسناک....خندید بلند
  گریه زیره زد یهو ها دیوونه اینه و شد قطع خندش یهو
 : زد داد
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 دارم میدونی ؟؟؟ کجام االن میدونی.....اوا کردی نابـــــود زندگیمــــــو-
 ! میکنم؟ چیکار

 : زد داد  گریه با
ــم خودمو دوریت از دارم- ــم خودمو ، میکش ــی راحت تو تا میکش  دیگه تا بش

 داداشم به رسیدن برای نشم مانع
 "ااااوا" میزد داد و میخندید گریه وسط بود شده ها دیوونه اینه... بودم ترسیده

  میزد گنجیشک اینه که قلبم رو دستم یه بود گوشی به دستم یه
  بود نشسته سر عرق پیشونیم رو و بود کرده یخ بدنم

 : زدم صدا اسمشو ترس با
 کجایی؟؟ االن تو... باش اروم خدا ترو ارین.... ارین-

 : خندید بلند
 تهمیوف خونم و میزنم رگو این اینجا نرســی دیگه دقه ده تا اگه قســم قران به-

 ... برسی بهتره پس گردنت
 : زدم داد میکرد قطع داشت

  بده ادرس-
  لرزید ترس از دستام متعدد بوقه صدای
  کجاست ینی خدایا

 :  میپرسید هول با که اومد راننده صدای
  پریده رنگتون خوبه حالتون خانوم-
 پیامک صـــدای که ندادم اهمیت حرفش به... میزدم نفس نفس وحشـــت از

  اومد گوشیم
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  بود ادرس به بهش زدم چنگ
  برو مبگ و راننده به بدم گوشیو زار حالته با تونستم فقد نمیکرد کار مغزم

  میکرد گریه یا میخندید یا روانیا اینه.... بود بد خیلی حالش
  میزنم رگمو گفت... میکشه داره خودشو گفت...حرفاش اون
 نم و کنه کاری همچین اگه  نبود میگه دروغ که کســی اینه رفتارشــم خدا وای

  گردنم میوفته خونش نرسم
  بگذرون بخیر خودت خدایا خدایا وای

 : زدم داد راننده به رو عصبی
 بـــــرو تنــــــد اقــــا-
 پایین پریدم و کردم پرت پولو ماشین ترمزه با
  میزدم هم سره پشته خونرو زنگه نفس نفس با

  تو رفتم سریع دره تیکه صدای با.... زیاد خیلی....بودم ترسیده
  بود ام۵ طبقه و داشت اسانسور

  ها پله از دوییدم و نکردم صبر... میاد داره هم10 طبقه از اسانسور دیدم
سم سیدم بدبختی با باالخره.... بود اومده بند نف  ای هقهو دره... درش جلوی ر

  تو پریدم هول با و کردم باز کامل بازو نیمه
ــت ــو زده وحش ــمش ــدا بلند بلند اس  ور و زیر بزرگیو اون به خونه و میکردم ص

 بشه پیدا ازش اثری شاید تا میکردم
 : زدم داد و شدم خم زانو به دست خسته اخه

 کجایـــــی؟؟ اریــــــن-
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 و اه شــیشــه خورده با که شــیک خونه یه... میکردم نگاه اطرافمو نفس نفس با
  انباری بود شده بود اویزون دیوار و در از که لباسایی

  نگشتم اتاقو توی درای افتاد یادم تازه
  بود خون لکه و شیشه خورده از پر که اتاقی تو پریدم سریع

  شد شل پام و دست دیدم خونارو تا
  کردم باز درو لرزون پای و دست با

 ارین زا اثری دنباله دود توی و کردم ســرفه بلند خورد مشــامم به که بویی با که
  میگشتم

  کشیدم بلند جیغ بود افتاده وان توی که بیجونی شخصه دیدنه با
شت با شای دیدنه با طرفش دوییدم وح  گاهن سقف به و میزد پلک که بازی چ

  میکرد
  کشیدم اسودگی سره از نفسی

 گریه زیره زدم و کنارش افتادم زانو با بیجون
  میشدم بدبخت میکشت خودشو اگه.... میکردم گریه ترس از

  میکردم هق هق و صورتم رو بودم گذاشت دستمو
  باال پریدم متر یه ها زده جن اینه نشست شونم رو که دستی با
شای و کبود لبای و گچ اینه سفید صورته با که ارینی به  گود یرشز که سرخ چ

  کردم نگاه بود افتاده
 : زدم داد هق هق با
 ؟؟ بکشـــــی منو میـــــخوای تو-

 :کردم تکرار جملمو و زدم جیغ
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ــی؟؟؟ منو میخوای تو اره؟؟؟؟؟-  با چرا میخوای؟؟؟ من زندگی از چی بکش
  کنم زندگیمو اروم دقه یه نمیزاری چرا ؟؟؟ میکنی اینجوری خودت

  میکردم نگاه چشاش تو و میکردم گریه
  میکرد نگام فقد خیره

 بود مردگی خون از پر که دستش کفه به خورد چشمم
  میکردم نگاه حسش بی چشای تو وحشت با

 : زدم داد عصبانیت با بود شده لبریز صبرم
  ؟ نمیزنی حرف چرا-

  میکرد بسته و باز کبودشو لبای
  باشم مسلط خودم رو کردم سعی و کردم پاک اشکامو

ــمامو ــتم چش ــیگار دود از که اتاقی توی و بس ــده پر س  یقعم نفس چنتا بود ش
  کشیدم

 : گفتم اروم صدای با و گرفتم بازوشو و طرفش رفتم اروم
  میزنیم حرف هم با بیرون بیا شو بلند-

  بیرون اومد و خورد تکون اروم باهاش رفتن کلنجار دقه چند از بعد
  میکرد خودنمایی روش خون های لکه که بود پوشیده سفید بلوزه و شلوار

  مبال سمته میکشوندمش و بودم گرفته بازوش از
  بود شده بیجون گوشه تیکه یه اینه

  اشپزخونه سمته رفتم و مبل رو گذاشتمش اروم
  درنیاوردم کتونیامو ،خوبه بود شیشه از پر خونه
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  نمیشد پیدا توش لیوان یه میکردم باز رو کشویی هر
  رفشط رفتم و ریختم اب پالستیکی ظرفه تویه ناچار شیکونده همرو حتما

  میکرد نگام خیره پاش زیره نشستم
  بود غم پراز که کردنایی نگاه همه این از بود شده بد حالم

 ببینم چیزیو همچین نمیخواستم و بود عشق از پر...از پر
  واستمنمیخ  داشته حقیقت گفتم اوینا به که حرفایی کنم فکر نمیخواستم

 خوروندم بهش ابو کالفه
 : پرسیدم ازش اروم لحنه با
  کجاست؟ اولیت های کمک جعبه ، ارین-
  کرد اشاره اتاقش یه به سرش با

  کردم پیدا کشو توی از باالخره گشتن کلی از بعد و اتاقش توی رفتم
 وشر و گرفتم دســتشــو خودم با رفتن کلنجار کلی با و زدم زانو پاش جلوی
  شد جم درد از صورتش که ریختم بتادین

 : کردم زمزمه اروم
کار- قدر چرا ارین؟؟ میکنی اینجوری چی ؟؟برای خودت با کردی چی  ان

  میدی؟ عذابم
 و زدم لز چشاش تو و باال گرفتم سرمو و کردم پوفی یه میکردم احساس نگاشو

 : گفتم داشتم بدش حاله از که مالیمی لحنه با
 ؟؟؟ بزنی حرف نمیتونی-

  داد تکون نه معنی به اروم سرشو
  گفتم کالفگی از اروم باشه یه
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 رفح نمیتونستیم خودشم و خونه وضعیت این تو.... نبود خوب حالش اصال
  بزنیم
 اشپ از وگرنه بودم کرده پاش دمپایی اتاق ســمته بردمش و کردم بلندش اروم

  نمیموند هیچی
 : گفتم مالیم ولی دستوری و وایسادم اتاقش دره جلوی

  باشه؟ کن صدام کردی ،عوض کن عوض لباساتو-
شو ستم اتاقو دره ، تو رفت و داد تکون سر شتن کلی با و ب  اندازو خاک جارو گ

صفه تقریبا خونه جونه به افتادم و کردم پیدا بالکنش توی از ش ن  جم هارو هشی
  اومد اتاق دره صدای که بودم کرده

  اتاقش تو بردم بودمو کرده اماده که وسایلی سریع
  نشسته تخت رو دیدم
ــوخت براش دلم ــق خودم ، میس  باید ولی داره حالی چه میفهمیدم و بودم عاش
  کنه درک منم

  بکش دراز ارین-
 رو دمکشی و اب تو کردم دستمالو و نشستم تخت رو کنارش و کشید دراز اروم

  صورتش
 میکرد نگام خیره و بود شده معصوم بچه یه اینه

  بود خالی خالی نمیگفت هیچی چشاش
 بره خون کوچیک های لکه تا صورتش رو میکشیدم داره نم دستمال

  لگن تو کردم پرت دستامو شدنش تموم با
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ستراحت یکم ارین-  کنیممی صحبت هم با بعدا میرم منم بخواب بگیر و کن ا
 میرســیدم دیر اگه نیســـت معلوم خودت با نکن اینجوری دیگه تروخدا ولی

  باشه؟ میکردی چیکار
ست و شد بلند زده هل ش  و شد باز دهنش باالخره که کردم نگاش تعجب با ن

  زد حرف
 :گفت شده دورگه صدای با
  نرو-

شیدم پوفی کالفه ستم با کردم سعی و ک  که داییص با بخوابه کنم مجبورش د
 :گفتم نباشه عصبی میکردم سعی

 برم باید میشه تاریک داره دیگه...بخواب ارین-
 : گفت بلند صدای و عصبانیت با و زد کنار دستمو

  نمیری جا هیچ تو-
 : گفتم عصبی و کالفه

  نمیرم بخواب تو خب خیله-
 : گفت معصوم لحنه با شد مظلوم صورتش بازم

 نری میدی قول-
  خوابید باالخره و دادم تکون سرمو
یه بقیه کالفه بیرون رفتم  ۶ م،کرد نگاه ســـاعتمو به... دادم انجام خونرو کارا

  اینجام ساعته سه حدوده بود عصر
  مبل رو شدم ول خسته
  ام خسته چقدر خدایا
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  برشداشتم اوپن روی از و بلندشدم موبایلم صدای با
  کردم نگاه گوشی صفحه به
  لبم کنجه نشست لبخند دیدم که اسمی با
 " عشـــــقـــم"

  کردم وصل تماسو ناراحت ظهرکردیم که دعوایی یاده با
  ندم جواب نیومد دلم
 بزن حرف اوا...اوا_عطا
 : گفتم اروم

 بله؟-
 :گفت بندش پشت و اومد گوشی پشته از عمیقش نفسه صدای

شات قوربونه-   نمیدی جواب چرا زدم زنگ بار ده کردی لبم به جون من برم چ
 ؟
  ندیدم-

 : کشید پوفی کالفه
  ؟؟ ناراحتی دستم از هنوز-

  افتاد کار از قلبم ارین داده صدای با که" نه"  بگم خواستم
 اااااواااااااااا_  ارین

شت و میزد داد همینجور شی با زده وح شم کناره موبایل گو شک گو  شده خ
  بودم

 : اومدم خودم به عطا داده صدای با
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 کیه؟؟ صدای این کجایی؟؟ االن تو-
  شد تر واضح صدا و شد باز اتاق دره که زد داد باز ارین

 : گفتم تندتند و لکنت با
  میزنم زنگ-
  کردم قطع سریع و

 میزد داد و میکرد رو و زیر خونرو نفس نفس با ارین
 نمیدید منو بودم وایساده اوپن کناره چون

 : زدم داد
 اریــــــن-

  لمب رو افتاد و کشید راحت نفس یه افتاد بهم چشمش تا طرفم اومد زده هل
 : زدم داد فهمیده عطا اینکه از عصبی

  ؟؟ میزنی داد چی برای چته؟؟-
 : زد داد خودم اینه و شد بلند عصبی

  پیشم از رفتی چی برای نرو نگفتم مگه-
 زمزمه خودم اب گرفته صدای با دستم تو گرفتم سرمو و کشیدم بلند پوفــــــ یه

 : کردم
 ؟ میکنه فکری چه عطا االن خدایا-
  باال پریدم متر یه زد سرم که دادی با

 : میزد داد عصبی
 ؟؟هاااا میکنه؟؟ فکری چه اینی نگرانه میزنی؟؟ داد من سره اون بخاطره پس-

 : زدم داد سرش و وایسادم و شدم بلند
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نه اره- هت که ترحمی خاطره واســـه اینم نگرا طا دارم ب نه فکر بد راجبم ع  ک
 ناراحتم اره اره.... باشـــه ناراحت خواهرم بیشــور منه بخاطره اینم نگرانه....

یه بخاطره  فتادیا باز و گرفتی بازی با منو بیچاره خواهره قلبه که عوضــی تو
  من دنباله

 :دادم ادامه و زدم داد تر بلند
  نشدیم ساخته هم برای تو و من نمیفهمی چرا کن ولم اقااااا-

 اشاره انگشتر به و باال اوردم دستمو) دارم شوهر االن من ندارم دوست ترو من
 خدا ترو کن ولمون ، مدرکش اینــــم(  کردم

صبی شاش تو ع شاش کم کم کردم نگاه چ شک از پر چ شت و شد ا  بندش پ
  شد بلند گریش صدای
 که همونجور و باال اورد سرشو گریش وسطه میکرد گریه و مبل رو بود نشسته

 : گفت میکرد گریه
 با وایمیخ که نامرد توی بخاطره ، افتادم روز این به تو بخاطره ؟ میبینی منو-

شه ستم کنی ازدواج خودت از نامردتر دادا شم خودمو میخوا  اب تو بخاطره ، بک
 من اینه واقعیت کلس میکنم فراموشت دارم کردم ادعا و شدم دوست خواهرت

 مهم رامب ، شدم دوست باهاش بهت نزدیکی برای فقد و کنم فراموشت نمیتونم
  میخواستم ترو فقد میکنم بازی احساساتش با نبود

  مبل رو افتادم و شد شل زانوهام ناباورانه
 : کردم زمزمه

 !ارین؟ تونستی چطور.... تونستی چطور-
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 : زد داد و کرد پاک اشکاشو
ـــت مهم برام- مه این.... نیس له ترو میتونم جوری هر که مه  کنم خودم ما

  میفهمی؟؟
  سمتم اومد و

  رفتم عقب عقب و شدم بلند زده وحشت
  طرفم میومد اروم

 : گفتم لکنت با
 کنی؟؟ میخوای چیکار ارین...ار-

  اتاقش تو رفت کالفه باشه اومده خودش به انگار... وایساد
  بیرون زدم خونه از سریع و دیدم مناسی زمانو
شتم جا گوشیمو و کولم بیرون اومدم سریع انقدر  تو ردمنمیگ بر دیگه ولی گذا

 وحشتناک ی خونه اون
  میلرزید ترس از پاهام
  نمیبخشیدم خودمو وقت هیچ میوفتاد اتفاقی اگه خدایا

 از وجودم ته از و بودن دعوت... رکســانا بابای خونه میرفت باید عطا امشــب
  میگرفتم اتیش داشتم حرص

  رفت میشد هم پیاده بود نزدیک خونش عمارت سمته رفتم
  عطا به بگم چی که میکردم فکر این به مسیر کله توی

  بکنه باخودش بدی فکره و بفهمه واقعیتو نداشتم دوست
  داره ارین رو عطا که حساسیتی با اونم
 خونش برم برسه چه بیارم اسمشو نمیزاره حتی
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************************************************* 
  ایینه جلوی نشستم و بیرون اومدم حموم از

  صورتم رو مالیدم و برداشتم کرمو
  کنم ورزش برم بودم گرفته تصمیم بود صبح اول

  عطا نه بود خانوم فرشته نه خونه رسیدم که دشب
 ههفت چند شهرستان رفته شده دار نوه که خانومم فرشته بود مهمونی که عطا

  بگم عطا به که نرسیده ذهنم به هیچی هنوز و تنهام خونه این تو
شک از بعد شدم بلند شکی شال و شلوار بلوز خودم کردنه خ  سرخابیمو م

 بیرون زدم پوشیدم
  میکردم زمزمه لب زیره اهنگم میدوییدم که همونجوری باغ تو
  وایسادم خشک تو میومد در از که عطا دیدنه با

  ردمک نگاه میومد سمتم به سریع قدمایه با که عطایی به و میزدم نفس نفس
  باشم خونسرد کردم سعی... بود وایساده روم به رو چندثانیه از بعد

 :گفتمـ لبخند با 
  عزیزم بخیر صبح سالم-

 : گفت عصبانیت با بده جوابمو اینکه بدونه
  نمیدی؟؟ جواب گوشیتو چرا بودی؟؟ کجا دیروز-

 هشب راســتشــو میگرفتم پیشــو دســته داشــتم جورایی یه ، هم تو کردم اخمامو
  میگم

  نه شرایط این تو االن ولی
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 :گفتم اخم با
شه- شیمو و بود شروین پی ـــ جا خونش گو شتمـ  میکرد صدام که اونیم گذا

 بعدی؟؟ سوال خب بود شروین
ــه خونه تو رفتم اخم همون با ــعیتی اول باید بودم گرفته بدی حس  توش هک وض

 میگفتم بهش بعد میکردم درست بودمو افتاده گیر
  کنارم نشست توعو اومد که مبل رو نشستم سینه به دست

  شنیدم گوشم کناره از صداشو
 : گفت پشیمون لحنه با
  نشو ناراحت پس حساسم روت میدونی که تو شدی؟ ناراحت دستم از ؟ اوا-

 : گفتم لبخند با کردم باز اخمامو و کردم نگاش
 خوبی؟...نشدم ناراحت-

 : شد بلند و کشید لپمو
  بخوابم میرم ام خسته یکم فقد دلم عزیزه قوربونت-

 : گفتم تعجب با شد محو کم کم لبخندم
 ؟بخوابی میخوای صبح که مگه کردی چیکار شب! بخوابی؟ میخوای تازه-

 : گفت باال ها پله از میرفت که همونجوری
یدی- یه شـــدیم مجبور مام داشـــت نگهمون جاو  چه البته بخوابیم تخت رو

  نخوابیدم اصال من کنم ارزش
 : مگفت عصبانیت با همونجوری و رفتم دنبالش و شدم بلند عصبانیت از
 ور باید حتما مبخوابیدی زمین رو میمردی! تخت؟ یه روی !خوابیدی؟ کجا-

 هست صوریتم زنه که دختر یه! کی؟ کناره اونم! باشی؟ تخت
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 :گفت کالفه و کشید پوفی یه
 انقدر چی برای پس الکیه همش میدونی که تو نکن شــروع باز اوا خدا ترو-

  حساسی
  کوبید درو اتاقشو تو رفت و
ــم  ــیتم گرفت بغض ــاس ــقه روی از ،حس  چه میدونم میکنه اینجوری این و عش

 ببینم نمیتونم منم ولی روشه فشاری
  برداشتم اپن رو از گوشیو و پایین رفتم سریع تلفن زنگه صدای با
 بله؟-
  گذاشتی جا کولتو گوشیو-
  جونم تو افتاد ترس باز ارین صدای با

 : گفتم عصبانیت با و پایین اوردم صدامو
    میخوای؟ جونم از چی-

 :نبود متعجب ولی کرد متعجبه که کسی حالته صداشو
  تشکرته بجای عمارت بیارم گوشیتو و کیف بهت کنم لطف میخوام-
 : گفتم بهت با کردم وحشت شنیدم که چیزی از
 تو میگیرم میام خودم نده عذابم انقدر خدا ترو ارین! ؟ عمارت بیاری! ؟ چی-

  نیار
  بگیر بیا منتظرم جمشیدیه 2 ساعت باشه -
  کرد قطع و
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 که عطا صدای با جاش سره گذاشتم گوشیو بود شده سرد ترس از که دستایی با
  کشیدم بلند هــــین یه بود ها پله باالیه

 بود؟؟ کی-
 : گفتم اخم با
 بود گرفته اشتباه....شو ظاهر بعد اوهونی اهنی یه ترسیدم-

 : باال انداخت ابروهاشو
 میزدی؟ حرف غریبه با بود ساعت سه-

  هم تو بود رفته ترس از اخمام
 بدی کرهف گفتم بهش که دروغی با میترسیدم ولی بود بعید من از ترس همه این

  بکنه
  بود گرفته اشتباه گفتم-
  باال رفت و کرد اهانی یه

  دستم تو گرفتم سرمو و مبل رو نشستم
 بخیرکنه خدا ، بودم گرفته درد سر بازم

 . کردم باز اتاقو دره اروم و سرم رو بودم انداخته شالمو
 . برم راحت تا نشده بیدار ببینم تا بیرون بردم سرمو

شده بیدار هنوز کنم فکر نمیومد صدایی هیچ.  بیرون رفتم اروم شه ن  خوبه ، با
  میام میگیرم میرم راحت دیگه
  بیرون زدم و پایین اومدم ها پله از اروم

  شدم پیدا و دادم بهش پولو راننده صدای با بودم نشسته تاکسی تو
  نداریم پارک همین توی که خاطراتی چه
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  گنده پای رده به خورد چشمم
  لبم گوشه نشست لبخند گرفتیم عطا با که عکسی یاده با

  نمک پیداش شاید تا میچرخوندم چشم و میرفتم همینجوری  پارک تو رفتم
  دریاچه به رسیدم تا رفتم انقدر

  بود من گوشیه تو سرش و بود نشسته صندلی روی دیدمش باالخره
  وایسادم روش به رو و سمتش رفتم عصبی

 : گفتم سالمی هیچ بدونه و کردم دراز دستمو حرص و عصبانیت با
  بده گوشیمو-

  جلوم وایساد پوزخند یه با و باال اورد اروم سرشو
 : گفت عصبی لحنه با و کرد اشاره گوشیم به و کرد نگاه چشمام تو خیره

شاالله- ساتونم ما ست دوتا یکی عک شم ، نی شقم که شمار  یگهد کردی سیو ع
  چی؟؟

 : گفتم و زدم پوزخند خودش اینه منم
ــامون اره- ــت دوتا یکی عکس ــولش منتظره و نیس  هک معلومه ام تازه بودیم فض

  کنم سیو عشقم باید ترو میکردی فکر نکنه میکنم سیوش عشقم
  بود شده منقبض حرص از فکش

 صفش به خورد چشمم موبایلم زنگ صدای با
  شد گرد ترس از چشمام اوینا اسمه دیدنه با
شمام دید تا شی به شد گرد چ ست بدی لبخند کم کم کرد نگاه گو ش شهگ ن  و

 لبش
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  کنار کشید من از زودتر که بگیرم گوشیو بردم دستمو
 و دز ســبزو دکمه ناگهانی حرکت یه توی که بگیرم گوشــیو ازش کردم ســعی
  گوشش کناره گذاشت گوشیو

  کردم نگاش گرد چشای با و کشیدم هین یه ترس از
  میکرد امنگ ای پیروزمندانه لبخند با و گوشش کناره بود گذاشته گوشیو ففد

 . میکرد الو الو هی که میپیچید گوشم تو اوینا صدای
  بشنوه نم گوشیه پشته از ارینو صدای اوینا کنم فکر نمیخواستم لحظه به حتی

 : گفتم بهش زدن لب با و دراوردم خواهش حاله دستامو
 نزن حرف میکنم خواهش ارین-

 کرد قطع پایینو اورد گوشیو اروم اروم و کرد نگام لحظه چند
  زدم زل چشاش تو ناراحتی با و کشیدم اسوده نفس یه
  گرفت گلومو بغض بشکنه قلبش اوینا اینکه فکره با
 : گفتم بهش رو بود گلوم تو که بغضی با
  کردی بازی من خواهره با چرا ؟ میکنی؟ اینجوری چرا شده؟؟ چت تو ارین-

 :گفتم بغض از یافته کاهش صدای با و دادم تکون ناباورانه سرمو
ــتی ارین تو- ــد باعث قبال که ارینی ،اون نیس  االن هک ارینی و کجا بخندم میش

 مســخره این کن بس... بیا خودت به خدا ترو ارین.... کجا وایســاده روم به رو
 انداختی زندگیم تو ترس هی شدم خسته بازیارو

  دستم تو گرفتم سرمو و صندلی رو نشستم کالفه
 : گفت ناراحتی و کنارم نشست
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سونه؟ من برای میکنی فکر- سونه! ا شقمو ا شم کناره ع سونه ببینم دادا  ابودن ا
 منمیتون تو بدونه دارم دوســتت اوا نمیکنی درکم چرا ؟! ببینم خودمو شـــدنه
 بفهم کنم زندگی
 : کردم نگاش و باال گرفتم سرمو

 من زندگی از دســـت دارم دوســـت دیگرو یکی من نمیکنی درک منو چرا تو-
! ؟ داره دوســـت چقدر میدونی نامرد توی... گرفتی بازی به خواهرمو ، بردار

 اتونودیالوگ تکه تک ذوق و شوق کلی با میزنیم حرف هم با که وقت هر میدونی
شقه کرهف به فقد  خودتی فکره به فقد نامرد توی اونوقت! میکنه؟ تعریف برام  ع

  خودتی
 : گفت عصبی و بلند نسبتا صدای با خوردم شدنش بلند با حرفمو ادامه

  منی ماله  نخوای بخوای چه تو نمیدارم بر سرت از دست من -.
  رفت عصبانیت با و گفت اینو

  موند هنمد تو پوفم بود من روی که چشم کلی دیدنه با که کشیدم بلند پوفه یه
  برداشتم کولمو و گوشی و شدم بلند کالفگی با
  خونه سمته رفتم و

 چقدر که بماند کردم هماهنگ دیروزو باهاش و زدم زنگ شروین به مسیر توی
  پیچوندمش

************************************************* 
  بیرون اومدم خیال و فکره از عطا صدای با
 : گفت مهربونی با
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  نریم نیستی خوب اگه خوبه؟ حالت-
 رخوردکنهب بد عطا با بابا اگه بود گرفته وجودمو کله استرس... نبود خوب حالم
  ندارم ای دیگه راهه اخر و اول ولی میره، ابروم
 : گفتم بهش رو کمرنگی لبخنده با کنم حفظ خودم ارامشه کردم سعی

 بریم خوبم نه -
  رفتیم بابایینا اتاقه سمته به و شدیم پیاده

سادیم در جلوی ستمو عطا که وای  یکردم نگام لبخند با که کردم نگاش گرفت د
  داد خالص ارامشه به جاشو و کشید پر استرسم تمامه گفت که چیزی از
ــه زده که حرفی هر بدون- ــه بش ــقمی همیش ــیدن برای و عش  تمامه بهت رس

  میکنم تالشمو
  زد درو که کردم نگاش لبخند با

 مامان تهصور و شد باز بپرسه چیزی بخواد کسی اینه بدون  تیکی صدای با در
 شد نمایان بود وایساده گلی گل و مشکی چادر با که
  میکرد نگامون تعجب و بهت با

 :گفت تعجب با و کرد باز دهن  اخر
 داری؟ چیکار! کیه؟ این دخترجون-

  میرفت رژه سرم تو حرفاشون هنوز بزنم حرفی نمیتونستم
  کنیم صحبت لحظه چند و تو بیایم میتونیم_عطا
  کنار رفت اروم اروم بعد کرد نگاش تعجب با و خیره اول

  بود تخت تا دو نداشت که صندلیم نبود بابا ، تو رفتیم
  نبینم ابروریزیو انقدر شم راحت بکش خدایا
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شون روزه دخترا ی همه ستگاری شون به کلی خوا سن خود شون تو و میر  خون
 بگیرم اجازه مسافرخونه توی بیام  باید من اونوقت شاهزادشونن منتظره

  هم کناره تخت رو نشستیم
 : کرد شروع صحبتشو عطا بزنه حرفی بخواد اینکه قبله بود توهم مامان اخمای

ــتم که اینه مزاحمت از غرض کاویانی خانوم-  رایب بگیرم اجازه ازتون میخواس
  اوا با ازدواج

 میچرخید عطا و من بین چشماش تعجب با و بود شده گرد مامان چشمای
 :گفت عصبی لحنه با و توهم رفت اخماش یهو

 . کن صحبت اون با بیاد پدرش باید نمیدونم من-
 : داد ادامه و زد صورتم به پوزخند یه
 کشیدیم خط سفیدو چش دختره این دوره باباش و من وقته خیلی البته-

 زمین وت بره بشه اب میخواست که داشتم رو ادمی احساسی.شدم تحقیر خیلی
 . نشنوه حرفارو این ولی

نداخته ســرمو  دلداری خودمو ای خانواده همچین داشــتن از و پایین بودم ا
 بگیرم قلب قوت شد باعث عطا حرف که میدادم

 :گفت جدیت با
 ستشدو بیشتر جونم از و پشتشم اخرش تا من کشیدید خط دورشو شما اگه-

  دارم
  خورد حرفشو ادامه در صدای با

  بود ندیده مارو هنوز بود پایین سرش چون ولی تو اومد بابا
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 افتاد بهمون چشمش تازه که شدیم بلند
  توهم رفت اخماش کم کم بعد و تعجب  با اول

 :گفت بهم رو بلند صدای با جلو اومد
 اب شــدی ول  کامال دیگه روشــن چشــمم! کیه؟ این! میکنی؟ چیکار اینجا تو-

  ؟!اینجا؟ میای غریبه مرده
 ... نمیدارن ور حرفاشون این از دست هنوزم... کردم نگاش تنفر با

 ....صحبـ لحظه چند بدید اجازه اگه...کاویانی جناب سالم_عطا
 : حرفش وسط پرید بابا

 رومونواب قبل دفه اینه ابروداریم اینجا ما بیرون برید نداریم کاری شــما با من-
  نبرید

 : داد ادامه و کرد اشاره در به
  بیــرون-

 به ولی نداره اهمیت برام کنن احترامی بی چقدر هر من به هم تو رفت اخمام
  بزنه حرف نداره حق عطا

 :گفتم تنفر با بگه چیزی عطا اینکه قبله و کردم بلند و صدام
ند این- قت چ ـــت دلتون چیزی هر و ید بهم خواس نه گفت که بدو ید این  بدون

صال چیه حقیقت ست مهم برام ،ا  توناز شدنم دور با چون میکنید فکر چی نی
 دخترتونم ،چقدر دارم ارزش براتون چقدر فهمیدم

 :دادم ادامه و زدم پوزخند یه
ید حرفامو نخواســتید حتی چون نبودم چیز هیچ براتون ولی-  النما... بشــنو

مدیم کردنتون ابرو بی برای مدیم... نیو جازه او  وت نه... بگیرم ازت ازدواجمو ا
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 گند دفرو این حداقل ، مادری من برای تو نه( مامان به رو) کردی پدری برام
ید یدید ما به فقد وکالت برگه یه االنم... من زندگیه تو نزن  تموریخ دیگه و م

 نمیبینید
سه یه شیدم راحت نف شونو های عقده بودم شده ،خالی ک  یخال حرفام با حرفا

 اخـــــــــی کردم
 از غیر به که ،مادری پایین بود انداخته ســرشــو که مامان به خورد چشــمم
  نگرفتم یاد ازش چیز هیچ کردن تحقیر و سرکوفت

 اکت،پ از که همونجوری و پایین بود انداخته سرشو کردم نگاش بابا صدای با
 : گفت میورد در سیگار

 کاری هر بدید خب...میخوای نامه وکالت من از االن و کنی ازدواج میخوای-
  بدم انجام میخوایدو که

  کنه قبول زود انقدر نمیکردم فک... کردم تعجب
  بود گرفته ،صورتش کردم نگاه عطا به

  بابا پیشه رفت دراورد خودکار و برگه یه کیفش ازتوی
  شنیدم گوشم کناره از مامانو صدای که میکردم نگاشون بودم وایساده

 :گفت پشیمونی و ناراحت لحنه با اروم و وایساد کنارم
 ! ازش؟ مطمئنی! هست؟ خوبی پسره! میشناسی؟ پسررو-

شتم اروم شاش تو و طرفش برگ شماش از شدم، خیره چ  نگرانی و ناراحتی چ
  میبارید

  بدم تکون اره معنی به سرمو تونستم فقد
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 :گفت غمگین و پایین انداخت سرشو
 بدون یببخش مارو تونستی ،اگه نمیخوام بدتو ولی  نبودم خوبی مادره میدونم-
 ببخشیشون تا راهت به چشم افتاده اینجا پیرزنی  پیرمرد یه

ــته ریخت دلم تو ناراحتی از موجی ــون بدی خیلی ،درس  راحتی به و دیدم ازش
 سبتن حسی یه ،بازم پدرمن مادر باشن بد هرچقدرم ولی ببخشمشون نمیتونم
  مونده برام بهشون

 میبخشمتون بگم و کنم بغلش نمیزاره ازشون ناراحتیام سنگینیه ولی
  بودن وایساده هم روی به ،رو طرفشون شد جلب نظرم عطا صدای با

 نمیزارم و میکنم مراقب ازش چشــمام اینه باشــید مطمئن کاویانی جناب_عطا
  بخوره تکون دلش تو اب

 ، چشاش تو بعد و کرد نگاه دستش به اول بابا... بده دست تا جلو برد دستشو
شمم نگرانی با ست بین چ شون و د ست میچرخید،خدایااا صورتا  رواب بده د

 اباب دسته که بکنم دوممو دعای خواستم ، عطا جلوی واسم نمیومونه کال دیگه
  گرفت دستشو و شد دراز

  کردم رها اسوده نفسمو
 سهمم گیامبچ تو که بابایی.... کردم نگاه بابام به وایسادم عطا کناره و جلو رفتم
  بود مواد و سیگار دود فقد ازش

شاش تو تا پایین انداختم سرمو شاییرو نبینم... نکنم نگاه چ  شیمونییپ که چ
شیمونی ولی... میبارید ازش شی من برای پ شون و رفتار... نداره ارز  نوم حرفا

  ناکسی و هرکس جلوی کرد شخصیت بی و ابرو بی
 :گفت گوشم کناره ،اروم کردم جمع حواسمو عطا صدای با
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 !بریم؟-
  دادم تکون سرمو

 فتشری میشیم خوشحال عروسیمون روزه... بریم ما دیگه بدید اجازه اگه_عطا
 که یدهســت خودتوت و نداریم نامه وکالت این به نیازی دیگه بیاید اگه بیارید
  بهتره اوام برای  بدید اجازه

  کرد اکتفا اروم خدافظی یه به پایینو انداخت سرشو بابا
 نکهای فکره با کنم خراب خیال و فکر با امروزو نمیخواســتم... بیرون اومدیم
  بغلش تو افتادم و باال پریدم زده ذوق میشیم هم ماله باالخره

 :گفتم خوشحالی با
  یوهووو  شد صادر اجازه باالخره-

 :گفت ادامش در و کشید لپمو خندید بلند
 وروجکم خودمی ماله-

 : کردم اویزون لوچمو و لب و لپم رو گذاشتم دستمو
 جاش میشه قرمز خب میکشی هی دارم لپ من اخه-

 ردمک نگاش تعجب با که دوربینش رو رفت ، دراورد گوشــیشــو و خندید بلند
 :گفت شده متعجب لحنه با بهم کرد اشاره و باال اورد سلفی حاله گوشیو

 کنیم ثبت صحنرو این باید دیگه وایسا-
 

 بیندور به و کردم اشاره کاغذ به دستم با ، دستم داد کاغذو... وایسادم خنده با
  شد ثبت شیرینمون کمیـ و دلنشین روزه چیـک صدای با زدم لبخند
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************************************************ 

 ** بعد ماه ۶**
 

سانا کناره ساده رک ضردار به و بودم وای شت که مح شت رو چیزایی دا  گاهن مینو
  میکردم

 : گفت بود دفتر تو سرش و میکرد درست عینکشو که همونجوری
 !میبخشید؟ مهریتونو مطمئنید خانوم-

  جناب بله_رکسانا
ضردار ضا اینجارو بیاید پس خب_مح  مها شاهد.... بیاید شمام اقا ، کنید ام

  کنن امضا نفر دو این از بعد
  کنن امضا دفترو تا جلو رفتن رکسانا و عطا

 کامال عطا و میشـــد تموم روحیم عذاب دیگه چون... بود روزم بهترین امروز
ــه ــد خودم واس ــانا بابای... میش ــت رکس  دیروزم میگیرن دارن طالق نمیدونس
  عطا واسه شد کمال و تمام شرکت

  بیرون اومدیم امضا از بعد
حال نا از تر خوشــ ـــا طا و رکس کان و من ، ع  خود باالخره چون... بودیم ما

  میشه تموم خوریمون
  رکسانا کناره ،ماکانم بودم وایساده عطا کناره من

 : گفت رکسانا به رو لبخند با عطا
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 هب من هم میرسی میراثت و ارث به تو هم... شدیم راحت و شد تموم باالخره-
  رسیدم شرکتم

 : داد ادامه و زد لبخند و کرد نگاه من به
  دستتون میرسه عروسیمون کارته ام دیگه وقت چند-

 : گفت خوشحالی با و بغلش تو گرفت رکسانارو ماکان
 بیایدااا نره یادتون فردارو شمام میایم که حتما-
 :گفتم خنده با
  عاشقو مرغ تا دو شما عقدکنونه بره یادمون میشه مگه-

 نباشید نگران میایم حتما
 و کردم اشــاره روم به رو عروســه لباس به و شــدم اویزون عطا بازوی از ذوق با

 :گفتم
  نازه چقدر اینــــــــو عطا واااای-

  تو رفتیم و گرفت دستمو
  اسامونلب مونده فقد کردیم عروسیرو کارایه تمامه... بگیریم لباس بودیم اومده

سیمونو شد این بر قرار ستا فقد بگیریم خونه باغه تو عرو  زدیکن فامیالی و دو
  اوینا غیره به بیاد نداشتم کسیو که من ، بیان عطا

 :گفت و جلو اومد جوون خانومه یه
  میاد بر من از کمکی بفرمایید-

 :گفت و کرد اشاره عروس لباس به عطا
  بدید میشه خانومم سایزه لباسو اون-
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 ...حتما بله_فروشنده
 :گفت لبخند با و طرفم اومد

  چنده سایزت عزیزم-
 پرو تو رفتم عروس لباس گرفتن و سایزم گفتن از بعد

 خودم به  و پوشــیدم باالخره باهاش رفتن ور کلی با کمکم اومد هم خانومه
  کردم نگاه اینه توی

 یشــترب برابر چند عروس لباس زیبایی که دورم ریختم و کردم باز موهامو کشــه
  اومد چشم به

سیه عروس لباس س ستین پرن شنگ های طرح با کمر تا که تور داره ا  و ارچهپ ق
  دامن پف بقیش و بود شده کار تور
 هنگا خودمو زده ذوق و میچرخیدم خودم دوره لذت با... بودم شده پرنسسا اینه

ــتم رویاهامم تو حتی میکردم ــور روزیو همچین نمیتونس ــه چه کنم تص  به برس
  واقعیت

  کردم نگاش و اومد خودم به خانومه صدای با
 بود شده ارک نگین با که سفید بلند پاشنه کفش جفت یه و قشنگ خیلی تاچ یه

  سمتم اومد
 : گرفت طرفم کفشو و کرد سازی جا سرم توی تاجو لبخند با
 کن امتحان بار یه بهشون بخوره سایزت خداکنه-
 بلند اشنهپ عمرم تو... کردم نگاه  هاش پاشنه به و گرفتم ازش کفشارو تاخیر با

  نبودم بلد االن و بوده کتونی فقد نپوشیدم
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شون اخر خودم با رفتن کلنجار کلی با شیدم ساس شدم صاف تا پو  ردمک اح
  میوفتم دارم

  شهب حفظ تعادلم تا  کردم باز دستامو و شدم خم زانو رو و کشیدم اروم جیغه یه
  میکرد نگام تعجب با که کردم نگاه خانومه به

  میارم در بازی ضایع هی که میدادم فوش خودمو لب زیره
سمو به اعتماد کردم سعی شون کنم سعی و کنم حفظ نف  وبهخ ، بیام راه باها
  بود اندازم
  داشتم ور قدم ایینه سمته به اروم و شدم صاف
  نیست سخت خیلیم خوبه

  کردم نگاه خودم به لذت با
 و ودمب شده محشر بود سرم رو که ظریفی های شده کاری نگین و زیبا تاجه با
 شیدک سوتی یه ،اخر کرد نگام  پا تا سر از و عقب رفت خانومه دیدم ایینه تو از
 : زد دست ثانیه چند و
نه تو دختر- قدر ارایش بدو ـــدی ناز ان قه یه شــوهرت کنی ،ارایش ش  ای د

 !ببنتت؟ اقاتون بکشم پردرو خب...میخورتت
 !که؟ نیست کسی بیرون ولی بله-
 : گفت میرفت پرده سمته به که همونجور و باال انداخت سرشو لبخند با
  اجازه بی بیاد نمیتونه کسی پروه بخشه اینجا نباش نگران-
  دمکر نگاه عطا متعجبه و مات چشای تو و برگشتم ها پرده شدن کشیده با
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 هب ذوق با... سرم رو میومد پام از ، پام رو میومد سرم از میکرد نگام باز دهنه با
ــته اینه که میکردم نگاه العملش عکس ــقه)ها ندیده فرش ــ به اعتماد عاش  هنفس

  میکرد نگام( کاذبمم
 صدا اختاری اسمشو اخر وایسادم ساعته سه کفشا اون با بودم شده خسته دیگه
 : کردم

  عطا اقـــــا-
 و نتحسی از که چشایی با و پرید جاش از باشه اومده خودش به تازه انگار یهو

 .... کرد نگام میزد برق عشق
 : گفت لبخند با
 من وروجکه شدی خوشگلتر خیلی ، شدی ها فرشته اینه اوا-
 اروم ارناچ به پوشیدم دار پاشنه کفشه اومد یادم طرفش بدوعم خواستم ذوق با

 یغهج یه و بغلش تو کردم پرت خودمو  نزدیکش رســیدم تا طرفش رفتم اروم
 :خندیدم بندش پشت و کشیدم اروم

 !باشه؟ زنش جیگر فرشته یه دیدی مردیرو کدوم تاحاال خدایی-
  چرخوند و کرد بلندم دستاش رو و کرد بلندی خنده یه

  کشیدم خوشحالی و ترس از جیغی
  میترســــم پایــــیـــن بیارم عطــــا واااای-

  نیورد پایینم ولی وایساد
  شدم خیره عشق با میشد خالصه توش زندگیم تمامه که ابیی چشای تو
 :گفت و زد چشمک یه و پایین اوردتم خنده با
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ــوهر یه دیدی زنیرو کدوم تو خدایی ولی... ندیدم مردیو هیچ که من-  جیگر ش
 !باشه؟ داشته عاشق و ،خوشگل

 : گفتم خنده با و باال انداختم شونمو
  ندیدم منم واال-

************************************************* 
 لمد بیشــتر لحظه هر و میدادم گوش عطا گوشــیه پشــته حرفای به ناراحتی با

  میگرفت
ضوعو_عطا  یمکرد ازدواج چجوری اینکه ، اخرو تا اول از ، گفتیم باباش به مو

  زمین افتاد و گرفت قلبشو گفتیم تا  ماکانه زنه االن اینکه و گرفتیم طالق کی و
  نیام امشب شاید خونه برو تو افتادم گیر بیمارستانیم االنم

 باشه؟؟ ، باش خودت مراقب
 :گفتم ناراحتی با
 !بیام؟ هست نیازی ،ولی باشه-
ــب اگر بهتره نیای نه- ــت ،جمال باش خودت مراقبه فقد تو نیومدم ش  ره هس

 ؟دیگه؟ باشه راحت خیالم بگو اون به یا بزن زنگ خودم به یا خواستی چی
  کردیم خدافظی و کردم راحت خیالشو میشدم خارج پاساژ از که همونجور

 بیچاره ، اومده وجود به رکســـانا برای که وضــعیتی از شـــدم ناراحت خیلی
  دارهگ*ن*ا*ه

  بود رفت سر حوصلم خونه تو بگردم یکم پاساژ بودم اومده
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 کوچه به میرســی که کوچه یه از هســت.ا میابر راهه یه... رفتم خونه طرفه به
 رفتم کوچه اون توی از انداختم راهمو خودمون

ــل اومدن با که زیبا و درخت پر کوچه یه ــکوفه بهار فص  و زرد و بنفش های ش
  میکرد خودنمایی توشون صورتی

 هی اینکه احســاســه با که میدیدم درختارو و میرفتم راه کوچه وســط  لذت با
  بشه رد تا کنار رفتم کنم نگاه برگردم اینکه بدونه پشتمه ماشین

ــت ثانیه چند ــادم تعجب با نیوفتاد اتفاقی هیچ دیدم گذش ــت و وایس  نگاه موپش
  کردم

  همانا کشیدن وحشت از جیغی و همانا کردن نگاه پشتمو
 یاداوریه اب.... دستش دستمال یه و بود پشتم بود گذاشته سیاه کاله که مردی یه

 گرفتمو پشــت از که بدوعم خواســتم و کشــیدم جیغ دزدیوم عطا که روزی اون
  دهنم جلوب گذاشت دستمالو

 ... ولی کنه ولم بلکه تا کردم تقال کلی و کردم حبس نفسمو
 شد سیاه جا همه و شد شل دستام کم کم و نمیخواستم اصال که شد چیزی

 
سه با سا شمامو اروم کوفتگی اح شمام... کردم باز چ  به و بودم کرده باز نیمه چ

  کردم نگاه بودم توش که تاریکی اتاقه
  کشیدم گردنم به دستی و شدم بلند گیج

شن چراغو... نمیکردم درک موقعیتمو و بودم منگ  ور خودم اتاقه با که کردم رو
  شدم رو به
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شیدم خمیازه که همونجور سته میمالیدم گردنمو و میک سته ا ش طرفه به ا  ویید
  رفتم

  خورد خودم به چشمم که شدم رد ایینه جلوی از
 .....خونـــ تو مانتو و شال شد گرد تعجب از چشمام... داشتم شال و مانتو

 نمده جلوی گذاشتم هیرون دستمو شد رد فشنگ اینه ذهنم از که ای صحنه با
 میکردم نگاه خودمو متعجب چشای با و

  دستمال...سیاهپوش مرده...روز... که من...مـــ
  میچرخیدم اتاق دوره تعجب با

 تنیســ خواب اگه پس... نبود خواب بابا نه! دیدم؟ خواب ینی.... نمیفهمیدم
 !میکنم؟ چیکار اتاقم تو من

  رفتم دشتشویی طرفه به منگ... شدم گیج واقعا
  کردم نگاه پریدم رنگ صورته به ایینه تو و زدم اب صورتمو و دست

 روش گذاشتم دستمو تعجب با گردنم کناره کبودیه دیدنه با
 !نداشتم کبودی من چیه؟ جای این

 اخمام، خواب یا بوده راست افتاده چجوری نمیدونستم که اتفاقاتی و گیجی از
  رفتم باغ سمته به و بیرون زدم خودم کردنه مرتب با سریع و هم تو رفت

  شدم مواجه سیاه اسمونه با که باغ تو رفتم و کردم باز ورودیو دره
 رفتممی جمال سمته به  وهمونجوری میکشیدم نفس تند تند بودم شده عصبی
  باغ در جلوی بود وایساده سینه به دست

 : زدم صداش شدم نزدیکش تا



 415 انتظار یآوا

 جمــــال-
 : داد جواب و پایین انداخت سرشو کرد نگام و طرفم برگشت

 دارید؟ الزم چیزی شده؟ چیزی ؟ بله-
 گمیم رد سر باعثه که سوالی تنها کالفه و عصبی سواالش به دادن جواب بدونه
 پرسیدم بودو شده

 !اومدم؟ خونه؟خودم اومدم چجوری-
 :گفت تعجب با و باال گرفت سرشو

 ! نیست؟ یادتون مگه...دیگه اومدید ارین اقا با-
 : هم تو کردم اخمامو

  خونه اومدم چجوری باش جدی! االن؟ اونم دارم شوخی تو با من جمال-
 :گفت و کرد تر متعجب قیافشو

 ... اومدید ارین اقا با... نکردم شوخی ولی-
 هب بهت با و گرفتم دیوار کناره از اروم... شــد شــل زانوهام شــنیدم که چیزی از

 کردم نگاه جمال
 :پرسیدم حیرونی با
 نمیاد یادم چیزی من! چجوری؟...ولی! من؟! ارین؟-
 : کرد گرد چشاشو تعجب با
  رفت بعدش و کردی خدافظی ارین اقا با دیدم خودم-

  برگشتم خونه سمته به اروم جمـــال به توجه بدونه میلرزید پام و دست
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 با تازه... بشم بیدار اتاقم تو بشم بیهوش دستمال با میشه جوری چه! چی؟ ینی
 دلیلی چه اصــال نمیاد یادم هیچی من ولی. کردم خدافظی ازش و اومدم ارینم

 !خونه؟ بیام ارین با داره
شیمو و اتاقم تو رفتم ستای با و سریع. اوردم در کولم تو از گو  مارهش لرزون د
  گرفتم ارینو
  کردم قطع ، نداد جواب خورد بوق تا چند
  میکردم فکر و میکردم نگاه گوشیو خیره

 ارهدوب  ارین شماره سریع و وایسادم وحشت با کرد خطور ذهنم به که چیزی با
  گرفتم

  باشه هداشت دلیلو همین میتونه اینا....اومدم ارین با... گردنم کبودی..بیهوشیم
  بودم ارین دادنه جواب منتظره بود گلوم تو وحشت از که بغضی با ابلفض یا

  نداد جواب ولی زدم زنگ بار ۷ یا ۶.... نداد جواب بازم
  میکردم گریه شیکست بغضم
 گریه با نارک بزنم منفیو افکاره کردم سعی....فکرمه تو که بشه چیزی نزار خدایا

  زدم زنگ دوباره امید کمی ولی
  بوق سه......بوق دو.....بوق یک

 چیه؟-
 :زدم جیغ... داد جواب باالخره شد بلند هقم هق

ـجاا- ـ ـ ـ ـ ـال ارین؟ خبره چه این ـ ـ ـ  خدا ترو ؟؟ شده چی ؟؟ میگه چی جم
 تم؟؟داش چیکار تو پیشه من بگـــو بهم راستشو داری دوست کی هر جونه ترو
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-.... 
 : اومد صداش که جوابش منتظره و کردم هق هق نمیومد صدایی هیچ

  نکن گریه-
 : رفت باالتر مرور به صداش.... بگیرم خودمو جلو نمیتونستم

 نکــــــن گریــــــــه گفتـــــم-
 :زدم جیغ

 شده چی بگـــــو-
  اونجا میام االن-
  کرد قطع و
 میکردم نگاه گوشی به تعجب و گریه با

 ... دبو مشکم دمه اشکم میخورد توقی به تقی... نبود قبلی اوا از اثری هیچ
  پایین رفتم و شدم بلند

سته مبل رو ش سترس با و بودم ن شک و ا  رانق کامل ختم یه   میجوییدم لبمو ا
نه رحم بهم خدا که کردم نذر  منفیم فکرای نزاره... نگیره ازم خوشــیو... ک

 ...باشه اگه... باشه درست
 میشم نابود من

 "عشــقم" کردم نگاه صفش به و پریدم جا از گوشیم زنگه با
 : باشم اروم کردم سعی و داد جواب لرزون دستای با
 ؟ جانم-
 راهه؟؟ به رو اوعضاع ؟ خوبی عزیزم سالم-

 !؟ ام سکته حاله در ترس و اضطراب شدت از میگفتم! ؟ میگفتم چی
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 :گفتم ناچار به
 !کردید؟ چیکار خوبی؟ تو... نیست مشکلیم... خوبم اره-
  ام خونه دیگه ساعت یه حدوده تا... میام من دیگه خوبه اره-
 بهتر المح میبینم عطارو اینکه امیده با و شد کمتر ناراحتیم شنیدم که چیزی از

 بشه
  منتظرم عزیزم بلشه-
  کردیم خدافظی 

  اومد در صدای که نشستم دیگه دقه چن
ــریع ــدم بلند جت اینه س ــت ارینو که کردم باز ورودیو دره و ش  و جیب تو دس
  دیدم کالفرو

  تو اومد و پایین انداخت سرشو افتاد بهم چشمش تا
  وایسادم روش به رو بستم و در سریع

 :گفتم روبهش بلند صدای و اخم با و کردم پاک مونرو باقی اشکایه
 چه! ؟ کرد بیهوشــم بود کی یارو اون! خبره؟ چه اینجا! وضــعشــه؟ چه این-

 خونه میام تو با که داره تو به ربطی
 :گفت اروم صدای با و پایین انداخت سرشو

 باشه؟ باشی اروم بده قول فقد میدم توضیح-
 :زدم داد بلندتر و هم تو کردم بیشتر اخمامو
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شم اروم نمیدم قول- صال...با شم اروم ا ست باباااا....نمی  اربرد من زندگیه از د
 بس خدا ترو.... من زندگیه رو افتاده تو نحسـه سـایه عروسـیمه دیگه روز چند
 بازیاتو مسخره این کن

   گریه زیره زدم و زمین روی نشستم همونجوری و
سیدم سیدم ، میتر ست زا اومده وجود به تازه که زندگیم شیرینیه تمامه میتر  د

  بدم دست از عطارو میترسیدم ، بدم
 : کرد زمزمه کنارم نشست

یه اوا خدا ترو- خدا...کردم غلط... نکن گر یه... میکنم جبرانش خودم ب  پا
ستم کردم که کاری  دواجاز عطا با نمیتونی نخوای چه بخوای چه توعم... وایمی

  کنی
  کردم نگاه بهش باال از و شدم بلند وحشت و ترس با... شد قطع گریم

 : کردم زمزمه و کردم کوتاه هیستیریکی خنده یه
شقم به نمیتونم شده چی مگه- ستی؟چیو کاری چه برسم؟پایه ع  برانج وایمی

 میکنی؟
  میرفت راه خونرو عرضه و طول کالفه و شد بلند

 : زدم داد عصبی
  ببینه تنها باترو و من نمیاد خوشمـ میاد عطا االن دیگه بزن حرف-

 : زد داد عصبانیت و خشم  با و طرفم برگردوند سریع سرشو
! ؟ نکنه ،ولت اومده پیش چی شنید و دید وقتی میتونه ببینم عطاتون اقا همین-

 وتخل جایه یه تا دنبالت بودم افتاده صــبح از کردم بیهوشــت ترو من اره....
یارم گیرت مت... ب یدم.... خونمو برد ـــد چی نفهم  من.... نتونســتم... ش
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 هیچی بودی منگ شــدی بیدلر وقتی... شــدی و بشــی خودم ماله میخواســتم
ـــ.... نمیفهمیدی  باید و خودمی ماله دیگه حاالم.... اینجا اوردمت و ترسیدمـ

 یشمم کار به دست خودم نزنی اگه البته... بزنید بهم نکبتیتونو عروسیه
 زمین رو افتادم چوب تیکه یه اینه و شد جدا بدنم از روح 

  میدیدم چیزو همه و بود باز چشمام
  میزنه داد و میده تکونم و نشسته سرم باال ارین میدیدم
  میخورد گوشم به کمتری صدایه لحظه هر که جوری ولی میشنیدم صداشو

  میشد کم وجودم از چیزی قطرش هر با و میریخت دونه نه دو اشکام
 ...و قلبم،امیدم،رویاهام

  میدوعه و کرده بلندم دستش رو چجوری میدیم
  بود رفته یادم از چیز همه... نمیکردم درک ولی
   میدیدم روم به رو چیز یه فقد

 بهم خیره عطا مهربون چشای و بود  سفید جایه یه
  میشد خالصه توش زندگیم تمامه و میخندید بهم که چشایی 

  تر سرد نگاهش و شد تر کمرنگ عطا رنگه کم کم
  بدم نشون خودم از العمل عکس نمیتونستم حتی میکردم نگاه فقد

  زدش یخ چشای به شدم خیره 
  نبود توش مهربونی دیگه که چشایی

  سرما و بود سرما فقد ، نبود توش عشق
 ردمک مرگ ارزوی دلم ته از و بستم چشمامو و نتونستم....ببینم نتونستم
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 به شــدت با نور که کردم باز چشــممو اروم خورد مشــامم به که بدی بوی با
شمم شمامو سریع ، خورد چ ستم چ شمامو احتیاط با دوم باره برای و ب  زبا چ

 میومد امپول ،بوی کردم
  میکرد درد شدت به سرم...بودم ناشناس جایه یه ، کردم نگاه اطرافم به
 وزشس احساسه با که بشم بلند خواستم... نشستم تخت رو و شدم بلند اروم 

  کردم نگاه میسوخت که جایی وبه کشیدم کوتاه اخ یهـ دستم
 !یکنم؟م چیکار بیمارستان تو! بیمارستانم؟ ، دوختم چشم سرم به تعجب با

 ، شد رد چشمام جلو از ثانیه یه توی بدبختیام تمامه یهو
 ناری دیالوگای... میشد رد چشمم جلوی از که بودم هایی صحنه توی زده بهت

  میشد اکو گوشم توی که نامردی
 نباید من.... بیام خودم به تا دادم تکون سرمو تند تند....گلوم تو نشست بغض

 باید... کنم باور نباید.... دروغه همش که ارین حرفای اونم کنم باور ســریع
  شدم بلند و خوردم بغضمو... سرم بریزم خاکی یه بعد بشم مطمئن

ستم از سرمو بود، اومده وجود به درد از که اخمی با سو با و دراوردم اروم د  لبا
شمبابی صورتی شلواره شت خیلی م   و  ردمک بازش اروم... رفتم در طرفه به  ز

  کردم نگاه سالن به
  نبود چیزی هیچ و کس هیچ کردم نگاه چپم به اول

ستم طرفه چرخوندم سرمو صی با که را  اول میاد داره پذریش از دیدم که شخ
  شد تزریق رگهام تو  ناراحتی و خوشحالی بعد و تعجب

 :طرفم اومد و کرد نگاه چشام تو لبخند با
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 رونبی اومدی چی برای... کردی لب به جون منو که تو... شدی بیدار باالخره-
  نیست خوب حالت کنی استراحت باید تختت رو برو

له یه انگار که دلتنگی...محبتش دلتنگ... بودم دلتنگ  دمندی عشــقمو ســـا
 بود اومده پیش برام که اوضاعی این توی میخواستم ارامش...

یه نزدیکشــو رفتم حرفاش به توجه بدونه  لشبغ محکم ناگهانی لحظه یه تو
  کردم
 امشار از دریایی االن و کرده پیدا مادرشو که داشتم ایو گمشده دختربچه حسه

  وجودشه تو
 : کرد زمزمه نگرانی با گوشم زیر و کرد بغلم محکم

به؟چیزی حالت... اوا-  اوردت گفت و زد زنگ بهم که جمال شـــده؟؟ خو
ستان سم تا شدم زنده و مردم... چروندن قلبمو انگار بیمار  یهیچ که اون... بر

صبی شک گفتن که پرستارام نمیگه بهم  دارم شده چی اوا... شده وارد بهت ع
  میکنم سکته نگرانی از

ـــت تو خودم که میگفتم چیزیو!! ؟؟ میگفتم چی ندم حقیقتش و راس ! ؟ مو
 !بشه؟ زندگیم و عشقمون تمامه شدنه خراب باعثه که میگفتم چیزیو...
 :گفتم گرفته صدای با
 ... نمیدونم-
  زد زل چشمام تو عصبانیت با و کرد جدام بغلش از

 :تگف عصبی میکرد نگاه چشمام تو و اتاق طرفه به میداد هلم که همونجوری
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 بهم بعدا تا میکنی اســتراحت فعال! ؟ جواب شـــد اینم! نمیدونم؟ چی ینی-
  بدی توضیح

  تخت رو خوابوندتم زور به
  کرد ناز صورتمو لبخند با و نشست صندلی رو کنارم

سه با ستا این اینکه تر شو این و د ست از ارام شمامو بدم د ستم چ  مامهت با و ب
   کردم ثبت ذهنم توی االنو لحظه و حسه وجودم

  رفتم خواب به و شد گرم چشمم که کرد نازم انقدر
************************************************* 

 .... بودم دوخته دکتر خانوم دهنه به چشم و میجوییدم ناخونمو ترس با
  بشنوم میخوام که جوابی از میترسیدم... میترسیدم

 ... اضطراب و ترس بود شده وجودم کله
 جوابه و شدم مرخص بیمارستان از که پیشو روز دو یادمه

 :میگفتم که بود همین فقد عطا عصبی سواالیه
 " میدم توضیح بهت فهمیدم چیزیو به وقتی بزار"-
  میشینه دلم به اخماشم....کرد تختم و اخم برام چقدر و
 بهش دادم حواسمو تمامه دکتر خانوم صدای با

 : گفت اخم با میکرد درست عینکشو که همونجور
   نداره نگرانی جایه سالمی کامال نداره وجود مشکلی-
  کشیدم خوشحالی از بلند جیغه یه و وایسادم زده ذوق شنیدم که چیزی از

ــتر زنه اخمای ــریع....توهم رفت بیش ــکره و اومدم خودم به س  زدم و کردم تش
  بیرون
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ساس شتم سبکی اح سه.... دا سا شو که پاکی اح ش دارم برابر هزار قدر  تربی
 میدونم

  بکشم جیغ  میخواستم هی خوشحالی از... گلستون بود شده برام امروز
 بعد مگرفت ارینو شماره و دراوردم کولم تو از گوشیو راحت خیاله و سربلندی با
 : اومد صداش بود پنج چهار از
 ؟؟ بله-
 : گفتم میبارید ازش تحقیرکردن که لحنی با و زدم پوزخند پیروزی با
یه میخوای تو- ندگ فاتو کردی بزنی؟؟فکر هم به منو ز  کرف! ؟ کردم باور حر

ندگیمو کردی طا با و ریختی بهم ز بالی و نمیکنم ازدواج ع نا  اب میشــینی ج
 میکنی؟؟ تماشا خوشحالی

 : دادم ادامه و کردم پوزخند همراه به خنده یه
ــمی ارین جنابه خیر نه- ــم مطمئن خودم تا و اوام من بود رفته یادت ، قاس  نش

هاتو و چرت برو توعم....نمیکنم باور گه یکی به پرت یل دی  من به نه بده تحو
شی زندگیم از پاتو ام بهتره....  خودت گرنهو نپیچی پام و پر به دیگه و بیرون بک

  نمیزاره زندت بفهمه عطا میدونی
ــمته به مندانه پیروز لبخنده با و کردم قطع ای دیگه حرفه هیچ بی و  راه ونهخ س

  افتادم
  کردم باز درو و خونه رسیدم گرفتم تاکسی  از بعد
 شدم رو به رو همیشه اینه سینه به دست جمــــال با که
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صبی و هم تو رفت اخمام گفت بهم شب اون که حرفایی یاده با  شسمت به ع
ــالم یه دید منو تا رفتم ــروع و نکردم ای توجه که داد س ــت به کردم ش  بازخواس

 کردنش
 : مگفت بهش رو عصبانیت با و کردم بلند تحدید حالته به اشارمو دسته

 خدا هب.... خونه اومد شب اون چجوری بگی و بگی بهم راستشو ایندفه بهتره-
 طاع به ماجرارو تمامه ببافی پرت و چرت من برای دوباره باز بخوای اگه قســم
  میشه چی میدونی خودت و میگم

ــوح به ــدای وض ــو اب ص ــنیدم دهنش  نگام ترس و وحت با... داد قورت که ش
  میکرد

  زدم قیافش به پوزخند یه
 دروغ بهم تونست چطور.... بود جمال داشتم خونه این تو  که دوستی تنها مثال
 !چی؟ برای و چطور! ؟ بگه

 من پیشــونی رو! ؟ کردن فکر چی من راجبه واقعا ، کوتاهه فکرشــون چقدر 
 !خر؟ نوشته

 : زدم داد و کردم شدیدتر اخمامو
 منـــتظــــــرم-

 : کرد شروع من و من با و پایین انداخت سرشو
 کمکم اگه که....گفت و اومد....و پیشــم اومد ارین اقا... واال....راســتیتش-

یاز منم.... میدم پول بهت....کنی به زندگیم وضــعه.... داشــتم ن  پول به خرا
  بزنم وحرفار اون شدید بیدار وقتی و کنم بیهوشت که گفت....داشتم احتیاج
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شو سریع بعد شمام تو التماس و خواهش با و باال اورد سر  هادام و کرد نگاه چ
 : داد

یدونم ببخش منو خدا ترو- یاز بهش ولی کردم نامردی م خدا... داشــتم ن  ب
  نمیکردم قبول وگرنه میشه اینجوری نمیدونستم

 چقدر! ؟ واقعا چرا... شدن رو دو ادما چقدر.... جالبه... زدم بهش پوزخند یه
  شده کثیف دنیا

 هک همونجور... عمارت سمته کردم حرکت و دادم تکون تاسفم معنی به سرمو
 : زدم داد میرفتم

 نجاای جاشــون تو مثله ادمایی... بزنم حرف عطا با راجبت باید فرصــت ســره-
 نیست

  اتاقم تو رفتم و کردم باز و در خوشحالی با
  پیروزیم بخاطره بودم خوشحال

 نه دوســتامن میکردم فکر که ادمایی بخاطره میکرد درد ســرم دیگه طرفه از
  دشمن

  رفتم حموم سماته به میوردم در لباسامو که همونجور
  زیرش رفتم و کردم باز گرمو اب شیره
  میداد دست بهم خوبی حسه میخورد پوستم به اب های دونه وقتی
  نشدنی وصف ارامشه حسه
شیده تنگ براش دلم... بزنم زنگ عطا به بیرون رفتم  برای... صداش برای... ک

  هاش خنده
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 سرم چقدر ،هر شده چی میگفت چقدر هر... بودم اتاقم تو فقد رور چن این
  نمیگفتم هیچی میزد داد

 میفهمیدم رفتاراش و حرفاش تکه تک از.... بود خورد اونم عصابه
  بیرون رفتم و پوشیدم حولمو و بستم ابو شیره

شتم پامو تا شتمش و گوشیم به بردم شورش موکت رو گذا  مارهش سریع و بردا
  گرفتم عشقمو

شب.... بودم صداش منتظره ذوق و شوق با  ونما تا بگم بهش باید موضوعو ام
  دربیاد کالفگی از

 ... بوق چهار... بوق سه... بوق دو.... بوق یک
  میشد کمرنگتر لبخندم و  کورتر ذوقم میزد که بوقی هر با

  جونم تو افتاد دلشوره یهو چرا نمیدونم.... شد قطع
  کرد قطع بازم... گرفتم دوباره شمارشو سریع

  کردم نگاه گوشی به ناراحتی با
 نمیده جواب گوشیو این اونوقت... عروسیمه دیگه روز چند مثال

  کمدم طرفه رفتم و تخت رو کردم پرت گوشیو کالفه
ــمم که کردم باز درو ــه به خورد چش ــی لباس  اب دیگه روز چند تا قراره که عروس

شه و ارامش سای شمش خیال، ا شه برای و بپو شقم کناره همی  قطعی ،موندنو ع
  کنم

  ایینه جلو رفتم و دراوردم بودو کاور تو که عروسی لباسه ذوق با
ناره که روزی ذوق با و گرفتم خودم جلوی طا ک  عنوان به برم راه باغ توی ع

  کردم تصور همسرشو
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 ادد اینده بیتابی به جاشو و کشید پر دلشورم تمامه کردم که تصوری با
 مشکی شلواره و سفید بلوز...کردم نگاه ایینه تو خودم به

  پایین رفتم و کردم مرتب موهامو
  عالقم مورده رنگای جزوه بود شده عوضش... نمیومد بدم سفید از دیگه

شب سته... اومد دیر عطا دی صال... بود خ صله ا شت زدن حرف حو  فقد ندا
 داشتمن قصدم... بزنیم حرف هم با نشد... بخوابه که کنم نازش انقدر تونستم

  خب میشه کوفتمون ،صبونمون بگم بهش موضوعو صبحی االن،اوله
  نتظرم و بود نشسته مودبا بچه مثله میز پشته که طرفش رفتم لبخند با

  چشاش رو گذاشتم دستمو شیطونی با و پشتش رفتم اروم
  باال پرید چون ترسید کنم فک
 : کردم شیطون صدامو بندش پشت و کردم ریزی خنده تک

 با ات بیرون میریزی خوردیو که چیزایی تمامه!! ؟؟ میخوری صــبونه من بدونه-
 ؟ کیم من ببینم بگو کردم راهنماییت که حاال خب... بخوریم اول از هم

 : گفت شیطونی با و دستم رو گذاشت دستشو و زد قهقه
 شما نهس از شدید شیطون چقدر خانوم فرشته... باشی خانم فرشته کنم فکر-

  بخدا گذشته
ــش یه ـــ ـــ ـــ ـــ  روش به رو رفتم قهر حالته و برداشتم دستمو و کشیدم بلند ایـ

  کردم چپ براش چشممو و نشستم
  شد بلند قهقهش صدای

  خانومی فرشته کردم فک شده چروک دستات  بودی؟؟ تو-
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  کردم نگاه بهش دلخور
 : گفت متعجب حالته با و باال پرید ابروهاش

  ببینم اینجا بشین بیا-
  کرد اشاره بغلش صندلی به و
ستم و شدم بلند اخم با ش  رفتهگ مخالفش حالته سرمو... بود گفته که جایی ن

 میکردم نگاه گلدونو سینه به دست و بودم
 هنگ بهش ایندش شــوهر تا قهرکنه باید ادم ولی... میکنه شــوخی میدونســتم

  والـــــــــا... راست چه شوخی چه حاال... شده چروک دستات
 

  طرفش چرخید شدت با سرم یکدفه که کردم احساس چونم زیره دستشو
  میکرد نگام اخم با.. شد گرد تعجب از چشمام
  شد گردتر چشمام

 : گفت اخم با
 شدی؟؟ ناراحت-

  کردم پایین باال اروم سرمو
 : داد ادامه اخم با 

 قهری؟؟-
  دادم تکون سرمو اروم بازم

 : گفت اویزون لوچه و لب با و کرد باز اخماشو
 نمیکنی؟ اشتی-

  چونم زیره گذاشتم کردن فکر معنی به دستمو و کردم ریز چشمامو
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 : گفتم و انداختم باال ابرومو شیطونی با و زدم لبخند کم کم
  میکنم اشتی باهات بدی لقمه بهم تو صبونمو اخره تا که شرطی به-

  خندید بلند بعد و باال پرید ابروهاش اول
  بشین اینجا بیا ینی که کرد اشاره پاش به میخندید که همونجور

 :گفتم ادامش در و کردم نوچی یه و باال انداختم ابرومو شیطونی با
 چند این.... میکنیم لمس همو راحت اونوقت شـــدیم محرم دیگه روز چند-

  نشه اضافه دیگه کردیم زیاد گ*ن*ا*ه وقتم
 : گفت لب زیره اروم و... کرد نگاه چشمام تو لبخند با
  شدم نجابتـت همین عاشقه-
  گرفتن لقمه کرد شروع و برد دستشو که کردم نگاش لبخند با
 از باالتر لذتی چه... میشـــد اب دلم تو قند و میکرد نگاه کاراش تکه تک به

  بگیره لقمه عشق با برات و باشه نشسته کنارت عشقت اینکه
 خوردم لقمرو لذت وبا کردم باز دهنمو اروم  دهنم جلوی گرفت که ای لقمه با

 همه با قمهل این.... نبود پنیرا بقیه شبیه اصال میخوردم داشتم که پنیری مزه....
  داره فرق ها لقمه
سته با وقتی شقت د سل داری ،انگار که نمیده پنیر مزه میخوری ع  ریمیخو ع
 شیرینه انقدر

 
  میکردم نگاه ایینه تو خودم به ذوق با

 ... کاویانی اوا ، روز یه میکرد فکرشو کی
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ــینی فقیر دختره ــنگی فقد زندگی از که نش  توی االن.... بود دیده دعوارو و گش
 و عشق همه این که میکنه شکر خداشو و وایساده ایینه روی به رو عروس لباس

 . داده بهم خوشبختیو
   کردم  جمع حواسمو اوینا صدای با

  کردم نگاه خیسش و سبز چشای تو.... کردم نگاش برگشتم
  گریه زیره زد دید نگاهمو تا

  میکرد گریه و بود گرفته صورتشو جلوی
  میزدم صداش و میدادم تکونش تعجب با
 میکنی؟ گریه چرا! ...شده؟ چی اویــــنا-

 وت و بغلم پرید و زد لبخند میریخت اشــک که همونجوری و باال اورد ســرشــو
  کردن گریه زار زار کرد شروع بغلم

 بشه اروم میکردم سعی و میمالیدم پشتشو نگرانی با
 تو و کرد پاک اشــکاشــو لبخند با و شــد جدا ازم کردن گریه دقه چند از بعد

 :گفت بغض با و کرد نگاه چشمام
  میشه عروس داره کوچولوم خواهر نمیشه باورم....نمیشه باورم-
  شد ساکت که زدم صدا اسمشو اخطاربار که گریه زیره بزنه باز خواست و
  چروندمش بغلم تو و کردم بغلش خوشحالی با

ــی صدای ـــ ـــ ـــ  لذت با چه که میشنیدم ارایشگاهو توی جمعیته گفتنای اخـ
 ...میگفتن

 : کردم زمزمه اروم گوشش زیره
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 ریهگ عوس واسـه تازشـم... پیشـت میام من...پیشـم میای... که بمیرم نمیرم-
 عــــه نداره شگون خـــــانم نمیکنن

  شدم جدا ازش اروم و خنده زیره زدم و
  کرد پاک موندشو باقی اشکای خنده با
 ذاشتهگ تاجمو و بودم کرده درشت فره موهامو... کردم نگاه خودم به باز ایینه تو

 سرم رو بودم
 داشتم شیک ولی ساده ارایشه یه
 

 نقدرا ادمو نمیدونستم بودم نکرده حاال تا ارایش چون... بودم کرده  فرق خیلی
  میکنه عوض
  بودم شده خوشگل خیلی

 حرف ااوین با کردم شروع میرسه عطا االنا اینکه امیده به و صندلی رو نشستیم
 زدن

 اتاق تو از هاشــو گریه صــدای شــب هر... پیشــم بود اومده که پیش روز دو از
  میشنیدم
  شیکونده ابجیمو دله و کرد خودشو کاره باالخره ارین که فهمیدم

ــتم  این و بود من وجوده بخاطره تمامش چون... کنم همدردی باهاش نمیتونس
  میکرد اذیت شدت به خودمو

  اومدم خودم به اوینا صدای با
 : گفت کالفگی با
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  داشته تاخیر ساعت یه دقیقا... بزنی عطا به زنگ یه نمیخوای اوا-
 جواب ولی بودم زده زنگ اوینا چشمه از دور بار دو... بودم شده نگران خودمم
  نمیداد

 گرفتم عطارو شماره دوباره کالفگی با
ــدای ــی" میگفت که خانومی ص ــد خاموش نظر مورده گوش ــم تو" میباش  گوش
 ؟!میباشد خاموش... میپیچید
  دلم تو افتاد عجیبی دلشوره

 : زدم لب و کردم نگاه اوینا به نگرانی با
 خاموشه-
 : دادم جواب مخاطب اسم به کردن نگاه بدونه زده هل گوشیم زنگه صدای با
 رفت راه هزار دلم! ؟ کجایی هست معلوم... عطا الو-

  نمیومد صدایی هیچ
 : دادم ادامه ترس با
 !؟ میکنی اینجوری چرا بزن حرف عطا!عطا؟-
هت- به نمیزارم گفتم ب هت... بره پایین گلوتون از خوش ا  خودم نزار گفتم ب

 کردم اینکارو خودم... نزدی بزن بهم عروسیو خودت گفتم... بشم کار به دسته
  میدادم گوش ارین صدایه به ناباوری با

  زمین افتاد و شد ول گوشیم و شدن شل وحشت از دستام
  بودم خیره دیوار به ناباوری و ترس با
  کردم اهنگ نگران اوینای به بهت با... پریدم وحشتزده شونم متعدد تکونای با
  میزد حرف و میداد تکون شونمو ترس با



wWw.Roman4u.iR  434 

 

  نمیشنیدم هیچی
 هیچی

 "بره پایین گلوت از خوش اب نمیزارم" میشد اکو ارین حرفای گوشم تو
  بود وصل تماسش هنوز و زمین رو بود افتاده که گوشی به خورد چشمم

 داشتم برش و طرفش بردم شورش سریع
 گوشم دمه گرفتم

 : زدم داد وحشت با
  بزن حرف توعــــــم با! ....کجاست؟ عطا! ؟کردی غلطی چه-

 : دادم ادامه التماس با و کردم هق هق... بود اومده در اشکم
 !نـــــامرد؟ کــــــــردی چیــــــکارش! کجاســـــت؟ عطام-

 : زدم جیـــــغ
 کجـــــــــــــاست؟؟؟؟؟-

 : گفت کلمه یه بیتفاوتی با که شنیدم همینو فقد
  ببینیش میتونی عروسیتون مجلسه تو-
  شد قطــــع و
ـه با ـ ـ ـ ـدم بلند گری ـ ـ ـ  اب که اوینایی و جمعیت به خورد چشمم تازه که ش

  میکردن نگام ترس و تعجب
 : زد داد ترس با و طرفش اومد اوینا

 !شده؟ چیزیش عطـــــا! شده؟ چـــــی-
 : گفتم التماس و ضجه با
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 برم باید من اژانس بزنه زنگ یکی خدا ترو-
 : کردم اضافه

 خــــــدا تـــــرو-
  صندلی رو افتادم و شد شل پاهام و

  تادمیس وای قلبم باشه اورده عطا سره بالیی اینکه فکره با و میکردم گریه
  نمیکردم توجه بخور میگفتن و میگرفتن جلوم هی که لیوانایی به

  در طرفه دوییدم و شدم بلند نیوردم طاقت
 در طرفه میدوییدم و بودم گرفته عروسو لباس دامنه

  نمیدادم اهمیت اوینام دادای به
 بودم وایساده خیابون تو و ندارم شال نبود مهم برام حتی
  ببینم تاکسی یه تا میچرخوندم چشممو گریه با فقد

  شد جلب اوبنا به توجهم شنیدم گوشم کناره که جیغی صدای با
 : زد داد نگرانی و اخم با
  شده چی میکنم سکته دارم بزن حرف ادم اینه اواااا-
ستم فقد ضجه و گریه با سمه تون ستم االن که زندگیمو تمامه ا  یا المهس نمیدون
  بزنم صدا رو نه
 عــــــطــــا-

  نبود مهم برام ولی احساس،میکردم زیادی های چشم سنگینیه
  بود پام جلوی که زردی جنسیسه ماشینه طرفه چرخید سرم اشنا صدای با
  کنم تعجب نتونستم حتی بود ماشین تو که شخصی دیدن با

 : زد داد و هم تو کرد اخماشو انا
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 شــــو ســــوار-
  شدم سوار و کردم جمع لباسو درنگ بی
  شد کنده ماشین و گاز رو گذاشت پاشو بستم درو تا
 میکردم گریه فقد من و میکشید الیی ماشینا بین از سرعت با
 : گفتم التماس و گریه با
 کجــــاست؟؟؟ عــــطـــا-

 :زد داد
  دهنـــت تو نیومده تا شو خفه فقــــط ، شـــــو خفــــه-

  میکردم هق هق فقد و شد قطــــع گریم
 : گفتم تعجب و هق هق با
 ....شـــ چـــی-
 : شد بسته دهنم زد سرم که دادی با
 دراوردی بازیاتـــــو ه.د.ن.ج رفتــــی....بــــشه میخواستی چـــــــی-

ـدی ـ ـ ـ ـ ـور! ....کنی؟ شوهر اوم ـ ـ ـ  سرکار که موقعی! ؟ اومد دلت چط
  دید ازت که چیزایی با شد زنده و مرد عطا بودید ارایشگاه تو خانـــــوم

 :داد ادامه داد با و طرفم برگشت خشم با
  تــــو اتاقه تو افتــــاده بیجون گوشــــت تیکه یه اینه الـــــان-

  تــــو بخـــــاطره فقـــــد اونـــــــم.....
  میدادم گوس میشد خارج دهنش از که حرفایی به مبهوت و مات
 : کردم زمزمه بهت با اروم
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 !؟ چیه پرتا و چرت این!میگی؟ چـــی-
 : زد داد شده قرمز صورته با و طرفم برگشت

 ... نکردم لهت خــــودم تا بشــــی خـــفه بهــــتره-
  کرد نگاه روش به رو به و

  گریه زیره زد و شد جمع صورتش یهو
  میکرد پاک اشکاشو یکی اون با و بود فرمون به دستش یه

 : گفت  میکرد گریه که همونجوری
  میکنه گریه اتاقت گوشه افتاده عطا نکبــــت توعه بخاطره-
 : داد ادامه و زد جیغ گریه با
ـم- ـ ـ ـ ـ ـ ـا اون ـ ـ ـ ـه باباشم برای که عط ـ ـ ـ  توی واسه اونجوری و نکرد گری
  میریخت اشک ه.ز.ر.ه
  شد جاری اشکام باز شنیدم که حرفی با
 : زدم جیغ گریه با
ـی تو- ـ ـ ـ ـ ـگی؟ داری چ ـ ـ ـ ـه؟ عطا! چیه؟ موضوع! می ـ  اینه خدا ترو! سالم

 میکنم ســـکته دارم بزن حــــرف ادم
  کنم التماس و خواهش نتونستم بیشتر ماشین شدید ترمزه با
 :گفت و کرد اشاره خونه دره به و زد بهم پوزخند یه گریه با
  میفهــــمی خـــودت گمــــشو-

  نمبک نمیتونستم احترامیاش بی به العملی عکس هیچ بود بد حالم انقدر
 در سمته دوییدم و شدم پیاده زار حالته با

  بودیم گذاشته باز مراسم بخاطره درو
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 بودن نشسته صندلیا رو توک و تک که مهمونایی به خورد چشمم
  بودم کرده گریه انقدر بود ریخته ارایشم تمامه

  عمارت سمته دوییدم و گرفتم عروسو لباس چینای و کردم هق هق
  طرفم برگردوندن سرشونو ادما توک و تک اون تمامه

ــالم که بود مهم این فقد من برای ، ندادم اهمیت  ممبفه و ببینم عطارو بددن س
  بود چی میزد انا که حرفایی
 ریزه ایسنگ رو افتادم جیغ با و خورد پیچ پام که بدم ادامه راهم بقیه به خواستم

  باغ
شایه سریع  راهو بقیه و ندادم اهمیت پام شدن زخمی به و دراوردم مزاحمو کفا

  دوییدم برهنه پایه با
  خونه تو کردم پرت خودمو
 تا میچرخید خونه تو چشــمم گریه با و باال بودم گرفته عروســو لباس چینای

  کنم پیدا عطا از اثری
 : زدم داد

 ؟ کجــــــایــــــی عــــــــطـــــــا-
  منه اتاقه تو میگفت حرفاش الیه به ال تو انا افتاد یادم تازه

  ها پله طرفه دوییدم زخمی پاهای و سرعت با
  کرده غلطی چه ارین اینکه ترسه و درد با هارو پله دونه دونه و میکردم گریه

ـــگار دوده هجومه با که کردم باز اتاقمو دره هلزده و وحشت با ـ ـ  طرفم به سی
  کـــــردن سرفه کردم شروع
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 میگشتم عطا دنباله چشمم با و میکردم سرفه
  کردم پیداش میکشید سیگار و بود کرده کز که دیوار گوشه باالخره

  افتادم زانو رو جلوش و طرفش دوییدم وحشت با
 مشچش گوشه از قطره یه ثانیه هر که خونش کاسه چشای تو ناباوری و بهت با

 کرد نگاه میوفتاد
  نبود من عطای چشای ، چشاش
 .... نبود سرد من عطای چشای

 : کردم زمزمه اسمشو ناباوری با
 عــــطـــا-

ستمو اروم شو تا صورتش طرفه بردم د شکا  ونجورهم و باال پرید که کنم پاک ا
 : زد داد کرد نگاه چشمام به خیره که
 نــــــزن من به دســـــتتو-
  کنارم افتاد دستم و باال پریدم ترس و وحشت با
 : گفتم ناباوری با
 اینجوری چرا! شده؟ چی نمیگید هیچکدومتون چرا! شده؟ چی عطـــــــــا-

 !؟ میکنی
 فتگ شدش رگه دو صدای با و کرد دود سیگارشو ادامه و زد پوزخند صورتم به
: 

  میبری پی کاریات گوه به بیشتر کن نگاه تخترو روی که عکسایی-
  ختت طرفه رفتم اروم و شدم بلند ترس از شده حس بی پایه دستو و بهت با

  میشدم نزدیک تخت به چی هر
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  میشد تر صدا بی قلبم تپشه
  برداشتم عکسارو  بهت با و کردم دراز لرزونمو دستای 

  میکردم نگاه بود عکس توی که هایی صحنه به حیرونی با
 میدب*و*سمی بیشرمانه ارین و بودم تخت رو برهنه بدنه با که عکسایی

  کردم نگاه بعدیو عکسه اروم سرگردونی با
 .... و بود ارین گردن دوره دستم تخت رو همونجوری

  نتونستم دیگه
  نتونستم

 کردم نگاه زمین روی عکسای به وحشت با و کردم پرت عکسارو جیغ با
 نیستم من اینا خدایـــا

  نیستم من اینا
  نکردم کارارو این وقت هیچ من  خدایــــاا

 چرا که میکردم لعنت خودمو و میزدم ضجه.... زدم ضجه و زمین رو زدم زانو
  نگفتم عطا به موضوعو و کردم عروسیمونو مراعاته
 کنم تحمل بیشرمیو همه این باید و دنیام این تو که میکردم لعنت خودمو

  عطا طرفه رفتم و کشیدم زمین رو خودمو ضجه با
شکای دلیله میفهمم حاال.... بود چی آنا حرفای میفهمیدم حاال شقم ا  چی ع

  میفهمم ارینو حرفای اون تمامه معنی حاال....بود
 : کردم التماس و نشستم عطا روی به رو گریه با
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ـدا- ـ ـ ـا بخ ـ ـ ـط ـ ـ ـ  هک تو...بشه اینجوری که اونجا نرفتم خودم پایه با من ع
 ؟ نه مگه میکنی باور حرفمو...میشناسی منو

 شدم خیره چشاش تو التماس و گریه با
  بود یخه یخه چشاش

  نگاهش سردیه همه این از لرزید تنم
 : زدم لب

 نه؟؟ مگه-
  داد تکون نه معنی به پوزخند با سرشو
  شد گرد ناباوری از چشام

 تمیگرف ســیگارش از پک یه که همونجور و پایین انداخت ســرشــو پوزخند با
 :گفت

 زنم بود قرار امروز که تو... تو اونم  میزنم، الکی تهمته کســی به  کردی فک-
 ... بشی خونم خانومه... بشی

  گریه زیره زد و بزنه حرفو بقیه نتونست
  میکرد گریه صدا بی و پایین بود انداخته سرشو

  میلرزیدن هاش شونه
  نشستم کنارش رفتم ترس از زده یخ دستای  و گریه با

 : کردم التماس و شونش رو گذاشتم سرمو
طا- تا این با زندگیمونو...ع یدونی که تو...نریز بهم تهم  ودب لج من با ارین م

 ....اگـــ کرد تهدید... کرد کار همه زندگیم کردن خراب برای
 زد یخ وجودم تمامه زد  که حرفی و اتاق وسطه شدنم پرت با
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 : زد داد صورتم تو  قرمز چشای و صورت با
ــه میگه دروغ ارین- ــبی همون میگه دروغ جمالم.... باش  تو اینجوری تو که ش

 شــروین! ...؟ نگه چیزی من به گفتی و خونه اومدی ارین با دادی لم بغلش
ــه بودی رفته بودی گفته روز اون!؟ میگه دروغ ــروین پیش ــدا اون و ش  یبرا ص

سرار کلی با... نبود اینجوری ولی بود شروین شو اخر ا ست  گفت واین و گفت را
 نبودی اونجا که
 : داد ادامه و زد داد

 !!!داری؟ بهـــــــــــونــــــــــــــه اینــــــــــام بـــــرای-
  کردم نگاه چشاش تو بهت با... بود شده قطع گریم

 بود شده قرمز گریه از که چشایی تو
  میشد خالصه توش زندگیم تمامه که چایی تو

 : کردم زمزمه اروم
طا- خدا ع یدونی تو ب  نکن اینجوری خدا ترو... بودم شــرایطی چه تو من نم

 چی برای میمیرم واسـت میدونی که تو... دارم دوسـت چقدر میدونی که تو...
  نکن گریه تو فقد میدم توضیح بهت تکو تک بخدا... میکنی باور

 : گفت میرفت اتاق دره سمته به که همونجور و کرد تلخی خنده
 واضحه؟ که چیزی! ؟ بدی توضیح میخوای چیو-

 : داد ادامه و طرفم برگشت بغض با و وایساد
ضیح فقط- ستی؟ چطور بده تو ستی چطور! تون شقی همه این تون  پات به که ع

 ....برادرم با بری بگیریو نادیده ریختمو
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  خورد حرفشو بقیه
  شدم بلند وحشت با

 نمیزارم... بشه خراب زندگیم نمیزارم من.... نمیداد خوبی بوی حرفاش
 :میکردم زمزمه و میشدم نزدیک بهش قدم قدم وحشت با
طا نه- طا...ع ـــاوت زود داری نکن کارو این ع طا خدا ترو... میکنی قض  ع

  نکن کارو این دارم ارزش ذره یه برات اگه... کن باور حرفامو
 بدنم رو چرخید چشاش داد تکون پوزخند با سرشو

  شد شروع پام نوکه از
  نداشت فرقی گونی با االن که عروسی لباس رو اومد
  صورتم به رسید و باالتر اومد

  میکرد نگاه صورتم اجزای تکه تک به
  لبام به رسید
 نمیداشــت بر چشــم و بود لبام به خیره وایســاد روم به رو و جلو اومد قدم چند
 ازش

 : کرد زمزمه گرفتش صدای با
ــتگاریم روزه یادته-  بال این دادی قول! ؟ دادی بهم قولی چه یادته... ازتو خواس

  باشه خودم ماله فقط
 : داد ادامه بغض با و شد خیره چشمام تو و باال اومد

 !؟ رفت یادت همشون! شد؟ چی... باشه من ماله فقط چشات دادی قول-
 

  چکید گونم رو اشکی قطره روز اون شیرینی یاده با



wWw.Roman4u.iR  444 

 

  زمین رو افتاد و شد رد ،چونم میرفت اشکم دنباله چشمش
  و کرد پاک اشکمو رده

ــتش با ــتای دس ــترمو اروم ،اروم باال اورد و گرفت بیجونمو دس ــ از انگش  تمدس
  دراورد

  شدم خیره چشاش تو فقط
 : گفتم و کردم ناباوری سره از ای خنده 

  میبینم ب*و*سکا دارم من!!!نه!!!  نه-
 : دادم ادامه و خندیدم

 نم بزار نکن اینجوری میپرســتی کی هر ترو... قران ترو عطا....نداره امکان-
  بزنم حرف

 : زد داد خشم با چشمام تو
 ! بردنت؟ زور به! کرده؟ تهدیدت! ؟ حرفــــی چـــه-
 : کرد اضافه و زد پوزخند یه
ش که شروین! الکیه؟ شروینم و جمال حرفای! نگفتی؟ من به چرا پس-  تهدادا

 !؟ بگه دروغ باید چی برای
 : باال اورد سکوت معنی به دستشو که بزنم حرف خواستم

 زا بهتره دیگه سـاعت یه تا... کردی له پات زیره غرورمو چقدر هر بسـه دیگه-
شمم نمیخوام دیگه بری خونه این شی گم بیوفته، بهت چ  تویی نم نه بیرون می

  منو تویی نه میشناسم
 رفت و کرد باز درو و
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  شد رد چشمم جلوی از بودنمون هم با های صحنه تمامه  رفتنش با
 شیرینیاشون و تلخی تمامه ، دیلوگامون تمامه

 
 " میکنی ناله زمین رو افتادی که زدم بهت اصال من نفهم دختره-" 
 

  ریخت و کرد پیدا خودشو راهه بازم اشکام
  

 " میمونه چشت کوچولو بخور بیا-"  
 

  زمین رو افتادم بیحال و شد شل زانوهام
 
 " ؟؟ میکنی ازدواج من با...اوا"
 

 نفســم تلخ خاطره یه بود شــده االن که شــیرینی روزه اون ، روز اون یاداوری با
  گرفت

  تنفس برای نمونده واسم اکسیژنی میکردم احساس
  رفت نفسم
  بزنم حرف نذاشت نفسم
 نکرد باور حرفامو نفسم

  شد تموم سادگی همین به
  ردک فراموش قراراشو و قول تمامه ، عاشقونشو حرفای تمامه سادگی همین به
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  برو گفت سادگی همین به
 زهرو شد ، بودم کرده ریزی برنامه براش تمام سال یک که ،روزی عروسیم روزه
  احساساتم و عشق تمامه مرگ
  همیشه برای رفتنم سند شد

 : زدم داد و زدم ضجه.... زدم ضجه
 نمــــیبخشـــــــمت وقــــــت هــــیــــچ عــــــطـــــا-

************************************************* 
  کردم نگاه خودم به ایینه تو... بودم کرده جمع وسایلمو تمامه

  قرمز چشایه و دماغ و پریده رنگ صورته با دختری
 نیست توش احساسی و امید هیچ دیگه که چشایی

  کردم نگاه اتاق دوره تا دور به
 هم با نداشتیم اینجا تو که ها خاطره چه

 
 "میکشی جیغ بردارم دستمو" 
 

  لبم رو نشست تلخی لبخنده روز اون  یاده با
 ...میخواد عطا که همونجور... حرفی هیچ بی میرم... بودم گرفته تصمیمو

  بزنم باهاش حرفامو اخرین تا برداشتم خودکارو ورق
  کنم خالیش نداشتم اجازه و بود شده تلمبار دلم تو که حرفایی

 : کردم شروع
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 "عشق رب اسم به"
 

 ★ اذر ۱2 شنبه سه★
 
  عطا سالم"

 ... نباشم پیشت دیگه که بخونی نامرو این وقتی شاید
 ... مقصری خودت تنها و شدی باعث خودت که اتفاقی

  گذشت چی بهم بگم نذاشتی.... بزنم حرف نذاشتی
ــاتو ــتی گوش ــه.... واقعیت رو بس  گمنمی هیچی میدم گوش حرفت به منم باش

 ، بفهمی خودت تا نمیگم هیچی....
  نبودم من مقصره که اونی بفهمی خودت تا

 بهم که عشــقی تمامه میمونه یادم  بدون اینو فقط ندارم ای دیگه حرفه هیچ
 و ونهمیم یادم ، رفت بین از جمله تا دو با که بود پوچ و کوچیک انقدر داشــتی

قت هیچ"  کردم غلط" بگی بزنیو زانو پام جلوی روزی یه اگر بدون اینو  و
 ... وقت هیچ.... نمیبخشمت

            همیشه برای خدافظ
  میرفتم راه خیابون تو سرگردون اوا دلباخته عاشق

  میرفتم فقط کجا نمیدونستم
ــدی هیچ بدونه ، هدفی هیچ بدونه ــکنجگاهه این از تا میرفتم فقط... مقص  ش

  بشم دور احساسم
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  وایسادم
 ماشین ات ده ثانیه هر که خیابونی کناره کجام فهمیدم تازه... کردم نگاه اطرافم به
  میشه رد ازش سرعت با

 !نکبتی؟ زندگیه این بشه تموم تا جلوتر برم قدم یه اگه میشه چی
  روحو خستگیه همه این... رنجو همه این کنم تموم و برم اگه میشه چی

  اتفاقاتش تمامه با دنیات از خسته... ادمات از خسته... خدایا ام خسته
 عزا کردیش برام ولی.... بود عروسیم روزه امروز
شقم که بود روزی امروز شه برای ع شه برای ولی میموند خودم کناره همی  همی

  کردی دورش ازم
 ! ؟ افریدی منو چی برای بدی زجرم میخواستی همه این وقتی

 ونخیاب طرفه اون پوش صورتی کوچولوی دختر.... روم به رو به چرخید نگاهم
  بخره براش عروسک میکرد التماس مامانش به و بود وایساده بادکنک با

 ... نبود خوب هامم بچگی حتی
  رو پیاده تو برگشتم و کشیدم پوفی کالفه

  مسخره چقدر ،هر زندگی این باشه سخت چقدر هر
  نمیخواد خدا که کنم کاری نمیتونم ولی

  کرده لج عمرم اوله از باهم که خدایی
 برسم اونو حسابه باید اول شروین خونه سمته افتادم راه

 توش هدیگ احساسی هیچ ،انگار نداشت تپشی هیچ انگار.. بود شده سرد قلبم
  نبود
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 کجایی نمیدونستی وقتی مخصوصا... بود طوالنی راه
  ایندم به کردم فکر و رفتم

 کنم چیکار عطا بدونه اینکه به
  بیارم طاقت چطوری عطا بدونه

 هبعد ، زد بهم که حرفایی اون بعده! ببخشــمش؟ اصــال! ببخشــمش؟ چطوری
  بشه باز دهنم نذاشت ،حتی تهمت همه اون

 نمیبخشمش بیوفته پامم به اگه حتی روزی یه
  کرد خرد احساستمو و عشق تمامه اون

  شخصیتمو تمامه
  میزد جوونهـ داشت تازه که شیرینی تمامه

  شروینم خونه روی به رو دیدم که اومدم خودم به
 اینجا به رسیدم چجوری نمیدونم حتی

  رفتم درش سمته به خشم با
  گذاشتم زنگ رو مکث ای ثانیه بدونه دستمو

  بودم در شدنه باز منتڟره عصبانیت از شده جفت دندونایی با
  نیست شروین تقصیره میدونستم

  بشم اروم یکم ناراحتیام و خشم کردنه خالی با که باشه یکی باید ولی
  کنم چیکار بگه که باشه یکی

 برداشتمـ زنگ رو از دستمو میومد در پشته از که دادی با
 : شروین داده صدای بندش پشت و شد باز در
 .....سـ مگــــه خـــــبره چــــه-
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  ماسید دهنش تو حرف دیدنم با
 : زد لب زده بهت

  اوا-
  خونه تو رفتم خودم بندش پشت و تو دادم هلش خشم با
  هم تو رفت کم کم اخماش که زدم زل چشاش تو عصبانیت  با

 : زدم داد و باال بردم صدامو بزنه حرف اینکه از قبل
 بهت خودم نگو نگفتم بهت مگه! ؟ گفتی عطا به حرفارو اون چی بـــرای تو-

ضیح س ارین اون میدونی هیچ! ؟ کردی چیکار تو میدونی هیچ! میدم؟ تو  تپ
 دراومد دهنش از چی هر جنابالی عشقه میدونی هیچ! کرده؟ غلطی چه فطرت

 !؟ گفته بهم
 :دادم ادامه بود نشسته گلوم تو که بغضی با و شدم اروم

 !ببینمت؟ نمیخوام وقت هیچ دیگه گفت عطا میدونی هیچ-
  کردن گریه زار زار کردم شروع زمینو رو افتادم و لرزید چونم
  دادم دست از چیمو بودم فهمیده تازه انگار

  اومده سرم بالیی چه
  نیست دنیا تو من از تر بدبخت بودم فهمیده تازه انگار
   شکستم قلبه روزه و حال به میکردم گریه

 : گفت مهربونی با که شروین صدای بندش پشت و شونم شدنه گرمـ با
 رینعزیزت که تو جونه به ولی... شنیدم عطا از چیزایی یه... دختر باش اروم اوا-

  چیه اصلی موضوع نمیدونم کسمی
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 ... عروسو لباس تو نباید مگه اینجایی چرا تو ؟! شده چی اوا
 نداد ادامه و خرد حرفشو که شدم خیره چشاش تو گریه با

 : کردم زمزمه
  ندارم رو کسی هیچ دیگه.... کرد تموم چیزو همه... شد تموم چیز همه-

 : زد داد دفه یه شد پایین باال خشم از سینش و هم تو رفت اخماش کم کم
  نـــــه یا میـــــزنـــــی حــــرف-
  کردم تعریف براش موضوعو تمامع گریه با
 کشتنم که امروزی تا میکرد خودکشی داشت ارین که روزی از
  کنارم افتاد و شد شل زانوهاش ناباوری با
 : کرد زمزمه بهت با
ـ! ؟ چطوری ولی- ـ ،اوا من خدای وااای.... نمیکردم فکر من ولی...ول  تو...ت

 کنی چیکار میخوای االن
 : گفتم گریه با و دادم تکون سرمو

 روب گفت کرد ولم چرت حرفه مشــت یه برای عشــقم!؟ بکنم میتونم چیکار-
 !کنــــم؟ میتونم چیکار.... گمشو

 خودم سوخته دله برای میزدم ضجه شروین بغله تو
 هتمام... نمیشدم اروم ولی... کنه ارومم میکرد سعی لب زیره و میمالید کمرمو

 نمک چیکار باید ندارم هدفی هیچ... ندارم امیدی هیچ دیگه... شده سیاه دنیام
 عطا بدونه

 چیزی یه بود عصــبی موقع اون میزنیم حرف عطا با میریم... باش اروم اوا-
 !باشه؟ میزنیم حرف باهاش میریم..ببخشش  نگیر دل به تو گفته
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 : زدم هق و بیرون اومدم بغلش از هق هق با
ـــه- ــــ ــــ شم نـ شم نمیتونم....نمیبخ شت... کرد خردم اون... ببخ  حرف نذا

 نمیبخشمـــش...بزنم
 کردم گریه و کشیدم دراز روموکت

 باشم تنها میزاره که ازش ممنونم...رفت شروین
 خاطراتمون تمامه برای میکردم گریه

 کولمو سمته رفتم و کشیدم موکت رو خودمو
  گالری رو رفتم دراوردمو گوشیمو زحمت کلی با

 وایسادم عکس اولین رو
 قرمز دماغه یه و بود کرده ســفید صــورتشــو که دلقکی با و بودیم شــهربازی تو

  میگرفتیم عکس داشت گنده
  خندیدیم روز اون چقدر

  خندیدم گریه وسطه یادش با
 جمشیدیه تو بعدی زدم

  شد شدیدتر گریم عکس این دیدنه با
  بعدی زدم

  بود گرفته عکس ازمون مردا اون از یکی بودیم داده ساحل تو
 خوشحالی اب و بودم گرفته دوربین سمته به انگشترو بودیم هم بغله که درحالی

  میکردم اشاره بهش
  شدرو خرد که قلبی نبینم تا بستم چشمامو



 453 انتظار یآوا

 که کردم گریه انقدر و موکت رو گذاشــتم ســرمو و اونور کردم پرت گوشــیو
  رفتم خواب به و شد گرم چشمم

************************************************* 
  کردم باز چشمامو اروم میومد اطرافم که صداهایی شنیدن با
  میکردم نگاه سرم باال ادمای به تعجب با

  بود اشنا قیافش که دیگه پسر یه و رکسانا ، شروین ، اوینا
 : کشید جیغ زده ذوق بازم چشمای دیدنه با اوینا

  اومد هــــوش بـــه بالــــاخره -
 :گفت خوشحالی با و سمتم اومد

 بهتری؟.. دلم عزیزه سالم-
 شدم بلند و دادم ماساژ کردنمو تعجب با
 : گفتم تعجب با
  اره-
  خوردم حرفمو بغیه داشتم که صدایی شنیدنه از

  بود شده رگه دو و گرفته کامال صدام
 : گفتم شده گرد چشای با
 !؟ شکلیه این چرا صدام! شده؟ چی-

 : گفت ومار صدای با و بقیه طرفه برگشت مکث با و شد گرفته صورتش اوینا
 میزنم حرف باهاش من باشید بیرون شما ها بچه-

  میکنن رفتار اینجوری چرا اینا.... بودم کرده تعجب
 !؟ کجام من اصال
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  وشهگ اون کوچیک مبل یه و سفید دیوارای با اتاق یه... کردم نگاه اطرافم به
 : کرد شروع من و من با و کنارم نشست تخت رو اوینا

 !شده؟ چی میاد یادت تو... اوا-
 : گفتم تعجب از ای خنده با و کردم گرد چشامو تعجب با
 !؟ مگه شده چی-
  کردن صحبت کرد شروع و کشید پوفی یه
خت فرو درونم تو چیزی جملش هر با که تک و  میری نه ت  جلوی ها صــح

  میشد زنده چشمم
 اعط نبوده واســه که بازیام دیوونه اون تمامه...هام گریه تمامه...حرکتها تمامه

  بود
 : داد ادامه و پایین انداخت سرشو

  بشی اروم تا میزدن ارامبخش بهت فقد که ام روزه چند این-
شاتو تا ستی چ شیدی جیغ یا میکردی گریه یا خواب تو میب سمه قطف یا میک  ا

  بود زبونت ورده عطا
  بکنم نمیتونستم حرکتی و حرف هیچ... بود شده بسته دهنم

  بکنم نتونستم کاری هیچ دیگه گفت ادامش در که حرفی زدن با
 : گفت و پایین انداخت سرشو کالفگی با
ــمیم- ــمال بیای من با گرفتیم تص  همه از دور میکنیم زندگی هم با اونجا... ش

 میشن عذابت باعثه و اینجان که کسایی
  انداختم تهران گرفته دود شهره به خیسمو نگاهه اخرین
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 میکنه زندگی توش وجودم قلبوو تمامه که شهری
 تونســتم ، میاد عذرخواهی برای عطا اینکه امیده به وقته چند این که شــهری

  بمونم زنده  توش
ــهری ــیرین برام الودگیاش تمامه با که ش ــاخت عمرمو لحظاته ترین ش  هب و س

  گذاشت یادگار به برام خاطراتمو رینل*خ*تت اندازه همون
  گرفتم شهر از چشم اوینا صدای با

 : گفت ناراحتی با و شونم رو گذاشت ودستشو وایساد کنارم
 ؟ میکنی گریه چی برای ؟ اوا خوبه حالت-

کامو نه و کردم پاک اشــ ـــاکمو بهش جواب بدو له از و برداشــتم س  های پ
  باال رفتم دونه نه دو ب*و*ساتو
ستم نظر مورد صندلی رو ش شمم که ن  بغلیمون، صندلی مرد و زن به خورد چ
 ،نمیشه خرد دلها چه اینکه از فارغ و بود گذاشته مردش ی شونه رو سرشو زنه

  میزد لبخند
  میکردم تکیه عطا به اینجوری روزی یه منم
 .... هیچی ، نمونده هیچی گاه تکیه اون از ولی

 به که یادمای به و پنجره طرفه برگردوندم ،سرمو کنارم اوینا نشستن احساسه با
  کردم نگاه میدادن تکون دست مسافرا

  بهش دادم حواسمو اوینا صدای با
 : گفت عصبانیت و دلخوری با
 اونوقت اونجا میبرمت دارم خودت واسه من! ؟ میکنی رفتار اینجوری چرا اوا-
 !؟ میکنی توجهی بی من به تو
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 : مگفت خشم با و طرفش برگردوندم عصبی سرمو و کشیدم پوفی کالفه
  گهدی میدم گوش خانوم دستوره به دارم! ؟ کردم کاری! ؟ گفتم چیزی من مگه-

 : گفت و زد پوزخند یه بندش پشت و هم تو کرد اخماشو
 هر خودت از تر نفهم پســره یه که شــهری تو موندن بخاطره نفهم، دختره اخه-

 !؟ میزنی حرف خواهرتم که منی با اینجوری گفته بهت دراومده دهنش از چی
  خرابه خیلی حالم وقت چند این... میگفت راست
  میکنه دیوونم داره عطا  از دوری
  نه یا خوبه حالش نمیدونم اینکه

  کجاست نمیدونم که این
 احاالت ینی! ؟ میکنه فکر من به ینی... میکنه فکر چی به داره نمیدونم که این

 ! ؟ فهمیده حقیقتو
  پنجره طرفه برگشتم حرفی هیچ بی و زدم پوزخند یه خودم افکاره به

  خیـــــلی  نامرده خیلی عطا خدایا
  میبخشمش میکنه عذرخواهی میاد میدادم امید خودم به اول روز دو تا

شت با ولی شد تر کمرنگ امیدم ، هفته روزهای تکه به تک گذ  مثبتم فکره و می
 محوتر

 !بشینم؟ منتظر دیگه امیدی کدوم با حاال
  ببخشمش نمیزاره دیگه شکستم قلبه... بخوام خودمم

  کرد خردش که قلبی
 یدچک دونه دونه مروارید مثله اشکام بود گوشم تو هنوز که حرفاش مزه یاده با
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 وشــدی ریختش باعثه تو که اشــکامو این تمامه تقاص میخوام خدا از همینجا
 تکــــشو به تکــــ... بگیره ازت
  شمب راحت خیال و فکر دسته از تا بخوابم کردم سعی و بستم چشمامو اروم

  رفتم خواب به اروم و شد گرم چشمام
 : زدم داد و عطا بغله تو پریدم و خندیدم بلند"""
  عروسیمونه فردا عطا وااای-

 :دادم ادامه ذوق و شوق با و زدم جیغ
  عشقم یبش خوشگلتر کن فسن موهاتم... مشکی شما میپوشم سفید من فردا-

 : کشید لپمو و خندید بلند
 خودم وروجک-

شمامو سیری یه تو عطا ،کناره کردم باز وقتی بستم لذت با چ  بود ادم زا پر که م
 ،دیدم میکشیدن جیغ و دست کدومشون هر و
  یرفتمم راه بود دستم تو که لیلیومی گله دسته و نازم عروسه لباس تو ذوق با
  زد لبخند بهم و برگشت که کردم نگاه عطا به

 : کرد زمزمه و گوشم کناره اورد سرشو
  میشی خودم ماله قانونیم امشب باالخره-

  کشیدم خوشبختی و سرخوشی از جیغی
  کشید پر لبخندم مهمونا ی دونه به دونه شدنه محو دیدنه با که
  کردم نگاه بود روم به رو که سیاهی مسیره به بهت با

  گرفت وحشت وحودمو تمامه خالیش جای دیدنه با که عطا طرفه برگشتم
 :زدم داد ترس با
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 ؟؟ کـــــجایـــــی عــــــطـــــا-
  باال پریدم متر یه اشنا صدای شنیدن با

 : گفت و کرد ترسناکی خنده ، شدست اکو صدا انگار
  میشم کار به دست خودم... عروسیتو نزنی بهم اگه بودم گفته بهت-

  کرد لرزیدن به شروع پام و دست
  کردم نگاه سرم پشت به برگشتم

 بلند کنارش عوضــی ارین و بود شــده بهم خیره اشــک از پر صــورته با عطا
 میخندید

  شد بلند هقم هق
 : زد لب بهت و گریه با عطا

 ؟؟ تونــــستی چطــــور-
  عطا سمته دوییدم گریه با

  میزدم ضجه میزدم داد
  میشد تر دور لحظه هر عطا ولی

 """" سیاهی و موندم من فقط که شد دور انقدر
 کردم باز چشمامو وحشت با صورتم شدنه خیس احساسه با
  کردم ـنگاه اطرافم به زده وحشت نفس نفس با

  میرفت پایین باال دیدم که خوابی ترس از سینم
شمم شای با که اوینا به خورد چ شکی چ شت میکرد نگام ا شم پ  ات هزار سر

  بود من رو چشمشون که چشم
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  گریه زیره زد اروم و کرد بغلم اشک با اوینا
  کردم درک خودمو موقعیته تازه انگار
  میکنن اینجوری اینا که خواب تو کردم داد و جیغ کلی حتما

 کردم اکتفا" خوبم"  که کلمه یه به و بیرون اوردم خودم بغله از اوینارو
شتر نبود خواب...بود خوابی چه سکا شبیه بی  هک ارزوهایی و خاطرات اب*و*

  نشد ولی بشه براورده میخواست
  بشم اروم تا کشیدم عمیق نفسه چنتا

  زدم االن اوای به پوزخند یه
  میدم تغییرش اوارو این

  بمونه سینم تو عطا از عشقی هیچـ دیگه نمیزارم
  ندارم عشقو ارزشه ادما از کدوم هیچ فهمیده که سرد اوای یه میشم

  کنم تالشمو باید ولی سخته میدونم چند هر
  نیست عطایی دیگه چون ـنمیشه قدیم مثله زندگیم دیگه
ـ ـ که شهری تو زندگی از و میسازم خودمو پس  شروع ندارم ازش شناختی هیچ

  میکنم
-------------------------------------------------

---------------------------- 
ــمو تایید مهره بود قرار که خانومی روی به رو تفاوتی بی با ــادهوای بده اموزش  س

  بودم
 : گفت تحسین با و داد تکون سرشو خانومه
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 ســاعت عصــر۶ تا صــبح۹ ســاعته فردا از... اســتخدامی االن از... همحشــر-
  داری ر*ق*ص اموزش سانس چنتا میای کاریته

 قوقهح اون که کنی کار خصوصیم بخشه تو اینکه مگر.... تومنه۵۰۰  حقوقتمـ
  داره جدا

 : پرسیدم و صندلی رو نشستم اهمیت بیا
 ؟ کجاست خصوصی بخشه-

یده  یب  تر یخ ادم میکرد تعجب بود کی هر... کرده تعجب خانومه بودم فهم
  نیست دنیا تو من از تفاوت

ــه هر ــگاه ترین معروف تو اینکه ذوق از بود ای دیگه کس  یداپ کار مازندران باش
  میمرد کرده

 :  گفت میکرد امضا ایو برگه که همونجور و پایین انداخت سرشو
 حقوقش که میدی اموزش ر*ق*ص یکی به خصــوصــی صــورت به میری-

 بیشــتر شــاید میگیری راحت ملیونو2 باشــه خوب کارت اگه... عالیه خیلی
 خوب یمرب یه دنباله برگردم گفته بهم هســـت پولدار خیلی دختره یه اتفاقا...
 ! کنم؟ معرفی ترو میخوای اگه...

  کجا تومن۵۰۰، کجا ملیون2... میکردم قبول مطمئنن
 : گفتم میشدم بلند که همونجوری و دادم تکون سرمو

 ! کیه؟ از ولی... قبوله خوبه-
 : گفت برسی کمی با و ها برگه تو کرد سرشو
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شو میزنم زنگ بهش- س شم... برو فردا از میگیرم ادر  نممیز زنگ بهت ساعت
 میگم

  نبود مشخص چهرم تو تعجبی اثر هیچ همیشه مثله ولی کردم تعجب
 : گفتم و اوردم زبون به فکرمو

 ! مگه؟ نیست باشگاه تو! ؟ خونه برم باید مگه-
  نباش نگران خوبیه دختره... خونه تو خصوصی نه-

 : دادم دست بهش و دادم تکون سرمو
 خداحافظ هستم تماستون منتظره پس باشه-
  بیرون زدم باشگاه از

 کردم سازگار تقریبا اینجا با خودمو که میشه ماهی۵ حدوده
ند له  روزه چ با ید که بودم کار دن ندتر روزام شـــا نه و ت گذره کردن فکر بدو  ب
  کردم پیدا خوبیم جایه که خوبه....

  بودم خونه دره دمه دقه۵ بعده که گرفتم تاکسی
 شاجار اوینا با که کوچیکی خونه تو رفتم و شــدم پیاده کردن حســاب از بعد

 مسخرست شرکته اون تو شب تا صب از هم بیچاره اون. بودیم کرده
  نفرمون دو اتاقه تو رفتم و مبل رو کردم پرت کلیدو کالفه

  کردم باز سردو اب شیره و حموم تو رفتم لباسام کندن از بعد
  بستم چشمامو و وایسادم زیرش

 میشد مور مور بدنم تمامه اب سردی از
 

 """ شدی خیس ابنجا بیا عطا"""_
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  شد باز ها زده جن اینه چشمام

 
 """نکن بغل منو دیگه""_

 
 شیدمک خاطرات یاداواری از بلند داده یه عصبی میچرخید سرم تو دیالوگا تمام

 بیرون رفتم و بستم و اب شیره و
 

شالله خوبه-"""  سره صدای ما سته دلت به خوب پ ش شاتو... ن شتر گو  ارک بی
 """خودمی ریش بیخ اخرم واسش، ننداز

 
 : زدم جیغ و گرفتم گوشامو

  شــــــــیــــد خفه....شیـــــد خـــــفه-
  میشد اکو گوشم تو حرفاش همه نمیشدن قطع

  میکشم که عذابی از بود گرفته گریم
  بستم چشمامو و زمین رو گذاشتم بغض با سرمو

 
 """من وروجک-"""

  االنم روزه و حال به میکردم هق هق... گریه زیره زدم
  میشد عذابم باعثه و کنم دورش ذهنم از نمیتونم که خاطراتی به
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  خودم بودنه پوچ به کردم گریه
 برد خوابم سرامیک زمین رو پوششی هیچ بدونه که کردم گریه انقدر

  میکردم نگاه روم به رو خونه به تعجب با
  بودم اومده درست... کردم نگاه ادرس به دیگه بار یه

  زدم بودو جلوم که قصری زنگه
  تر کوچیک ولی بود عطا عمارت اندازه به

  شد باز تیک یه با درش
  خونه تو رفتم و کشیدم باالیی ـبلند پوفـــ یه
  میرفتم خونه سمته به فرشا سنگ رو

 پا ات سر خوشگل جوونه دختره یه و شد باز در که برم باال هاش پله از خواستم
  بیرون اومد صورتی

 :گفت رویی خوش با
  دیگه هستید خانوم اوا... اومدی خوش... عزیزم سالم-

  کرد دراز دستشم همونجور
  باشه داشته احساس لحنم کردم سعی و گرفتم دستشو

 : گفتم و زدم کوچیک لبخند یه
 هستم خودم بله... سالم-
 : گفت خونه تو میرفتیم که همونجوری و کرد اشاره خونه در به لبخند با
 منم بدی یاد ر*ق*ص بهش قراره که اونی...ام ســمانه منم گلم خوشــبختم-

  محشره تر*ق*ص گفت خانوم سیمین...
 : دادم تکون سرمو و زدم کوچیک لبخند یه
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  کردن بزرگش خیلی دیگه ایشون ، بلدیم هنر ذره یه-
  موند نصفه خندش باال طبقه از یکی داده با که کرد بلندی خنده یه

 : زد داد
 ؟؟ کـــــو مــــــن گــــوشــــیـــه سمـــــــــانه-
صی صدای به تعجب با شت که شخ شید اربده همینجور دا  اه پله از و میک

 دادم گوش پایین میومد
  شد برابر صد تعجبم تیپش دیدنه از
  میرفت بود وایساده دیوار گوشه رفت که سمانه سمته به اخم با

  بود نیوفتاده من به چشمش هنوز
 : زد داد سرش

 زنگ چرا میگم! داشــــتـــی؟ بر مــــنو گــــوشــــیـــه تو بـــــاز-
  شد راحت خیالت موندم خواب... بشم بیدار نمیزنه

  میکرد اشاره من به هی چشاش با
  کردم نگاه دیوار و در به چپ علی کوچه به زدم خودمو منم

  من طرفه برگشت پسره فهمیدم
  گفتم سالم یه اروم و کردم نگاش

  شد گرد چشاس
 " کیه این" گفت سمانه به لب زیره اروم فهمیدم

  طرفم اومد و ،کرد کردن مالی ماست برای خنده یه اون به توجه بدونه سمانه
  نیمک تمرین هم با اونجا تا بدم نشون بهت سالنمونو بریم بیا عزیزم خب-
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سره به دیگه شنگ یخیل سالن یه که پایین طبقه رفتیم هم با و نکردم نگاه پ  و ق
  داشت بزرگ تقریبا
  کرد روشنش و ضبط سمته رفت
  دراوردم مانتومو و شال

  وایسادم کنارش مشکی سفید شلواره بلوز با
  شر*ق*ص برای اولیه دادن توضیح کردم شروع و

  شدم ولو چرم ای قهوه مبله رو خسته اخر دادم یاد حرکت بهش کلی
  میزدم نفس نفس

  بهش دادم حواسمو دختره جیغه صدای با
 : زد جیغ و باال پرید ذوق با
ـی واااای- ـ ـ ـ ـود عال ـ ـ ـ  خوب انقدر امر*ق*ص مربی از کدوم هیچ حاال تا ب

  مر*ق*صمی خوب چه ،نگاه بودن نداده یاد
  داد قر یه و

 بود رفته یادم از خندیدن انگار خب ولی بود گرفته خندم
 خندیدم اروم دلم تو

 : گفت پوزش لحنه با و جلوم اومد
 جلوت اومد اونجوری داداشم ببخشید واقعا-

  پایین نمیومد بیداد و داد با اونجوری ورنه بیاید میخواید نمیدونست
 : گفتم و زدم کوچیکی لبخند

   باش راحت بیخیال-
 شال کردن سر و مانتو پوشیدن از بعد و شدم بلند
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  جلوم پرید دیدم که کردم رفتن قصد
 : گفت ترس با اخر و کرد من و من یکم

 !باشم؟ داشته شمارتو میتونم ببخشید-
 : دادم تکون سرمو

 حتما عزیزم اره-
  خونه برگشتم کوفته و خسته شماره دادنه از بعد

  بودم خورده سرمام اینکه مخصوصا... بود بد خیلی حالم
 ســرما معلومه خب... خوابیدم خیس و لباس بی ســرد ســرامیکه رو دیروز

 میخورم
  کشیدم گالری رو لرزونمو دستای و برداشتم گوشیمو

  شد باز عکسامون
  کنم پاک عکسامونو نتونستم کردم کاری هر

 کنم پاک شیرینمو خاطراته نتونستم
  موندم زنده باهاشون که چیزایی تنها گفت میشه
  یدیممیخند و بودیم وایساده میالد برج جلوی عطا با که عکسی به خورد دستم

  عطا ابیه  چشای تو فقد بود خیره چشمم
 توشونن دنیام که چشایی

  روزا اون بودیم شاد چفدر
  روزا اون به برگردم روز یه فقد بدم عمرمو تمامه حاضرم
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 ا،خانوم مینداخت بهش تیکه یه میکرد نگام کی هر عطا روز اون بخیر یادش
 نمیکردن ولم بودن خیره مسر پسر همه منم شانسه... نمیکرد نگاه

 کردم تلخی خنده روزا اون یاده با
  پریدم خواب از شدید گریه صدای با
  کردم نگه میکرد گریه زار زار و بود نشسته دیوار گوشه که اوینا به وحشت با
  سمتش رفتم و پریدم تخت رو از

 : زدم داد شده گرد چشای با زده وحشت
 شـــــده؟؟ چی اویــــنا-

  کردم نگاه خونش کاسه چشای تو باال گرفت سرشو
 : دادم ادامه ترس با
 میکنی؟؟ گریه چرا عزیزم شده چی جونم ابجی اوینا-

 : گفت میزد حرف گریه وسطه زور با که همونجوری و شد بلند هقش هق
 عوضــــــی پسره کــــرد اخراجــــــم  اشـــــتباه یه بخاطــــــره-

  میزد زار
 : گفتم زده بهت

  اشتباهی چه! ؟ شدی اخراج! ؟ چی یـــنی! چـــی؟-
 : گفت میکرد گریه که همونجور زانوشو رو بود گذاشته سرشو

سابو یه... جمع تو- سم ح شتباه شد پرت حوا شتم ا ساب کل به نو شت ح  باها
  کرد اخراجــــم صادقیم....دراومد

 : کردم گرد چشمامو
  کردی اشتباهی همیچین که شد پرت چی به حواست اخه-
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  شد قطع گریش دفه یک
 : گفت همونجوری و کرد پاک اشکاشو و باال گرفت سرشو

 میکنم پیدا دیگه کار یه بیخیال....هیچــــی-
  مطمئنم ندارم خبر من شده چیزی یه.... هم تو رفت اخمام
 !؟ تابلوتر این از حالت تغییر

 : گفتم اخم با
 هک نپیچونی منو بهتره! ؟ شد پرت چی به حواست! نمیدونم؟ من که شده چی-

 میبینی بد
  شد خیره چشمام تو

  میچرخید چشمم تا دو بین مردود چشماش
 : گفتم عصبانیت با شده چفت دندونای بینه از
 !شده؟ چی بگو راستشو-

 : گفت من و من با و پایین انداخت سرشو
 زد زنگ ارین...اری...ا....پیش روز چند..چـ-
  شدم خیره بهش بهت با

 !؟"زد زنگ ارین"کردم تکرار خودم برای مانند زمزمه جملشو
  دهنم جلو گذاشتم زده وحشت دستمو

  میکردم نگاه اوینا به ترسم از شده گرد چشای با
 نهات میخواد نکنه! ؟ بکنه کاری میخواد باز نکنه! ؟ زده زنگ چی برای ارین...ا

 خواهرم و همدم ،تنها بگیره ازم کسمو
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 : گفتم بود اومده وجود به ترس از که لکنتی با
 ....برایــــ! گفت؟ چی! ؟ چی برای! چی؟ ینی-
  خوردم حرفمو بقیه اوینا امیزه اخطار لحنه با

 : گفت میکرد پاک اشکاشو که همونطور
 میگم کنی صبر اگه-
 : گفت و پایین انداخت سرشو و کشید اه یه
فت... میکرد باز زبون ترس با کلی که اولش- نه که گ فت... پشــیمو  هک گ

  نکرده و کرده که کاری هر از پشیمونه
فت فت... بوده من دادن بازی یکیش گ یا میره داره گ فت.. اســترال گ گ  بر هدی

  کردم باهات که کارایی تمامه بابته ببخش منو گفت... نمیگردم
 دادم بیرون مانند اه نفسمو و دادم تکیه دیوار گوشه به جون بی

صیتت به ، ادم به که بده چقدر ساتت به ، شخ سا شه توهین اح  گنب اخر و ب
  میخوام معذرت
  ببخشیمشون دارن انتظارم

  اوینا طرفه برگردونم سرمو
  میداد تکون خودشو و زانوش رو بود گذاشته سرشو

  داره درد چقدر میفهممش
 زدن اتیش روحشو و قلب چقدر
  گوشمه تو خاموشش های گریه صدای تمامه
  نیاد در صداش میزد زور که چقدر

 عشقش بودن نامرد و نبود از میکشه درد چقدر میفهمیدم ، میفهمیدم ولی
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  کنارش رفتم و کشیدم زمین رو خودمو
  باشم افتاده که اتفاقی با تفاوت بی کردم سعی

  شونش یه زدم خنده با
 :  گفتم جون بی خنده با
 پیدا جدید کاره یه میگردیم هم با...عوضــی پســره درک به بره... بابا بیخیال-

  میکنی
  زد رنگ کم لبخند یه و باال اورد سرشو

  بشه بلند تا گرفتم دستشو و شدم بلند
 :گفتم ادامش در و حموم سمته دادم حلش و شونشو به زدم خنده با
  واست میکنه درست املت یه خواهرتم بگیری حسابی دوش یه تا خب-

  حموم تو رفت و خندید
  رفتم اشپزخونه سمته به و باال زدم استینامو

  بیرون اوردم گوجه با ای دلمه فلفل و کردم باز یخچالو دره
  گرفتن اب کردم شروع و سینک تو ریختمشون

 
 " بلدی که شستن حداقل-" 
 

ستام شینه های صحنه و بود باز همینجور اب.... شد حس بی د  روز اون دلن
  چشمم جلو

 فلفال کردن خرد کردم شروع کنارو زدم خاطراتو کالفه
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 " نیستم بلد من-" 
 

  میز رو کوبیدم چاقورو عصبی و کشیدم بلند اه یه
 !؟ بره چشمم جلو از نباید لحظه یه چرا
  باشم داشته ارامش نباید لحظه یه چرا

  نیست دیگه ،چون میکشم عذاب روزا اون یاده با
  داشت نخواهد وجود دیگه چون
 نیست عطایی..... دیگه چون

  هوا پریدم نشست شونم رو که دستی با
  مکرد نگاه سرم باال بود وایساده سفید حوله با که اوینایی به تعجب با
 : گفت و کرد اشاره فلفال به تعجب با
 ! نکردی؟ درست رفتم من که موقع اون از-

  گذشت چجوری زمان نفهمیدم که بودم فکر تو انقدر
  شدم بلند و زدم جونی بی لبخند
  نبود ولی... باشه انرژی پر لحنم کردم سعی

  میکنم درست اومدم منم کنی خرد اینارو تو تا-
  اتاق تو رفتم و دراومدم اشپزخونه از سریع و

 از روزامو این تمامه تـــقاص میکــــنم خواهــــش ازت فقــــط خدایـــــا
 بگیر بانیش و باعث

************************************************* 
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 *عطا*
 برداشتم سیگارو پاکت و کردم دراز دستمو

  نمیده ارامش بهم اینم دیگه حتی
  لبم گوشه نشست رنگی کم لبخنده اوا حرفای یاده با
 " بمیری تا بکش انقدر"

  نامرد من با کردی چیکار اوا اوا اوا
  ندارم خواب که کردی چیکار
 ندارم ارامش که کردی چیکار
  نبودت از میکنه درد قلبم که کردی چیکار

 اتاقـــش سمته رفتم و شدم بلند تخت رو از
  بگیرم ارامش کمی میتونستم که جایی تنها

 کرد بد باهام
  دادم بهش قلبمو تمامه
  ریختم پاش به زندگیمو تمامه

 ؟! کرد چیکار ولی
 .... کثیفـــم برادره با
  شد حبس نفسم عکسا اون یاده با

  دارم دوست هنوزم بدیات تمامه با حتی که کردی چیکار
 توش رفتم و کردم باز روزامو این همدم تنه اتاقشو دره

  بود اتاق توی بوش هنوز
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  کشیدم عمیـــق نفس یه
  بود ب*و*سکا اینا تمامه کاش اوا آه

  بودی کنارم االن تو و میشد تموم کاش
 کردی بد خودت... نخواستی خودت
  وایسادم ایینه جلوی

  کردم نگاه روم به رو شخصه به
  پریده رو و رنگ ادم یه
 بود شده سیاه چشاش زیره خوابی بی از که ادمی یه

 بودم من که نیست عطایی این
شتنش اگر که عطایی شد داغون به در انقدر میک شوپ نامرتب که عطایی... نمی  ا

  بیرون نمیزاشت اتاقش از
  چی االن ولی

  میگذره اتاق این تو شدن حبس با روز به روز که عمرم های لحظه داره عزا شدم
شقی برای که عطایی شدم ست چون میپوشه سیاه کرد نامردی که ع ش دو  تدا

  بگیرم ازش میگفتو اون که ارامشی شاید که...
  عذابه و درد میده بهم که چیزی تنها ولی

شمم سای به خورد چ ستی که ای دونفره عک  اتاق دوره تا دور و بودم کرده شا
  بودم کرده نصب

  میشد زنده برام خاطرات و میچرخوندم عکسا تکه تک رو چشممو
  روحم برای عذاب هم و میده ارامش هم که خاطراتی

 بود تک که عکسی رو موند ثابت چشمم
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  ندادم بهش کرد اسرار چقدر هر که عکسی
  وایسادم روش به رو

  لبم رو اومد لبخند اروم اروم
گالو لذت با چه ته چن ندی و جلوش بودن گرف گاه هر با که میزد لبخ  نکرد ن

  میشد تر پرنگ لبخندم بهش
 میچرخوندم صورتش جزء تکه تک رو چشممو

  کوندشی قولشو ولی باشه من ماله فقط بود قرار که لباش ، گوشاش ، ابروهاش
  میشد خالصه توش دنیام و ارامش که چشایی

 ... االن ولی
  ندارم کدومشونو هیچ

 ... اخماشو نه... هاشو خنده نه... چشاشو نه
ثه گلوم تو چیزی ته وقتی از که چیزی. میشـــد خفگیم باع  ردممیک ســعی رف

  کنم خاموشش
 نمیتونم...نمیتونم دیگه ولی

ــم ــت بغض ــکس ــو تمامه که مردی مثله و ش  کاری هیچ و گرفتن ازش زندگیش
  کردم گریه  بکنه نتونست

  میشد شدیدتر گریم یادش با
  زمین رو افتادم و شد خم زانوهام

  ردونمگ برشون نمیتونم دیگه وقت هیچ و گذشته که خاطراتی برای میزدم ضجه
  رفت و کند جا از قلبمم نامردانه و رفته که کسی برای
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  بود شده گذاشته روش عشقم حرفای اخرین که میزی..میزش سمته رفتم
 خوندن به کردم شروع بار هزارمین برای و صندلی رو نشستم

 رفتم اشتباه راهو میکردم احساس میخوندم که ای کلمه هر
 میرم برعکس طرفرو یه مسیره دارم میکردم احساس

 احس این تمامه... جمال حرفای... ارین حرفای یاده با...عکسا اون یاده با ولی
  میشد نابود

 کمدش سمته رفتم و شدم بلند اشکی چشای با
  کردم بازش
  نبرد باخودش لباساشم حتی
  نباشه بوش دیگه تا میبرد کاش

  نشه زنده برام لباسش هر با خاطراتمون دیگه تا
  دش متوقف بود روش سیاه های لکه که سفیدی عروسه لباسه رو تارم چشمای

 
 "من وروجکه شدی خوشگلتر خیلی ، شدی ها فرشته اینه اوا-"
 

  داشتم نگهش روم به رو و دراوردم کمد تو از عروسو لباس
 گرفت شدت گریم
  چرخوندمش خودم دوره و خندیدم بلند گریه وسطه و باال اوردم عروسو لباس

 
 " میترســــم پایــــیـــن بیارم عطــــا واااای-" 
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  میچرخوندمش و میخندیدم
  میشد اکو گوشم تو هاش خنده صدای

  دمیخندی و میزد جیغ ترس از اونم و میچرخوندمش و بود دستام تو واقعا انگار
  تر اروم من خنده و شد قطع صداها کم کم
  کردم نگاه عروس لباس به بهت با وایسادم یهو

 ! ؟ شدم دیوونه خدایا
  زمین رو افتادمـ عروس لباس با و لرزید چونم

 : کشیدم فریاد گـــریــه با
 لعـــــنـــــتی من با کردی چیکار تو اواااااا-

 : دادم ادامه و زدم داد
ـن چراااا- ـ ـ ـارو ای ـ ـ ـ ـن با ک ـ ـ ـ  دیگه که کردی کاری یه چرااااا! ؟ کردی م

  نباشی پیشـــــم
 : گفتم خدا به رو بغض از رفته تحلیل صدای با و ریختم اشک

 نوک بیدار ب*و*سکا این از منو یا ، نبودش از بشم راحت تا بکـــش منو یا- 
 همــــین بشه تموم بمونه ب*و*سکا یه بزار

  کردم بوش وجود تمامه با و بغلم تو گرفتم لباسو
  میداد اوارو بوی هنوز

  کردم بغلش و بستم چشمامو
  رفتم خواب  به و شد گرم چشمام کی نمیدونم که کردم بوش انقدر

************************************************* 
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  کردم باز چشمامو اروم در شدنه کوبیده صدای با
  میکردم نگاه اطرافم به حیرونی با

  اینجام چرا افتاد یادم تازه
  کردم باز درو قفله و شدم بلند کالفگی با اومد در صدای بازم

 شدم ره،خی کرد نگاه چشمام تو نگرانی و ترس با که خانومی فرشته به عصبی
 : گفتم  خشم با
له؟- ید باال این پاتونو بمیرمم نگفتم مگه! ب  من به کاری نگفتم مگه! ؟ نذار

 !؟ باشید نداشته
 : گفت و کرد باز زبون لکنت و ترس با
  دهاوم ارین...ا اقا...اقــ...واال..بیام شدم مجبور ولی.... پسرم بخشید...بــ-
  زدن اتیش وجودمو تمامه انگار حرفش شنیدم با
 : کشیدم ـنعره خشم با
 این پای نگفتم مگه دادن راشــــــــشــــ کـــــردن بیــــــــــجـــــا-

  نشــــــه بــــــاز خونـــــــم تو اشغـــــال
  پایین سمته دوییدم زخمی گرگه اینه و گفتم اینو
 روش ــــمیکشمو دارم که عذابی تمامه و برسم سریع تا میدوییدم و میزدم داد

 کنم خالی
 شدم چشمش تو چشم که رسیدم ها پله پایینه به
  بود شده خیره بهم غم با
   میشد پایین باال سینم خشم از

  سمتش کردمـ حمله و زدم داد خشم با اسمشو
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  شد ولو مبل رو و ترسید
  کردم بلندش  و گرفتم یقش از
 :زدم داد صورتش تو
ـرای- ـ ـ ـ ـی ب ـ ـ ـ ـدی چ ـ ـ ـا؟ اوم ـ ـ ـ ـیمو اومدی! اینج ـ ـ ـ ـ ـدبخت ـ ـ ـ  ب

 ! بشــــه؟ خنــــک دلت تا! ببــــینی؟
  بیرون بکشه دستم از یقشو میکرد سعی
 میکشیدم نعره صورتش تو همچنان من ولی

  برداشتم کشیدن داد از دست زده بهت گریـــــش صدای شنیدن با
 میگفت نامفهمومی کلماته و میکرد گریــــه

  مبل رو شد پرت که دادم حلش خشم با
 : گفتم تحقیر با و زدم پوزخند

 ارد بچه راســتی! ؟ میزنی زار داری اینجوری که کرده ول تورم اوا نکنه! چیه؟-
 ....نشــــ

  خردم حرفمو بقیه کشید گریش وسطه که دادی با
 : زد داد و شد خیره چشمام تو
  شـــــــــو خــــــفــــــه-

  شد بلند و کرد پاک اشکاشو
  جیبم تو بودم کرده دستامو

  ناموسم دزده بشه برادرم.... میکرد فکرشو کی
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ــو کی ــقم میکرد فکرش ــه من زنه بود قرار که عش  وابخ به برادرم بغله تو... بش
   میره

  اون به دادم حواسمو تمامه حرفش شروعه با
 : کرد شروع غم با و پایین انداخت سرشو

سترالیا میرم دارم من- ستم دیگه شاید... ا سه شاید... برگردم نتون  اداریممعز وا
  نمیای میدونم که نیای

 شــاید... درمان برای اســترالیا میرم دارم... روده ســرطان... گرفتم ســرطان من
  خداته از میدونم که نبینی منو دیگه
 رارهق عشقم اینکه ، میدید چیزو یه فقط و بود شده کور چشمام... کردم بد عطا
  بشه برادرم زنه

 ... کنم تحمل نمیتونستم... نمیخواستم
 تمامه...کردم ،نابودش بردم بین از برادریمونو تمامه... نامردم...عطا میدونم

  میگرفت سرچشمه احساسم از کارام
 نمک هضـم میکردم سـعی کلماتشـو تکه تک و بودم شـده خیره بهش زده بهت

 : داد ادامه و مبل رو افتاد جون بی....
  نداشت تقصیری اوا...گفتم بهت که نبود چیزی موضوع-

ــش روز اون... بود من کاره همش ــت اون...کردیم بیهوش ــده چی نمیدونس  ش
ــت... ــایی چه خواب تو نمیدونس  هگ*ن*ا*ه بی اون... نگرفتم ازش که عکس
 و بود وجودم تو یکی انگار... نبود خودم دســته ولی... کردم نامردی میدونم...

 گیتونوزند تمامه... زدم بهم عروسیتونو.... بکن کارو اون بکن کارو این میگفت
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ــو دارم االنم... کردم نابود ــش  روزه بعده اوارو....میمیرم دارم...میدم پس تقاص
 .... بیچاره اون... نیومد من پیشع اون...ندیدم عروسیتون

 موند نصفه کردم صورتش تو که توفی با حرفش بقیه
 *اوا*

  شدم متوقف اهنگ شدنه تموم با و چرخیدم و وایسادم پام یه رو
  کردم نگاه سمانه زده بهت چشمای به و باال اوردم سرمو نفس نفس با

 : گفت حیرت با و کرد باز دهنشو
 خودت اینه بهم خدا به...جیگر اخه من بشم خودت و تر*ق*ص قربونه بابا-

  میکشمت ندیااا یاد
  خنده زیره زدم پـــقی زد که حرفی لحنه از
هاش که روزه دو این تو یدم کردم کار با قدر فهم یه دختره چ قدر... خوب  چ

سنم تازه...خونگرمه ستیم هم شه... ه ست انقدر گفت می  ینها که منی که بامز
  میخندم اینجوری کرده کاری یه بودمو یخ کوهه

 : گفتم بودم زده زل چشاش تو که همونجوری و شونش به زدم خنده با
قدر- جا نپرون مزه ان فا این ب یا حر هت ب یاد که اهنگی هر با که بدم یاد ب  م

 یر*ق*صب باید چجوری
  جلوش وایسادم و کنار زدم موهامو و باال زدم نمایشی استینامو

 که اریک هر بتونی تمرکز قدرته با که باشــی داشــته ارامش باید انقدر ببین-
 ....بایــ... بکنی بدنت با میخوایو

 :موند نصفه حرفم بقیه اومد ها پله باالی از که دادی صدای با
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 : میزد داد و میومد پایین خشمگین پسره
 ،ســــــمــــــانــــــه ســــمـــــانــــه-
  کردم نگاه بود زده زل سمانه چشای تو که برزخی قیافه به تعجب با

  خیره فقط و بود وایساده مبهوت و مات سمانه بیچاره
 : کرد زمزمه تعجی با
 ...نمیدونــ تو! شده؟ چی! ؟ سـامان-
  باال پریدم زد که دادی با
 :زد داد شده قرمز چشای با
 زنن دست من گوشی به گفتم بهت دفـــه هـــزار چند بیشـــــور دختــــره-

 هاااا؟؟؟
 بدتر سمانه اخمای... هم تو رفت اخمام

 !کنه؟ احترامی بی خواهرش به غریبه جلو برادریه کدوم... که واقعا
 :گفت دهش کنترل خشم با و سینش تخته به زد جلو رفت عصبانیت با سمانه

ـنتو یا- ـ ـ  یه...بزرگترم ازت دقه دو نره یادت... میبندمش خودم یا میبندی ده
گه بار با به کنی احترامی بی دی مه میگم با ما هت که چیزایی ت  گیرهب دادرو ب
  درضمن....

 : داد ادامه و کرد اشاره من به
 داریم کار بیرون بفرما االنم-
 یمنامرئ من نکنه... ندید منو ام دفه این کنم فک.... طرفم برگشـــت تعجب با

 !ندارم؟ خبر خودم
 : گفت و پاییـــن انداخت سرشو شرمندگی با
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  ندیدمتون بازم... خانوم میخوام معذرت-
 :  گفتم تفاوت بی و باا انداختم شونمو

 نیست مشکلی-
  زد زل من چشمای تو بعد و کرد سمانه به نگاه یه اول

 انهسم با قلوان دو فهمیدم تازه... داشت ای قهوه چشای... بود خوشگلی پسره
 های قهوه جفتشون.. چشاشون از غیر به... ندارن شباهت اصال خدایی ولی...
 اومدم خودم به سمانه صدای با

  رفت کی نفهمیدم بودم شمایلش و شکل بهره تو انقدر
 : گفت و کرد اشاره باال به لبخند با کردم نگاه بهش

 بخوریم باهم چیزی یه... شدیم خسته بریم بیا-
ــتگی با ــنگی خونه... باال رفتیم خس ــتن قش ــون... داش  تهعمار یاده منو خونش

  میندازه عمارتش... رفت یادم هــه....مینـ خودمون
  شدیم رو به رو سامان با که اشپزخونه تو رفتیم

 میخورد غذا لپی دو و بود نشسته صندلی رو
  گرفت خندم
  نیاد در صدام که کرد اشاره بهم سمانه

  میکردم نگاه کاراش به خنده با
  سامان پشته ربت پاورچین پاورچین

  شد بلند موبایلش زنگه صدای کنه پـــخ خواست که موقعی همون دقیقا
  برداشت گوشیو ناگهانی حرکت یه تو و شد قدم پیش سریع
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  میکرد نگاش فقط زده وحشت سامان بیچاره
 : داد جواب ناز با
  بفرمایید-

.... 
 ،شما؟ هستم خواهرشون من نخیر-

... 
  امرتون بفرمایید! کاویانی؟-

... 
  میگم بهشون حتما بله-

... 
  خدانگهدار...میکنم خواهش نه-
 : گفت و سامان بغله تو کرد پرت گوشیو خنده با
شااله- شمم ما شن چ شت کارت گفت... بودن اویناجون... رو  بهش حتما دا

  بزن زنگ
 با اوینا! میگه؟ اوینارو! کاویانی؟ اویـــــــــنا...بود مونده باز تعجب از دهنم

 !؟ داره چیکار سامان
 : گفتم سامان به رو تعجب با و اوردم زبون به فکرمو بهت با
 !میشناسه؟ کجا از ترو اصال! داره؟ چیکار تو با اوینا-
 : شد بلند و کرد نگام تعجب با
 شما؟؟ ببخشید! بله؟-

  کردم گرد چشمامو
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 !داره؟ چیکار شما با میگم خواهرشم من اقاجون-
  کرد وری یه تعجب از چشاشو

  کوچیکه چه دنیا... جالبه-
 انقدر ... ندارم خبر من که چیه سامان با اوینا ارتباطه کنم درک نمیتونستم واقعا
  بیرون اومدم و کردم خدافظی چجوری نفهمیدم که بودم منگ

 ... نگه بهم اوینا که بود نشده چیزی تاحاال
 ... موضوعو این فهمیدم چجوری و موقعی چه تو اینجاست جالبیش

  اوردم در کولم تو از گوشیمو سریع
  برام کرد عوض خطمو شروین یادمه

 شواس شده تنگ دلم بزنم زنگ بهش حتما باشه یادم شروین گفتم راستی
 ...ولی شده تنگ خیلیا برای دلم.... کشیدم درد از آه یه

  گرفتم اوینارو شماره سریع... بیخیال
 نداد جواب باز ولی زدم زنگ چندبار...  نمیداد جواب

 ! نمیده؟ جواب چی برای زده زنگ سامان به پیش دقه چند همین تا که این
  زدم زنگ شروین ،به اوینا ندادن جواب از امید نا

 ؟ چطوری... مرفت بی خانومه به به_شروین
 : خندیدم

 چطوری؟ تو میگذرونم ، جنـــاب سالم علیکه-
  شد سکوت ثانیه چند
 دراومد صداش که کنم قطع خواستم شده قطع کردم فک
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  فعال میزنم زنگ بهت بعدا ببین... خوبم منم-
  کردم نگاه گوشیم به تعجب با
  کشیدم بلند وا یه

 هشد غریب عجیب چه امروز
 *عطا*

سته روز هر مثله ش شه نرم بلکه تا شروین خونه دره جلوی بودم ن ـــب  هادرس و ـ
  بده اوارو

  کردم فکر خیلی وقت چند این
  حرفاشو تکه به تک معنس میفهمم تازه
ـ ـ چرا...نامردم چقدر من ـ  ازم عشقم کردم کاری یه چرا! ؟ بزنه حرف نذاشتم
  بیاد اشکاش... بشکنه قلبش عشقم... بشه دور
 این کردم غلط خدایا... ببخشــتم اینکه امیده به... کنم پیداش میخوامـــــ فقط
 از بمقل خدایا... بهش نکنم شک دیگه میدم قول...کنم پیداش کن کمکم دفرو
  میاد در جاش از داره غصه از انگار گفته موضوعو بهم ارین که روزی اون

 ینممیش شب تا صب از درشون جلوی روز هر هفتست چند که کسی فریااده با
 بپرم جا از شد باعث ، بزنه حرف شاید تا

  کردم نگاه عصبانیش چشای تو و شدم بلند امیدوار سریع
 : زد داد شدو خیره چشمامـ تو گینش خشم ایه قهوه چشای با
 جلو تمام ی هفته دو! ؟ میــــــخــــوایـــــ من جــــونـــه از چـــــی-

! دم؟می عوضی توی به اوارو جای میکنی فک! بشه؟ چی که میشینی خونم دره
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شه خوب حالش داره تازه ش میگی میری سادگی همین به کردی فک می  یدببخ
 !میکنه؟ قبول باز روی با اونم

 : زد داد و کرد اشاره ماشینم به
 اینـــجا تو من واسه نذاشتی ابرو کارت رده بــــرو بیا-

 و بودن شده اویزون پنجره از نوعی به کدومشون هر که ادمایی به خورد چشمم
  بود اینجا گوششون

 :گفتم و زدم زل چشاش تو مصمم دوباره و نکردم توجهی
  بگی تا میشینم انقدر نیستم کنت ول نگی جاشو بهم تا-

شو شم از محکم دندونا شاش... هم به بید میکو خ ـــ بود شده قرمز چ  حق..ـ
  کنم جبران باید.. داشتن حق همشون... داشتن

 : گفتم التماس با و زدم زل چشاش تو غم با
ـــ خواهش- شیمونم شروین... ازت میکنمـ  منو تو...کنم درستش میخوام... پ

  ممیکش زجری چه میفهمیدی بودی اگه...نیستی عاشق چون...نمیکنی درک
 : زد صورتم به پوزخند یه
شتر! زجری؟ چه- صه شبش تا صب که اوایی از بی سایی تو شده خال  هک عک

  داشتید باهم
  میکشه چی من اوای... منه تقصیره همش... زد چنگ گلومـ به بغض

 :گفتم خواهش با بغض از رفته تحلیل شدای با
 ...میکشم زجر منم بدمـ نشون بهت تا میای من با-

  بود زده زل چشمام تو مردود حالته با... شد باز کم کم اخماش
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 : گفتم و کردمـ اشاره ماشینم به
  بریم بیا-
 بیدکو محکم درو و کشید بلند پــــوفه یه... شدم ماشین سواره خودم سریع و
  شد ،سوار ماشین سمته اومد و
 ... واا کردن پیدا برای باشه فرصتم اخرین این شاید... افتادم راه سرعت با

 پنجره سمته به روش که همونجوری... بود تردید از پر که اومد ارومش صدای
 : گفت بود

 ... نمیدم ادرسشو بهت بمیرمم... خبریه اومدم باهات نکن فک-
  پنجره سمته برگردونم سرمو غمگین

ـــحرفی هیچ شتم ـ شتباهم انقدر میدونم خودم...ندا شش قابله که بزرگه ا  بخ
 نوم اوا مهربونه و پاک قلبه... باشــم داشــته امیدو این میتونم ولی... نیســت

  ... ببخشه
ـــ دلم شـ صفه خوابهای تو شب هر اینکه با.... شده تنگ برا ست جونم ن  و ه

 وزمر هر اینکه با... گوشمه تو هاش خنده صدای شب هر اینکه با... میبینمش
 چشم اوای... مهربونم اوای...نمیشه اوا خوده بازم ولی... یادش با زندگی شده
نه نمیتونم من... ابیم نت میکردم فکر که وقتی... اون بدو یا  مهه اون کرده خ
 گیشزند تو وجودم نفرته از  شبها.. فهمیدم که االن... نبودش از میکشیدم زجر

  ندارم دیگمم روزای خوابه نصفه شده ناراحتیش باعثه که
  ترمز ـرو زدم عمارت دیدنه با
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یاده مه.. شـــدیم پ مالو یاد تاده... بیرون کردم پرت چجوری ج  و پام به بود اف
 دلیالش از یکی... نمیشــد من برای اوا اون التماســای ولی... میکرد التماس

 بود دروغاش و جمال همین
  تو رفتم کردم باز درو و قفل تو انداختم کلیدو

شته اروم شروین شممو...تو اومد سرم پ  صداهای باز....خونه تو چرخوندم چ
 هاش خنده...حرفاشـ... سرم تو اومد اوا

 ...بازیاش لوس
  بشم اشکام شدنه ریخته از مانع تا چشامام گوشه گذاشتم دستمو

 : گفتم شروین به رو بود شده رگه دو گلوم تو بغضه از که صدایی با
 خنده صـــداهای میرفتم راه خونه تو...اوا بدونه نکردم زندگی ماه چند این-

  میخنده داره و کنارمه انگار... میومد هاش
 ... میخندید و میزد حرف باهام 

 : دادم ادامه و چرخوندم خونه دوره تا دور چشممو و مبل رو نشستم جون بی
 اعکســ اون...نذاشــتن ولی... کنیم شــروع زندگیمونو بود قرار خونه همین تو-

 ....ار با اوا اینکه فکره با... بود کرده کور چشمامو
ـه یه ـ ـ ـ ـ ـند پوف ـ ـ ـ  سعک تو ها صحنه اون یاده حتی... کشیدم کالفگی از بل

 میکرد دیوونم
 : کردم اضافه و پایین انداختم سرمو
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ـــه گفتی وقتی... تو خوده- ـــا اون نبود من پیش ـــد برام عکس ـــد در ص  ص
ــد ــروین...میش ــده کور... ش  تره پاک گلم از من اوای بود رفته یادم... بودم ش

 ....منـ اوای...
  شـــد قطـــع گریم شروعه با حرفم

سته قلبه و شوخته دله برای دلم ته از شقم شک  یکردمم گریه.... میکردم گریه ع
 نکهای... نبخشــه منو اوا  اینکه فکره از میکردم گریه... خودم بودنه احمق برای

 شبم هر خودخوریه باعثه شده فکرا اینـ... باشم مرده براش
 : فتگ غمگین که شروین صدای بندش پشت و نشست شونم رو که دستی با
 ... نکـــن گــــریـه-

 : گفتم و کردم اشاره ها پله باالی به.. شدم بلند و کردم پاک اشکامو
 زنده ژناکسی شده اتاقش... کشیدم که زجری میشه ثابت برات... اوا اتاقه برو-

 ببین برو... موندنم
ـــ... پایین انداختم سرمو  اه پله سمته میرفت که شروینو مردوده پاهای دیدمـ

  غمزدشو صورته دیدمـ...
 ...... اوا میگردونم برت 

************************************************* 
 *اوا*
 کشیدم بلنــــد بـــه بـــه یه و کردم نگاش تعجب با
 ! نگفتی؟ من به اینو تو اونوقت... خانوم اوینا دیگه روشن چشمم-

 : گفت میخورد شکوالت که همونجوری و باال انداخت هاشو شونه
  که نیست مهم بابا اخه-
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 :گفتم و کردم مصنوعی اخم
 !شدید؟ صمیمی رئیستون اقای معاونه با بگی نیست مهم-

 :گفت و خندید و کرد گرد چشاشو
شم اینه سامان...نه خب- سره خیلی... میمونه دادا  ناو از رفتم اونجا خوبیه پ

  نیستم رئیس بره و دور بقیه اینه خودش قوله به.. داشت هوامو همیشه اول
  زد چشمک یه بندش پشت و

ــد چی که کردم تعریف براش و خندیدم ــامان با فهمیدم ش  ماون.. درارتباطه س
 بود کرده تعجب

  پریدم ها زده جن اینه گوشیم زنگه صدای با
 یگشتمم میومد که صدایی منبع دنباله و میکردم نگاه اطرافم و دور به وحشت با

  میکشت خودشو داشت میز روی که گوشیم به خورد چشمم...
 :دادم جواب شمارش به دقت بدونه طرفشو رفتم سریع

 بله؟؟-
-..... 

 مزاحمه نکنه!نمیزنه؟ حرف اخر میخوره زنگ داره ســاعته ســه... کردم تعجب
 : گفتم تعجب با!  ...همیشگیه؟

 بفرمایید بله-
-.... 

 :گفتم عصبی و بلند صدای با دفه این هم تو رفت اخمام
 ....میـــ زنگ هــــی دفست ده نمیزنی حرف داری مـــرض-
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شت و در شدید شدنه باز با حرفم بقیه  یغج که اوینا زده ذوق صدای بندش پ
 : میزد

  یشهم دیر االن بدو بـــیرون بریم سامانینا با میخوایم حاضرشو بدووو اواااا-
صه زدنه حرف منتظره اینکه بدونه شته شخ شم خط پ  و دمخندی...کردم قطع با

  میکردم نگاه شدن حاضر برای اوینا جوشه و جنب به
ــلی سمانه با وقته چند این ـــ ـــ ـــ  شده گفت میشد...بودیم شده صمیمی خیـ

 که ماهه چند این... ارومه و مهربون خیلی... خوبیه پسره سامانم...دوم اوینایه
 ... شده بهتر خیـلی روحیمون دومون هر شدیم اشنا باهاشون

ــدای با ــم کناره اوینا جیغه ص ــریع گوش  مانتو... کمد طرفه دوییدم زده هل س
شکی شتم سفید شاله و م شکی جینه با.. بردا ضر سفیدم کوله و م  لویج حا

 وایسادم ایینه
 چشــمم خط یه...باشــه ضــایع که خیلی نه ولی زدم یکم و برداشــتم قرمزو رژ

 ... کردم نگاه خودم به ایینه تو تحسین با و کشیدم
  کردم نگاه اوینا اخموی صورته به تعجب با دستم شدنه کشیده با
  حاال میریم دزدن نمی که اونارو... دیگه وایسا دقه یه اوی ایبابا-

 :گفت و هم تو کرد اخماشو
  بدو مان منتظره بدبختا بابا! نشد؟ تموم کارات ربع یه بعده-

  بیرون مدوییدی خوشگلم سفیدای کتونی پوشیدن بعده و انداختم کولمو سریع
  برسیم تا نشستیم و گرفتیم اژانس یه و وایسادیم خیابون کناره

ندم ســرمو فه برگردو نا طر یه بهم همین...بود بهتر خیلی حالش... اوی  روح
 خاموش دلمو اتیشــه این ولی... بود بســت برام میزد لبخند که همین...میداد



wWw.Roman4u.iR  492 

 

 فقط...ندیدمش نزدیک از... نشــنیدم صــداشــو تمامه ســاله یک...نمیکنه
 دارم دوریش از...بگم دروغ خودم به چرا...میده ــــارامش بهم که عکسـاشـه

  نمیوردم طاقت االن تا...نبودن اوینا و سمانه اگه...میشم دیوونه
 ... اوینا طرفه برگشتم تعجب با...شدیم پیدا ماشین ترمز با

 :گفتم و کردم اشاره وحش باغه به بهت با... بود مونده باز تعجب از دهنم
 !قرار؟ اینجاست-
 نهدید ذوقه که کوچولوها بچه اینه بود شـــده... کرد پایین باال کلشــو ذوق با

  داره میمونارو
  خنده زیره زدم پقی و کردم نگاه زدش ذوق قیافه به

 :گفت بلند ایـــــش یه با و رفت و غره چشم
 !سبک؟ انقدر دخترم اخه! میخندی؟ چی به واه واه واه-
خه- گاه یه ا نه... بکن خودت به ن ها نی نی ای یا....داری ذوق کوچولو  بریم ب

  مادر بره قوربونت...مامان عسله قنده
 وحش باغه تو رفتیم خنده با....خنده زیره زد
 فیل تا بگیر شیر از... بود بگید حیوونی جور هر ابتدا همون از
 تدس براشون میزدن حرف و بودن وایساده هم کناره که سامان و سمانه دیدنه با

 ویناا بغله پرید اول....طرفمون دویید جیغ با سمانه... دیدنمون که دادیم تکون
 دراومد اخش صدای که
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 پیروزی و ناز با... رســیدم من به نوبت خداروشــکر کردن بش و خوش از بعد
  کرد مب*و*س و طرفم اومد

 :گفتم و بازوش تو زدم خنده با
به حاال! ؟ میگیری قیافه من واســـه حاال-  پام رگه من اونم... بردی دفه یه خو

 میشدم اول همیشه اینه وگرنه زمین خوردم ـگرفت
 :گفت و باال انداخت نه معنی به سرشو

 اابته...ببرم تو مثله رقاصی از بسته من برای دفه یه همون... ــــخانوم دیگه نه-
  نیستم شما از کمتر بگم
 ــاینه.هگرفت یاد ور*ق*ص خوب خیلی وقته چند این... میگفت راست یکیو این

 ...هر*ق*صمی ایا حرفه
  هست اینم فهمیدیم تازه سامان صدای با
 : گفت دلخوری با
له- ـــال خدا یکی.... نیســتم ادم که منم ماش یل مارو ب  جایی به بگیره تحو

  برنمیخوره
   کرد اویزون ولوچشو لب و گفت اینو

 :گفت و اسمون سمته برد دعا حالته به دستاشو که... کردیم سالم خنده با
  شد مستجاب دعاهام شکرت خدایا-

سره اینکه با.... خنده زیره زدیم چهارتاییمون هر  وخش خیلی ولی بود ارومی پ
  بود

  میدیدم حیوونارو و میرفتیم راه هم کناره  چهارتایی
 :گفت ناله با...دراومد سمانه صدای یهو



wWw.Roman4u.iR  494 

 

  جایی بریم من با بیاد یکی اقااا-
 :گفت بندش پشت و خنده زیره زد و خندید بلند اوینا

 ....بریم باهم بیا دارم جایی به ـنیاز منم-
 :گفت و کرد اشاره ما به
 !جایی؟ بیاید نمیخواید که ها شما-
  کرد نوچ من اینه سامانم که... گفتم نوچی یه خنده با

 ... بیایم تا وایسید همینجا... رفتیم ما پس خب_اوینا
 طرف یه کدوم هر که هایی تمبل به و شدم اویزون قفس های میله از ...رفتن و

 :اومد گوشم کنارع از سامان صدای که کردم نگاه بودم خوابیده
 !نیستی؟ تمبل اینا اینه که تو-

 و االب انداختم هامو شونه... کردم نگاه ایش قهوه چشایه تو و ـــطرفش برگشتم
 :گفتم

 باشی تو کنم فک ولی....نه واال-
 : گفت و باال انداخت تعجب با ابروهاشو

 ! نیست؟ کی تمبله کی بدم نشون بهت میخوای! تمبلی؟ منو-
 : دادم تکون سرمو و خندیدم

  ببینم بده نشون-
  ایستاد دوییدن اماده حالته و باال زد استیناشو

 :گفت و کرد اشاره فروشی پشمک یه به
 تره تمبل اون شد اخر کی هر...میدیم مسابقه اونجا تا-
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 وایسادم اماده کنارش و خندیدم
 :گفت و باال اورد دستاشو

 میکنیم شروع من سه شماره با-
 ـــسهـــــــــــــ دوـــــ یکــــــ

 نه یول.... بود سخت جین شلوار با...دوییدن کردم شروع سریع سه شنیدن با
ــامان از... بگیره جلومو که خیلی ــمک دیدنه با... بودم جلوتر س ــی پش  فروش

 و خورد پیچ پام چجوری نفهمیدم که شــد ســرازیر وجودم تو پیروزی حســه
  بسته ترس از چشمام

 هی با که کردم باز چشــمامو الیه ترس با اروم... هوا تو بودن معلق احســاســه با
  شدم رو به رو نگران ای قهوه چشمه جفت

  کردم نگاه پزیشنمون به و کردم باز چشمامو کامل تعجب با
 بودم تادهاف ، پســره اقا بغله تو میکنن ول خودشــونو تانگو اخره که دخترایی اینه
 دستاش رو

ساش و بود صورتم نزدیک صورتش شته تند تند که نف ستم هب بود هم سره پ  پو
  میخورد

شمامو خجالت از....نبودم بهش نزدیک انقدر تاحاال ستم چ  وخودم تعادله و ب
  وایسادم و کردم حفظ

 : تمگف لکنت با و پایین انداختم سرمو خجالت از ...بودم شده سرخ مطمئنم
 ...بیوفتم نذاشتی  ممنون اینکه و شد چی نفهمیدم یهو ببخشید....بـ-

 پشت و عقب سمته به شدنش کشیده با که بزنه حرف کرد باز دهن و زد لبخند
 عطا....عـ...یدنه...دیـ...د بندش
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 ... شد متوقف لحظه یه تو ذهنم
 ... زمین رو افتادم و لرزید زانوهام بهت شدت از

 رو هافتاد بود بند  بودنش به جونم تمامه روزی که کســی...میبینم چی خدایا
  میزنتش داره و سامان

  بگیرم سامانو کشتن جلوی که بخورم تکون نمیتونستم حتی
 میزتش داشت وحشیانه عطا و زمین رو بود افتاده بدبخت سامان

  اومدم خودم به تازه سمانه و اوینا متعدد جیغای با
  شده چی فهمیدم تازه
  سامان رو افتاده کسی چه فهمیدم تازه
  میمیره داره سامان فهمیدم تازه

  عطا سمته رفتم و شدم بلند جیغ با
  کنه بلند سامان رو از عطارو میکرد سعی گریه با و میزد جیغ سمانه
  میکرد خالی سامان صورته رو مشتاشو وحشیانه و میزد داد خشم با عطام

 " نک ولش بسه" که کردم التماس و کردم بغلش و عطا کمره رو پریدم جیغ با
ـ داشت  دممیکر سعی   بودم کرده بغلش که همونجوری اروم... میگرفت گریم
  گریه زیره زدم کنم، جدا ازش عطارو

 :کردم التماس رفته تحلیل صدای و گریه با
  کن ولش... کشتیش کن ولش-

ساس با که... گفتم جملرو همین بار چند ست عطا شدنه اروم اح  حرف از د
  برداشتم زدن
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 میومد سمانه هقای هق صدای فقط
 شدم پا سره زور به و برداشتم عطا کمره رو از سرمو اروم

  کردم نگاه سامان خونی صورته به و کردم پاک و بود شده تار که چشمامو
  بود گرفته درد بودم زده جیغ انقدر گلوم دیگه

 دبو خون پره ،صورتش میکرد سرفه درد از که سامان کناره افتادم بهت با
  میکرد اونور و ور این سامانو صورته جیغ و گریه با سمانه
  عطا طرفه چرخوندم سرمو

 میکشید سیگار کالفگی با و بود شده بلند
مایی به خورد چشــمم ته دورمونو که اد  پچ پچ هم با کدوم هر و بودن گرف
 میکردن

  عطا سمته به دادم حرکت لرزونمو زانوهای زور به
 ... وایسادم جلوش بهت با
 شدم خیره نمیداد دیدنشو اجازه سیگارش دودای که شدش قرمز چشای تو

سی...نمیکردم باور ساش که ک  روم به رو ،االن شبانم دردای درمونه شده عک
  میکنه نگاه چشمام تو خیره و وایساد

 :زدم لب بهت با
 عطا...عــ-
  کردم نگاه بهش اوینا عصبی صدای با
  داد هلش ناگهانی لحظه یه تو و عطا سمته اومد عصبانیت و سرعت با

  تر طرف اون شد پرت کالفه عطا
  کرد پرتش عصبی باز اوینا



wWw.Roman4u.iR  498 

 

  پارک از بیرون دوییدم سریع... بیرون رفتن پارک از داد هلش انقدر
  میزد حرف عصبی لب زیره و عطا ی سینه تخته میزد خشمگین اوینا

 : زد داد و اونور کرد پرت سیگارشو عطا دفه یه
  کــردی اینجوری خــــودت ببینمـــــش بــــزار گفــــتم بهــــــت-

 : زد داد اونم
 نپلـــــک برش و دور گفتــــم بهتــــ منـــم-
 

  وایسادم بینشون رفتم حرفاشون تعجب از
 :کردم زمزمه تعجب با
 !خبره؟ چه! شده؟ چی! چی؟ ینی-

 سامانینا پیشه رفت و کرد گرد حرص از چشاشو اوینا
  شد دگرگون حالم دیدنش با باز که کسی و موندم من

  برگشتم بود گوشم بغله که صداش با
 :گفت کالفگی با
 اوا.....ا_

 میکرد خودنمایی توشون قرمز های رگه هنوزم که چشایی به کردم نگاه
  میشد خالصه توش زندگیم که چشایی به

 ...که چشمایی
ــت لبم رو پوزخند یه ــس ــیاه منو دنیای اومده! ...اومده؟ چی برای... نش  تر س

 "بگیره؟ ،ازم میشرو ایجاد داره تازه که ارامشی اومده! کنه؟
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شماش تو پوزخند با  ودوب شده تلمبار دلم رو که حرفایی تمامه و کردم نگاه چ
 :گفتم خالص تفاوتیه بی با
ــیاه زندگیمو بازم اومدی! چیکار؟ اینجا اومدی! چیه؟-  چی برای.... ؟!کنی س

 !میکنی؟ چیکار اینجا تو اصال! زدی؟ سامانو
 :گفت کالفگی با و پایین انداخت سرشو

 !خلوت؟ جای یه بریم میشه...نمیشه اینجا ولی...میگم تمامشو...میگم-
 :تمگف میبارید ازش یخی که لحنی با و صورتش رو پاچیدم تلخمو پوزخنده

  نمیرم جایی ها غریبه با من-
 دش کشیده بازوم لحظه یه تو که برداشتم اولو قدمه... بهش کردم پشتمو و

  نداشتم کردن اعتراض توان حتی که بود ناگهانی انقدر
 بغلی کوچه تو رفتیم و کشید بازومو

 دراوردم دستش از بازومو خشم با اومدم خودم به تازه
 :زدم داد

 جمت بیاد پلیس به بزنم زنگ ؟؟؟؟ میزنی دســــــــــــت من به حقی چه به-
 ! کنه؟

  کردم نگاه چشماش تو عصبانیت با
  بود گرفته غم رنگه که چشمایی

 :گفت رفته تحلیل و رگه دو صدای با
  بزنم دست بهت نمیتونم من! غریبه؟ شدم من....شدی عوض چقــــــــــــدر-

 !نداره؟ ایرادی بودی بغلش تو که پسره اون اونوقت
 :گفت داد  با دوباره اخرشو جمله و توهم رفت اخماش
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 !؟!نــــــــــــداره؟؟ ایـــــــــرادی-
 های دهعق تمامه میخواستم بشم خالی میخواستم فقط گفتم چی نفهمیدم یهو

  کنم خالی حرفم این تو سالمو یه
 : زدم داد سرش

 ربــــطی هیچ توعم به...نــــامـــــزدم مــــــیگی که پـــــسری اون-
ـداره ـ ـ ـ ـ  دیگه من االن... نباش االنم نبودی تمام سال یه.... میکنم چیکار ن

  دارم شوهر
 : دادم ادامه و زدم بهش پوزخند یه
ته- نت از منو چجوری روز اون یاد ته! بیرون؟ کردی پرت خو  چی بهم یاد

  گمشــــو بــــرو.... میگم االن منم! گفتی؟
  میکرد نگام فقط مبهوت و مات

 ! تی؟برگش که خوب چه برم قوربونت میگرم بغلش میپرم االن کرده فک هــــه
  رفتم و بهش کردم پشت پوزخند با

  شد زنده چشمم حلو ها لحظه اون تمامه
 

 " منو تویی نه میشناسم تویی من نه بیرون میشی گم ،" 
 

 سیاهی و بود سیاهی فقط بعدش و چرخید سرم دوره دنیا کله انگار یهو
 اشنا که صداهایی ناواضح، صداهای... میومد اطرافم از از مختلفی صداهای

  میومد
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  بود تار چیز همه... کردم باز اروم چشمامو
  شد واضح چیز همه اینکه تا زدم پلک تا چند اروم

  کردم نگاه بود لباش رو لبخند یه که اوینا صورته به
  بود بهم خیره نگرانی با که سمانه سرش پشته
  شدم سامان چشمه تو چشم که برگردوندم سرمو اروم

  میخورد ذوق تو بد خیلی صورتش روی مردگی خون و زخم جای که سامانی
 : زد لب و کرد باز دهن و زد لبخند اروم

  خواب خوش خانومه سالم-
  نشستم تخت رو اروم...بشم بلند کردم سعی
 عذاب از غیر به میشر رد چشمم جلو از که هایی صحنه و حرفا از شدم کالفه

  نمیومد بر رستم از ای دیگه کاره کشیدن
 : گفتم و کردم باز زبون گرفته صدای با
 کجاست؟؟ اینجا-

  بخوابونتم کرد سعی و مالید شونمو اروم اوینا
 :گفت بخوابونتم تخت رو میکرد سعی که همونجوری

شارت...اینا سمانه خونه- شت انگار که بعدم دادیم قند اب افتاد ف  ردنک بیهو
 اینجا اوردیمت سامان پیشنهاده به... خوابیدی گرفتی

 :گفتم شرمندگی با و کردم نگاه سامان به 
 ....منـــ.. کنم عذرخواهی چجوری نمیدونم واقعا-

 : گفت لبخند و حرفم وسط پرید
  کنی عذرخواهی نباید تو اینکه و نیست مهم-
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  نشست لبم رو تلخی لبخنده
 داد بهم خوب دوستای حداقل که بودم ممنون خدا از

 کنم چیکار باید حاال
  میزاشتم هم رو ،جشم باشه عطایی فردا اینکه امید با روز هر که منی
  نمیبرد خوابم عکسامون و خاطرات مرور بدونه که منی
  نامزدم سامان با گفتم چرا

  کردم خرد غرورشو
  سوخت حرفم این از وجودم تمامه یهو

  نالید و زد داد وجودم اعماق از یکی
 سپ! ؟ نشـــد تیکه تیکه قلبت مگه تو... خرد غرورت مگه تو گفت و زد داد

ــه ــه عذاب عمرش اخر تا باید  حقش ــال یک این عذابه که ای اندازه به بکش  س
  بشه خالی سرش
 : گفتم و کردم اشاره اوینا و سمانه به و گرفتم باال سرمو

 بزارید تنها سامان با لحظه چند منو میشه ببخشید-
 : کرد باز لب سمانه که کردن نگاه دیگه هم به
  حاضره غذا پایین بیاید شد تموم حرفاتون عزیزم باشه-
  بیرون رفتن و

 : گفتم لکنت با و پایین انداختم سرمو
 ،میدونی عزیزی برام میدونی که تو خب... خب... اینکه واقعیتش ســـامان-

  دوستامید بهترین سمانه و تو واقعا
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  دارم احتیاج کمک به....بـ... اینکه واقعیتش ولی
  کرد نگاه چشمام تو تعجب با

 میچرخید چشمم دو بین سرگردونش ایش قهوه چشمای
 : گفت و داد تکون تعجب با سرشو

 !؟ادامشـ خب-
شن...گفتم بهش ماجرارو تمامه... کردن تعریف شرمندگی با کردم شروع  اییما

 گفتم چی بهش دلم شـــدنه اروم برای اینکه... خالصـــه با خب ولی عطا با
ــتم... ــ فقط ولی... بود چی بهش حرفا این گفتن از هدفم نمیدونس  تممیخواس

  کنه کمکم بتونع شاید بدونه
 کردم تعریف براش نقشمو تمامه
  چیه اخرش نمیدونستم که ای نقشه
  باشه اتیش رو ابه میخواستم فقط ولی

  بکشه عذاب من اینه عطام میخواستم که ای نقشه
 میکرد نگام فقط بهت با شد تموم که حرفام

  بستش سریع که بزنه حرف کرد باز دهن حیرونی با
  باال بردم ایست معنی به دستامو که داد انجام بار چند کارو همین

یدونم- یدونم م یت م یدونم خودم اینو... کردم خر یدونم اینم... م  تو االن م
 هشب و نده بهم جوابتو االن میکنم خواهش ولی... بگی چی نمیدونی و بهتی
 باشه؟ میکنی کمک سمانه به داری کن ،فک کن فک
 اروم صــدای با و داد تکون ســرشــو اروم بعد که شــد بهم خیره لحظه چند اول

 : گفت
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 قامانت نیســت درســت میری که راهی این بدون ولی...میکنم فکر بهش باشــه-
 ... میکنه تندتر ادمو اتیشه

  بیرون رفت و شد بلند و گفت اینو
  تخت رو کردم پرت خودمو کالفه

 کنم چیکار باید نمیدونستم
  نه یا درسته کارم نمیدونستم

  نمیدونستم هیچی فعال
  بودم غرق سواالم تو فقط

    کرد پیدا جامو چجوری اینکه
  میبارید ناراحتی و غم چشماش از چرا اینکه
 ....اینکه
  چجوری و چرا از پر بود شده سرم

  کردم پیداش اتاق گوشه که گشتم کولم دنباله چشمم با و شدم بلند عصبی
  دراوردم توش از گوشیو و طرفش بردم شورش سریع

 !؟ اینجاییم ما میدونست کی شروین غیره به
  بگه بهش جامو نمیتونست ای دیگه کسه هیچ شروین غیره به
  میدادم گوش متعدد بوقای به خشم با
 زا شـدم پر میومد اشـنا خیلی که دختر یه متعدد های خنده صـدای پیچیدن با

  تعجب
 : گفت خنده مونده ته با
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 : گفتم بهت با ؟؟ بفرمایید بله-
 گرفتم اشتباه کنم فک ببخشید-
  کردم قطع سریع و
 وردهخ دیگه شماره یه به دستم حتما... گرفتم شمارشو اروم ایندفه تعجب با

  بوق دو بوق یک
 بلـــــه؟؟-

  گوشی پشته ناشناسه دختر اشنای صدای هم باز
 : گفتم بهت با
 هست؟ شروین ببخشید-

 : گفت بلند صدای و عصبانیت با بعد که بود سکوت ثانیه چتد
 !باشید؟ کی شـــــما-

  هم تو رفت اخمام
  کجاست شروین.... هستی کی شما بپرسم باید من-

 : زد داد
 دخترشــــــی دوست... میپیچونه منو حاال... میارم در شروینو و تو پدره من-

 اره؟؟؟؟
  آناست صدای این....صــ این... باال پرید ابروهام

  باشه آنا ماله میتونه فقط بودن شکاک این
 : گفتم و کشیدم بلند پوفـــ یه
  دارم واجب کاره شروین بده گوشیو آنا-

  شد ،متعجب عصبیش صدای
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 :  گفت بهت با
  میدونی کجا از منو اسمه تو-

  بزنم حرف باهاش اروم نمیزاشت مونده ذهنم تو ازش که دیالوگایی
 :زدم داد کالفگی با
  شــــروین بده گوشیـــو گفــــتم بهتـــــ آوام مـــــن-

 :کرد زمزمه اومد زدش بهت صدای
 ...آوا-
  موند نصفه حرفش بقیه گوشی شدنه قطع با

  کردم نگاه بهش خشم با و پایین اوردم گوشیو سریع
شی جای به انگار ستم تو شروین ،کله گد ستم که بود د  از نمک پودرش میخوا

  عصبانیت
 بود شروین از کردم چک ،پیاممو پیامک صدای با
 میزنم زنگ بهت خودم بعدا اوا-
  بودم دادنش توضیح منتظره و بودم نشسته اوینا روی به رو اخم با

 :گفتم عصبی
 !منتظرم؟ خب-

 : کرد شروع و پایین انداخت سرشو و کرد من و من یکم
 کالس ســمانه پیشـــه بودی رفته همیشـــه اینه که پیش ماه چند... اوا واال-

ـ دیدم رفتم که زد زنگو یکی نگهانی ،خیلی ر*ق*ص ـ ـ  وقتی... عطاست..ع
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 کردم نگاش انقدر...میکردم نگاش بهت با فقط و موندم مات اصــال دیدمش
 ... میخواد...میخواد و کرده پیدات که گفت و دراومد صداش اخر

 :گفتم عصبی و هم تو کردم در شدید اخمامو
 !چی؟ میخواد-

 :داد ادامه اروم صدای با و بلوزش تو کرد فرو بیشتر سرشو
 کرده خریت گفت...پشــیمونه گفت... کنه عذرخواهی ازت میخواد گفت-

 ... کردم چیکار نفهمیدم گفت...
ست شمگینه شدنه بلند که بده ادامه میخوا سته دهنش من خ صب.... شد ب  یع

  میکنه خفم داره حرفام و روم به رو نشسته عطا انگار... بودم
 :زدم داد میگم چی و میکنم چیکار بفهمم اینکه بی
 خواسته غلـــــطـــی ،هر کثــــافـــت پــــســــره کرده غــــلـــــــط-

 ! ببخشید؟ میگه اومده کرده
 :کشیدم فریاد و شدم خیره متعجبش چشمای تو عصبی

 نگفـــــتی چیـــــزیــــ مـــــن به کــــردی غلــــــط تو اصـــــال-
  شد گرد بهت از چشمام... اومدم خودم به تازه انگار

 .... کردم نگاه خیسش چشمای تو
 گفتم چی من...مـ خدایا

 :گفتم یافته کاهش صدای با و کردم باز لب اروم
 ...ببخشیـ اوینا...ا-
 خردم حرفمو اتاق سمته دوییدن بندش پشت و شدنش بلند با

  دروکوبید و کرد هق هق
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  زمین و افتادم و شد خم غم از زانوهام
 خدایا

  میرنجونم خودم از دارم رو همه چرا
 زنهب حرف نذاشتم و دادم فحشش کلی زد زنگ اینکه از بعد که شروین از اون
 .... زدم داد سرش کـه ابجیم از این

شمام سوزش با شت و چ شکی قطرا بندش پ  روعش ،گریم چکید گونم رو که ا
  شد

  میکردم گریه اروم غم با و مبل رو بودم گذاشته سرمو
  روزم و حال به میکردم گریه

 !؟ کردم چیکار من
  نیستم زندگیم تو خوشی داشتن لحظه یه الیق که کردم چیکار خدایا
 یدیم من به بدبختیه چی هر و برداشتی روم از چشمتو که کردم چیکار خدایا
  بده حالم خدایا

  وایسادم زانوهام رو زور با بود تار چشمم جلو
 پوشیدم و برداشتم مبل رو از زحمت کلی با شالمو و مانتو

 بیرون زدم خونه از باشم داشته کنترلی خودم رو اینکه بدونه و
 بکشم نفس میخواستم فقط
  بره بین از بدم حاله این میخواستم فقط

  ببینم جلومو تا چشمم به کشیدم دست
  خونه نزدیکه پارکه سمته افتادم راه
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  میگرفتم ارامش یکم و اونجا میرفتم بود بد حالم وقتا اکثره
  نامرد کردی چیکار من با عطا

  عصبیم انقدر که کردی چیکار
  میکشه تیر قلبم انقدر که کردی چیکار

  نشستم روش و طرفش رفتم همیشگی صندلی دیدنه با
 باال گرفتم سرمو

  بود اویزون زیبایی شکله به بیدمجنون درخت برگهای
  بودم درخت این عاشق همیشه

  ارامشم منبع شده صندلی این همین واسه
  میده ارامش بهم صندلی یه کشیده کجا به کارم هــــه

  بستم چشمامو
  کشیدم عمیق نفس چنتا
  بشم اروم میشد باعث همیشه کار این
 کنم باید که کارایی برای کنم ریزی برنامه باید

  میکنم عذرخواهی و شروین میزنم زنگ-۱
  اویناعه نوبته بعدش
 ...بعدش
 ... نمیدونم بعدشو

  کنم چیکار عطا با باید نمیدونستم حتی
  دارم دوسش جونم از بیشتر هنوزم... بگم دروغ چرا

  میمیرم براش هنوزم
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  کرد که کارایی و حرفا اون تمامه با عزیزه برام هنوزم
  نمیزاره ،قلبم ببخشمش بخوام خودم اگه حتی ولی
  اینا همه از تر مهم شده نابود عاطفم...  شد له قلبم

  شد خرد شخصیتم... شخصیتم
  سوختم دله برای عذاب شده که صدایی شنیدنه با

  کشیدم بلند جیغ یه و کردم باز چشمامو زده بهت
 میکردم نگاه عطا چشای به و قلبم رو بودم گذاشته دستمو ترس با
  گرفت اتیش دلم چشماش دیدنه با

  بود ناراحتی و غم میزد موج توش که چیزی تنها چشماش
 بود امید نا که چشمایی

سممو متعدد که صداش شنیدن با ست میکرد صدا ا شماش کاووش از د  چ
  برداشتم

  اومدم خودم به تازه
 از یشب فهمیدم گلوم سوختن با که بزنم داد خواستم عصبی و شدم بلند اخم با

 زدم داد حد
 

  برم خواستم و کردم پشتمو اخم با زدن داد از منصرف پس
  شدم ،خشک مات سردش دستای تو دستام شدنه اسیر با که

 هک میدادم گوش صداش به و میکردم نگاه نامعلوم مکانه به و بودم شده خشک
 :میگفت امید نا و غم با
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به برای فقط حرفات اون که بگو اوا.... میکنم خواهش نرو...اوا-  بود من عذا
 دروغه همش و نداره وجود چیزی همچین بگو اوا...

ستمو کردم سعی ستای از د شد ولی بیارم در یخش مثله سرد د ش با... ن  مخ
 :غریدم

  نــامرد پسری کن ول دستمو-
  بزنم زل چشماش تو و برگردم شد باعث که کشید دستمو

  میکرد نگاه چشمام تو امیدی کمی با
 :گفت و کرد کوچیکی خنده ذوق با
 الکی فقط.... حقمه بده فوش داری دوســـت چقدر هر...من برم قوربونت-

 نه؟؟ مگه گفتی
  کرد نگاه چشمام تو ذوق با

  گرفت دلم
  میکنه نگام اینجوری چرا خدایا

  نه یا باشه راست حرفم که که مهمه براش مگه... میکنه نگام ذوق با چرا
 ماشچش تو بود دستش تو دستم که همونجوری... اوردم زبون به غم با فکرمو

 :گفتم و زدم زل
 ....داداشتـــ با که دختری مهمه برات اصال مگه!...مهم؟ برات اصال مگه-
  موند نصفه حرفم زد که دادی با
 : زد داد خشم با
 بهت که حرفــــای بخاطره نده عذابـــــم بدتر لعــــنــــتی نـــــگــــو-

  گفتم
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  کردم نگاه خیسش چشمایه تو غم با
  جلو شدم کشیده و شد حلقه کمرم دوره دستاش ناگهانی لحظه یه تو

  گرمش سینش تو شدم کوبیده
  شد تزریق بهم خوبی حسه چه که وای
  گرفت ارامشی چه که وای
ــرمو و میکردم بغلش که قدیم مثله ــتم س ــینش رو میزاش ــدقش قوربون و س  ص

  میرفتم
 ازش عروســکشــو میترســه که کوچولویی  بچه این... بود کرده بغلم محکم
 بگیرن

 کردم بغلش دل و جون با و کردم حله دورش دستمو داشتم دوست حسو این
  بستم نمی کاش ای که... بستم لذت با چشمامو

  میموندم ارامشم اوجه توی و بستم نمی کاش ای
 گرفت جون چشمم جلو ها صحنه تمامه بستم تا

 کرد روشن باز دلمو اتیشه که هایی صحنه
  ادد خشم به جاشو و برد بین از داشتمو که خوبی حسه تمامه که هایی صحنه

  کردم باز عصبانیت با چشمامو
ند اوای از اثری هیچ ظه چ  داشـــت درد از که بود اوایی فقط... نبود پیش لح

  میسوخت
 بیرون کشیدم خودمو بغلش از زور و خشم با
  کرد نگاه بهمـ بهت با
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 زخمی هگرگ اینه شده بود بغلش تو ارامش با که اوایی چرا که بود متعجب حتما
  بود وقتش االن
 دارم بهش هنوزم که عشقی تمامه با بگیرم ازش سوختمو دله تاوانه اینکه وقته

 : زدم داد و کردم نگاه متعجبش چشمای تو ، هم تو کردم اخمامو
ــــرو مــــرتیکه- ــــ چشمام جلو نمیخوام دیگـــه گمـــشو ب  نم ببینمت

  بفــــــــهمــــــم دارم شــــــــوهـــــر
  دوییدم و کردم پشتمو سریع
  بودم شده وحشی و روانی

  میکنم چیکار دارم نمیدونستم
  بشم دور میخواستم فقط

 میرم کجا بدونم اینکه بدونه میدوییدم
  وایسادم نفس نفس با اخر که دوییدم انقدر

  کردم نگاه اطرافم به تعجب با
  بود پام زیره انگار شهر

 بودم نیومده اینجا تاحاال
 قشنگیه جایه چقدر

  میزدن چشمک اسمون توی ستاره اینه  که چراغ کلی پام زیره
  زمین رو افتادم بیجون
 گرفت بغضم

  خدا تنهام چقدر من
 کردی لج من با کال شمام که تویی فقط
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  دراوردم جیبم تو از گوشیمو
  بزنم حرف یکی با تا داشتم نیاز االن

  سامان شماره به خرد دستم ناخداگاه
  برداشت بوق چند از بعد که گوشم کناره گذاشتم گوشیو

 بله؟؟-
  میسوخت بود گلوم تو که بغضی از گلوم

 :گفتم گرفته صدای با
 !کجایی؟ سامان... اوام-

  بدم تشخیص میتونستم گوشی پشته از حتی متعجبشو صورته
 :گفت تعجب با
 !شده؟ طوریش کسی! ؟ شده چیزی ،اوا شرکت-
 خدافظ زدم زنگ ببخشید نشده ،هیچی نه-

  کردم قطع سریع
  بهش میزدم زنگ نباید... شدم پشیمون کارم از

  کنم دل و درد باهاش بخوام که منه کیه سامان اخه
  بزنم بهش دلمو حرفای نمیتونم باشیم صمیمی که چقدرم هر

  نمیدادم جواب ولی میلرزید دستم توی گوشیم
شیو سمون طرفه گرفتم سرمو و اونور کردم پرت گو  که حرفایی کردم شروع و ا

  کردن خالی رو شده طلمبار دلم رو
 کردن گله که کردم شروع
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سمون کی نفهمیدم که زدم حرف انقدر  نبارو های قطره شدو تاریک و گرفته ا
  کرد باریدن به شروع

  میخورد سر صورتم رو ها قطره اروم اروم
  شدم بلند

 قشنگیه خاطراته یاداوره ، بارونم عاشقه
  لبم ور نشست تلخی لبخنده جمشیدیه پارک بودیم رفته که شبی یاده با
  کشیدم بلند آه یه
 : کردم زمزمه لب زیر و
  بده صبر بهم خدایا-

************************************************* 
 *عطا*

 یاداوری برام که خاطراتی و لحظات صــفحه بود شــده روم به رو ســفید ســقفه
  میشد

  زهر اینه تلخ هاشون بعضی و قند مثله شیرین خیلیاشون که خاطراتی
شو و گرفتم سیگارم از دیگه پک یه  قفس رو که اوا صورته رو کردم فوت دود

 بود شده تجسم
 

 """"بفــــــــهمــــــم دارم شــــــــوهـــــر من ببینمتــــ""" 
 

 کنار توان حتی و میپچید گوشــم تو شــوهر کلمه... بســتم درد از چشــمامو
  نداشتم زدنشونم
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  نداشت اوام به شباهتی هیچ که بود عشقم چشمای چشمم جلو فقط
  بود عشق ،پره بود مهربون من اوای چشمای

  خشم از بود،پر کینه از پر امروز اوای ولی
  منه تقصیره تمامشم

 حقمه بیاد سرم چی هر
  ندارم طاقت ولی
  شدم روانی دیدمش عوضی پسره اون بغله تو وقتی روز اون

  شدم خرد نامزدشه اون گفت بهم وقتی
 ببینم دیگه کسه بغله عشقمو ندارم طاقت
  بشه دیگه یکی سهمه عشقم ندارم طاقت

 منه ماله اون باز ولی کردم که اشتباهی هر با.... منه ماله اون
 نمیدمش کسیم به منه حقه منه، سهمه منه، عشقه اون

  کردم لهش مشتم تو سیگارو
  شدم بلند  مصمم تخت رو از و کردم باز چشمامو

  بشه عوضی پسره اون زنه اوا نمیزارم من
  کردم نگاه مصممم چشمای تو و وایسادم ایینه جلوی

  نبودم جدی انقدر حاال تا وقت هیچ
  زدم بهش لبخند یه و اوا عکسه رو کشیدم دست

 کردم زمزمه شدم خیره چشماش تو که همونجوری
  نکنمت خودم ماله بازم اگه نیستم عطا-
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************************************************* 
 

 *اوا*
 :گفتم خواهش با و شدم اویزون اوینا کوله از خنده با
 هی شدم عصبی بخدا کردم، غـــــلط دیگه ببخشــــــید جونم اویـــــنا-

 !باشه؟ ببخشید گفتـــم چیزی
 کنه جدام خودش از میکرد ســعی که همونجوری و کشــید بلند اه یه خنده با

 :گفت
ــــــش-  میبخشم بابا خب خیله... اه اه اه شدم له اونور گــــمـشــــو ای

یه بزنی حرف باهام اینجوری دیگه بار یه اگه بخدا ولی  هتل که نمیکنم گر
  میکنم

 و گرفتم لپش از محکم هب*و*ســ یه و خندیدم بلند اخرش جمله شــنیدن با
 شدم جدا ازش

 :گفتم تشکر با
  خوشـــــگلم ابـــــجیه مرســـــی-

 :دادم ادامه  مکثی بعده من و من با و پایین انداختم سرمو
 ! بزنیم؟ حرف هم با داری عصابشو اوینا... امم...چـیزه-

 :داد ادامه بندش پشت و داد تکون سرشو میخورد چاییشو که همونجور
 وت دوباره کنه کمکم میخواد... شــرکت بریم ســامان با میخوایم بدو فقط اره-

  بشه کن دعا اوا وای... بشم حسابدار شرکت
 :گفتم و زدم دست یه ذوق با



wWw.Roman4u.iR  518 

 

  عالیه که این-
 :دادم ادامه شوخی لحنه با و زدم شیطون لبخند یه
 ....نکنـ میکنی سامان سامان خیلی وقته چند میگمااا-
  گرفتم خون خفه اوینا نگاه با
 :گفت اخم با
  نکن فکرا این از  خیلی تره کوچیک من از سال سه اون-
  خورد لقمشو و پایین انداخت سرشو و

 رفشح میکنم احساس چرا ولی... بود سامان از بزرگتر سال سه میگفت راست
 نداشت خوبی خیلی بوی! میداد؟ بو

  جدی لحنه با ولی میکنه مالی ماست داره که انگار
  گفتم بلند چمیدونم یه

 :گفتم و وایسادم کنارش که کرد رفتن قصده اوینا
  کردم شوخی نگیر دل به-
  زد محو لبخنده یه

  اتاقم تو رفتم اوینا از خدافظی از بعد 
  بود شده تموم دیگه اموزشیش کالس سمانه

  میکنم شروع اونجا باشگاه برم باید دیگه فردا از
************************************************ 

  میکنن خسته خیلی ادمو واقعا میزدم نفس نفس خستگی از
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 دنیر*ق*صــ غیره به میکردن کاری هر که دخترایی روی به رو ســینه به دســت
  وایسادم

  دمکر نگاه میزد حرف دوستاش با و بود وایساده گوشه که دختری به  اخم با
  ادبه بی ،خیلیم نشست دلم به اول روزه اون از دختر این اصال

 : زدم داد بهشون رو و باال بردم صدامو اخم با
 !اومدی؟ وراجی برای یا کالس اومدی معــــصومه خــــانم-

  دادن تکوت دستاشو ول و شل کرد شروع و رفت ای غره چشاشم
  خدا ای میگیره قیافه من برای اینجوری اونوقت سالشه۱۵ کال دختره

 شد تموم کار ساعته باالخره همشون با رفتن کلنجار کلی از بعد
 رفتم باشگاه حمومه سمته به و گفتم بلند اخــــیش یه

  منمید عرق بوی بیرون رفتنی دیگه داره حموم که اینه باشگاه این خوبیه
  یخ اب دوش زیره رفتم و دراوردم شلوارمو و تاپ
 میداد ارامش بهم کلی این و میکرد سرد داغمو بدنه
  بیرون زدم باشگاه از پوشیدن لباس و کردن حموم از بعد

  دراوردم کولم تو از گوشیمو
  شد گرد چشمام کال میس تا دوازده دیدنه با

  ناشناس شماره بقیش بود سامان تاش دو... کردم باز تاریخچمو
  گرفتم سامانو شماره سریع

 بودم شدادن جواب منتظره میرفتم اینجا نزدیکه شام کافی سمته به که همونجور
  داد جواب بوق چنتا از بعد باالخره

  کردم تعجب سامان هلزده صدای شنیدن با
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 :گفت هل با بده سالم اینکه بدونه
 شده چی بگو اوا... اوا الو-
 :گفتم و شاپ کافی صندلی رو نشستم تعجب با
  گوشی دقه یه ببخشید... شده چی ثانیا سالم علیکه اوال-
 اب ارشهسف و کردم نگاه میخواست سفارش و بود وایساده باالسرم که پسری به

  دادم انارو
  نشست لبم رو تلخی لبخنده خوردیم انار اب عطا با که روزی یاداوری با

  بودم شده حسود چه روز اون بخیر یادش وای
  اومدم خودم به سامان گفتن اوا اوا صدای با

 :گفتم هلی هل
 شده چی خب... شد پرت حواسم ببخشید وای-

 بودم منتظر میخوردم قلپ به قلپ که همونجوری... جلوم گذاشــت انارو اب
 بزنه حرف سامان باالخره

 :گفت و کرد من و من یکم
  بود اینجا عطا امروز-
 شمن خفه تا میکردم سرفه بلند... گلوم تو پرید انار اب گفت که چیزی با
  پشتم زدم خودم دسته با

 !گفت؟ چی خدایا وای
 !بوده؟ اونجا عطا
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شیو تعجب با شتم میز رو از گو شتم و بردا شم کنار گذا  گرانهن صدای که گو
  اومد سامان

 !؟ شد چت اوا...اوا-
  اوردم زبون به فکرمو نگرانیاش به توجه بدونه

  میکرد چیکار اونجا عطا-
 :گفت حرص با
ــم اوینام ، ببینه منو بود اومده-  اوینا اب که موقعی همون ،دقیقا اومد که بود پیش
 هب کلمه یه اونجاســت چی واســه اوینا فهمید تا ،اومد بودیم مهندس دفتر تو

ــمیم گفت مهندس ــدو رو اون به رو این از مهندس. قاس  تا کرد قبول اوینارو ش
  برگرده

  باال پرید ابروهام
 همین؟؟ خب-
 !درسته؟ کارت مطمئنی اوا... نخیر-

 :گفتم قطعیت با... چیه منظورش میدونستم
  مطمئنم-
 :گفت و کشید پوفی یه
 کرد تحدید ،کلی بیرون بکشــم زندگیت از پامو گفت ، دفتر اومل... باشــه-

 هک بزنتم میخواســت من کلمه یه با بعد و کرد منه ماله اون منه ماله اون ،کلی
  میکشتم نبود اوینا اگه

 :گفتم تعجب با
  مگه گفتی چی-
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 :گفت مسخره به و خندید بلند
  دارم دوسش-
  خنده زیره زدم گفت که چیزی از
شت دلم جورایی یه شد خنک دا  مدار که میومد درد به قلبم طرفی از ولی... می

 کنم توجه چیزا این به نمیزاشت دلم سوزشه ولی... میدم عذابش
 کن ول نشــونه کرســی به حرفشــو تا اون میشــناســم عطارو من... گرم دمت-

 کنم چیکار میدونم ،اونوقت پیشم میاد ، نیست
 :گفت شوخی با و کرد زده بهت لحنشو

  بابا ایی عجوبه چه تو...میدادماا پرورش استینم تو مار-
  کردم قطع خدافظی از بعد و خندیدم

  اه شد کوفتم که انارمم اب
 رسیدم اخر رفتن راه کلی از بعد خونه سمته رفتم و کردم حساب

  کردم باز درو تو انداختم کلیدو کوفته و خسته
  مبل رو کردم پرت خودمو و زمین انداختم کولمو

  رفتم کولم سمته به و شدم بلند هلزده شروین یاده با... بود۶ ساعت تازه
  گرفتم شروینو شماره و دراوردم گوشیو سریع

  اومد صداش بوق از بعد
 بله-
 شد متعجب صداش که کردم سالم شرمندگی با
 !تویی؟ اوا-
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ــه اومده یادش تازه انگار ــدم باش ــو چیه زدن زنگ از قص ــداش  و کرد دلخور ص
 :گفت

 "داری؟ کاری بفرما-
  کردم من و من

شید واقعا... شروین- صابم موقع اون بخدا ولی... دلخوری میدونم... ببخ  ع
صبی واقعا ولی کردی اینکارو من بخاطره تو میدونم... بود خرد خیلی  دمش ع

 !میبخشیم؟ حاال...
 :گفت خوشحالی با بعد و کرد مکث ثانیه چند

 داره شرطی یه فقط... که نداریم بیشتر خواهر یه دیگه باشــــه-
 :گفتم ذوق با
 قبول باشه چی هر شرطی چه-
 :گفت شیطونی با
 مهمونی میایم داریم که کن درست خوشمزه چاییه یه-

 : گفتم تعجب با ، شد گرد تعجب از چشمام
 !چی؟ ینی! چی؟-
  گفتم هک ،بهش نگفت بهت مگه اوینا.. میایم داریم شمالیم ما االن اینکه ینی-
! 

 :گفتم حرص با
شم رو قدمت بیا... نمیزاره چیزی جریان در منو خیلی اوینا روزا این کال-  ، چ

 ! دیگه؟ خودتی فقط
  باهامه عشقمم بابا نه-
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  بشه گرد نداشت جا چشمام دیگه تعجب از
 :گفتم تعجب و بهت با
 ! باشه؟ کی عشقت!  عشقت؟! بله؟ بله-
  دیگه آناست-
 هم تو رفت اخمام شد چفت حرص از دندونام آنا اسمه شنیدن با
 :غریدم خشم با
یاری داری ور اونو میخوای چی برای- جا ب یدونی که تو...  این  خیلی ،من م

 !؟ اینجا بیاری میخوای دارم خوشی دله ازش
ــنگ انقدر اوا- ــان نباش دل س ــت انس ــو کن بزرگی تو... جایزااخطاس  حرفاش

 نیست دلش تو چیزی میشناسی انارو که تو... بگیر نادیده
 :گفتم و کشیدم پوفی عصبی

 خدافظ میبینمت باشه خب خیله-
  کردم قطع خدافظی برای بهش مهلت بدونه

 میریزه برام دیوار و در از بده حالم وقتی میاد خوشم
  گرفتم اوینارو شماره سریع

  داد جواب بوق چند از بعد
 بله؟-

 :  گفتم حرص پر و سالم بدونه
  اخه نمیگی من به هیچی چی برای تو-

 :گفت پشتبندش و خنده زیره زد بلند
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 نم جای به که دختره این ریخته کارا همه بخدا اینجا ، رفت یادم خب ایبابا-
  اینارو میکرده مالی تف بود اومده

 :گفتم و کشیدم پوفی میکردم پر کتریو که همونجوری
 من به چیا روز اون نبودی من جای اخه.. ندارم دختررو این حاله من بابا... اه-

  که گفت
 بیام من تا نکن بدرفتاری توعم خداست حبیب مهمون... حاال خب خیله-
 خدافظ کنم تمیز خونرو برم فعالومن میکنم سعی باشه-
  بای بای-

  شدم خونه نظافت مشغول و اوپن رو گذاشتم گوشیو
  مبل رو افتادم کوفته و خسته ساعت نیم بعده باالخره

  پریدم جام از و کشیدم هیــــن ترس از خونه زنگه صدای با
  نشدم حاضر هنوز خودم خدا وای

  اتاق تو دوییدم و زدم ایفونو سریع
  کردم درست موهامو یکم و کردم خالی خودم رو ادکلن کلی

  کردم دروباز و بیرون دوییدم سدیع
 .. کنارش و بود دستش شیرینی جعبه یه که شروین دیدنه با

  پایین انداخت سرشو شرمندگی با که شدم خیره چشاش تو...آنا
  ردمک اشاره خونه داخل به و کنار رفتم در جلوی از باشم تفاوت بی کردم سعی

  بفرمایید اومدید خوش سالم-
  شروین بعد و  داد ارومی سالم تو اومد آنا اول
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 : گفت و بغلم تو انداخت شیرینیو جعبه خنده با
  کنون اشتی برای اینم بفرما-
  بست دهنشو که بهش رفتم غره چشم یه
  میام االن بشینید بفرمایید-

  ریختم چایی و اشپزخونه تو رفتم
  ستمنش مبل رو آنا روی به رو و میز رو گذاشتمش شیرینی جعبه و شکوالت با

  بود خوشتیپ قدیم اینه هنوزم... بود پایین سرش
  سفید مانتوی با مشکی  شلوار و شال

 کردم نگاه بهش شروین سرفه با
 : گفت میخورد قلپ قلپ چاییو که همونجوری

 یدیدمد دیگرو هم ساله یه بعده... نیستا بد کنی احساسات ابراز یکم خانم اوا-
  من  جلو نشستی مار زهره برجه اینه اونوقت

 : انداختم تیکه یه جوابش در خب ولی گرفت خندم
  بشی بیخیال بهتره پس نمیاد خوششون خیلی احساسات ابراز از بعضیا اخه-

  باال اورد سرشو هلزده آنا
 : کردم اضافه شروین به رو و انداختم بهش نگاهی نیم

 !میکنی؟ چیکار! خبرا؟ چه ببینم بگو خب-
 ... دیگه هیچی-
 : داد ادامه لبخند و انداخت نگاه یه انا به
  خواستگاری برم میکنم ردیف زندگیو و کار دارم-
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 میکردمن فکر ولی هست چیزی شروین و انا بین میدونستم... باال پرید ابروهام
 ... باشه جدی
 گفتم و پایین انداختم سرمو

 ... خوب چه-
 !؟ پیشت اومد عطا...امـــــم! ؟ میکنی چیکار تو-

  گرفت گردنم رگای بود سریع انقدر... باال اوردم سرمو سریع
  توهم کردم اخمامو

  اره-
 :اومد آنا صدای باالخره که بزنه حرف خواست شروین

  ... اوا-
 : گفتم سردی با و طرفش برگردوندم سرمو

 بله-
 : گفت شرمندگی با و پایین انداخت سرشو

 ! ؟ دلخوری ازم هنوز-
 مه میسوختم بدجور حرفاش یاده با واقعا هم... نداشتم سکوت غیر به جوابی

  نداره اهمیت و گذشته که چیزی اینکه
  کرد تکرار جملشو و زد زل چشمام تو
  کرد مب*و*س و نشست کنارم اومد ذوق با که گفتم نچـــی یه

 : گفت ذوق با بنرش پشت
 چی اصلی موضوع فهمیدم که روزی اون از بخدا... گلی خیــــلی اوا واایی-

 بخشیدی؟ خدایی... نمیکرد ولم وجدان عذاب ، بود
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 :  زدم کوچیکی لبخند و کردم نگاش
  گذشته ها گذشته بیخیال... اره-
  کرد بغلم محکم و کشید اروم جیغ یه

 باید ها ادم... نیســـت مهم ولی بودم دلخور هنوز اینکه با... کردم بغلش اروم
  کنن نگاه ایندشونو و کنن ول هارو گذشته

  شدیم جدا هم از شروین دسته صدای با
 : گفت و دراورد میکننرو گریه داره که رو کسی ادای

  گرفت گریم احساسی چقدر خدا وای-
  دش گم خندش تو اخش که بازوش تو کوبید نشت یه و شد بلند خنده با انا

 : گفت و شد خیره چشمام تو و گرفت جدی قیافه شروین
  کنی تموم بازیاتو مسخره میخوای کی تو...اوا-

 : گفتم تعجب با و باال پرید ابروهام
  بازیی مسخره چه-
 اخه... داری نامزد گفتی عطا به چی برای...  نزن علیچپ کوچه به خودتو-

 ... که کشیده چی وقت چند این بدونی اگه بیچاره
 جلوش  بده ادامه حرفشو نذاشتم و شدم بلند خشم با

 :گفتم عصبانیت با و وایسادم
 ومن ،دردای میزنی حرف کشــیده که دردی از که تویی! ؟ اون یا منی طرفه تو-

  کشیدم زجر اون صدبرابر من! ؟ نمیدونی
 :پرسیدم و هم تو کردم اخمامو
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 !؟ نگفتی بهش که چیزی! بهش؟ گفتم چی من میدونی کجا از تو-
 : موهاش تو کشید دست کالفه

هات میزنم حرف دارم باش اروم ببین- فت بهم اون... ندارم که دعوا با  گ
 ودتخ شــاید گفتم... نگفتم چیزی من که دروغ یا راســته ببینه میخواســت...

  بگی اینجوری خواستی
  مبل رو افتادم و کشیدم اسودگی از پوفی

 : گفت ناراحتی با انا
 اعط زجره بخدا ولی کشــیدی چی وقته چند این نمیدونم من... ببخشــش اوا-

ــتر ــه بیش ــقم خودم...نبوده کمتر باش ــخته میدونم... میفهممتون عاش  لیو س
 میدیدم بخدا داداشــمه اینه عطام... اوا دور بریز هارو گذشــته...ببخشــش

 میشد اب روز به روز چجوری
 : کنم عوض بحثو خواستم بود شده ایجاد که بحثی از کالفه

 !؟ خبر چه تهران.... بیخیال-
 هم تو رفت وضوح به شروین اخمای

 وایساد روم به رو و شد بلند عصبانتیت با
  نبوده عصبی و جدی انقدر تاحاال

 : گفت رفته توهم اخمای و بلند صدای با
 همیمیف! میفهمی؟ میــــــکنی خراب زندگیتـــــو دســـتی دستـــی داری-

تت ندی باز تو و داره دوســـ هاتی تو مو با ته که اشـــت ید و گذشـــ  با
  کساتونع از پر شده خونش تو ببین اتاقتو بیا دخترجون اخه...بخشــــیدشون

  تویی فقط میچرخونی چشم دیوار و در رو
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 : داد ادامه و زد داد
 ... مــــیده اوامو بوی مــــیگه میـــکشه دراز تختت رو-

ـده؟ بغلش گرفته عروستو لباس دیدم خودم دفه هزار چند میدونی ـ ـ ـ  !خوابی
 رصدبراب داری تو کرده اشتباه اون کن باز چشــــماتو احمـــــــق دخـــــتره

ـت عمر یه باعثه که میکنی اشتباه اون ـ ـ ـ  ندگیتز نمیخوام من میشه، پشیمونی
  نمیخوام... بشه خراب

  شدم خیره چشماش تو بهت با
  باشه راست میگه عطا درباره که اینایی بود باور قابله غیره برام
 ؟؟ باشه راست اگه ولی
 !میشه؟ چی میکنم اشتباه دارم واقعا اگه

  زدمی حرف گوشش زیره فقط که انام... مبل رو کرد پرت خودشو کالفگی با
  بودم حرفاش بهته تو... نمیشنیدم هیچی
  کشیده چی عطا...عــــ... من خدایه

  بود سیاه چشاش دوره چرا فهمیدم تازه
 بود شده الغر اونقدر چرا فهمیدم تازه
  بود نگاش تو که ترسی میفهمم تازه

 بیرون اومدم بهت از خونه زنگه صدای با
  تو اومد خنده با اوینا که کردم دروباز و شدم بلند

 :گفت و شروین سمته رفت ذوق با
 بود شده ذره یه براتون دلم چطورید.... اومدید خوش اوردید صفا به به -
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  بود شده تنگ براتون دلمون مام گلم مرسی_انا
ــون بقیه به دیگه ــره یک نکردم گوش حرفش  و تخت ور افتادم و اتاقم تو رفتم س

  شدیدم که باری اخرین سمته کشید پر ذهنم خودم رو کشیدم سر تا رو پتو
 

 دبو من عذابه برای فقط حرفات اون که بگو اوا.... میکنم خواهش نرو...اوا-"" 
 """ دروغه همش و نداره وجود چیزی همچین بگو اوا...

 
 شد خون دلم  غمگینش چشمای یاده با

 زدم حرف باهاش اونجوری که بدم چقدر ،من  گرفت بغضم
  تالفیم فکره به همش که بدم چقدر من
 مـــــیدم عذابش ولی دارم دوسش اینکه با که بدم چقـــــــدر من

  میکرد خفم داشت گلوم تو بغضه
  بشم خفه تا میکشه فقط گردنمو دوره انداخت طناب یکی انگار

  داشتم ور گوشیمو پتو زیره از و کردم دراز دست
  گالری تو رفتم
  عکسامون بازم
  خاطراتمون بازم

  کردن گریه به کردم شروع اروم و شیکست بغضم
  میکردم مرور بار هزارمین برای خاطراتمونو و میگذروندم عکسارو دونه نه دو
 وشیوگ ،سریع میزد حرف نگرانی با که اوینا صدای بندش پشت و در صدای با

  کردم قایم باالشم زیره
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 :گفت نگرانی با اوینا
  خوبه؟؟ حالت اوا--

 :گفتم گرفته صدای با
  میام االن... خوبم-
  اومد تخت شدید تکوت بندش پشت و در شدنه باز صدای دفه یه

 از وروپت شدت با اوینا و شد دیر دیگه ولی کنم پاک اشکامو سریع کردم سعی
 کشید صورتم رو
  کردم نگاه غمش تو غرق چشمای تو

 : کرد زمزمه غم با میچرخید چشمم دو بینه چشماش
 ! داره؟ ارزششو! میکنی؟ خودت با کارو این چرا-

 گریه زیره زدم دوباره و لرزید چونم
  میکردم گریه و شونش رو بودم گذاشته سرمو
 عذاب و عشق سردرگمیه این از گریه

 : کنه ارومم میکرد سعی و میکشید موهام بینه نوازگونه دستشو
  داری کار کلی شو بلند دیگه بسه... اروم هیـــــس-

  کردم نگاه چشاش تو تعجب با و کردم جدا شونش رو از سرمو
 :گفتم میکردم پاک اشکامو که همونجور

 کاری؟؟؟ چه-
   میبخشیش بگی و ببینی عطارو بری باید-

  شد حبس سینم توی نفس
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 ! بیینم؟ عطارو برم...بـ
 :گفتم بهت با
 !چی؟ ینی-

  هم تو کرد نمایشی اخماشو
  بیینم بلندشو نداره چی ینی-
  کمد سمته کرد پرتم و گرفت بازوم از 

 :گفت جدیت با و سمتم گرفت تحدید حالته به اشارشو دسته
ضر تر سریع چه هر بهتره- شی حا  رفیمح میکنی چیکار میگم من دفه این... ب

 شدی؟؟ متوجه نمیزنی
  دادم تکون مکث با سرمو
 بیرون رفت و زد مهربونی لبخند

  کردم باز کمدو لرزون دستای با
 کنم تموم بازیارو گربه و موش این تمامه  و ببینم عطارو برم قراره
 ندم عذاب خودمو دیگه قراره

  شدم حاضر سریع
 وایسادم ایینه جلو
  ندارم خودمم حاله دیگه وقت چند این

  ها جنازه اینه شده صورتم
  روح بی و سرد

 نگر یکم تا کردم پخش صــورتم رو و برداشــتم گونرو رژ اوینا ارایشــه لوازم از
  بگیره
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  کردم نگاه ایینه تو رضایت با و زدم صورتی  رژ یه
  بود چشماش تو حسی سال یک بعده که سفید پا تا سر دختره
  خیلیه همونم ولی بود استرس گرچه

 داشتم خاصی شوقه و استرس
  میشم راحت دیگه اینکه از

  بدم عذاب عشقمو و بگم دروغ قلبم بخاطره نیستم مجبور دیگه
  بیرون رفتم و برداشتم کولمو ارامش با

  داشتم استرس با همراه ارامشی
 شمب برنده همیشه برای شوتم بعده قراره و وایسادم پنالتی برای که انگار

 رفتم و کردم ولش اونجوری باشه اومده بدش نکنه که بود این از استرسم
  کنم فکر نتونستم بیشتر اوینا صدای با
 :گفت حرص با
  شد شب بابا دیگه بدو اه-

  پایین رفتیم و پوشیدم هامو کتونی سریع
 بود گرفته اژانس قبلش اوینا خداروشکر

  شدیم سوار
 :گفت بهم رو اوینا

 بریم کجا خب-
  کردم نگاش برگشتم و باال پرید ابروهام

 دیگه عطا پیشه بریم خب! بریم؟ کجا بگم من-
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 کرد چپ چشماشو
  نمیدونی مگه تو... کجاست عطا چمیدونم من اخه-
 ....بدونـ کجا از من وااا-
  خوردم حرفمو بقیه شد رد باد اینه ذهنم از که چیزی با
  ویال...و
 :گفتم و زدم بشکنی ذوق با
  ویالااااست-

  دادم بهش عطارو شماله ویالی ادرسه تاکسیو اقاعه به کردم رو سریع
  اومدیم ماکان و رکسانا با که همونجایی

 شده تنگ براشون دلم چقدر ، ماکان و رکسانا وای
 : گفت تعجب با و شونم به زد اوینا

 کجاست؟ ویال-
 : گفتم بهش رو ذوق با
س ازم و رفتیم گفتم که ویالیی همون... میکردم تعریف بهت یادته-  تگاریخوا

  کرد
 اونجاسست؟ مطمئنی اهااااا-
  باشه امیدوارم-
  پنجره طرفه برگردوندم سرمو و

 !بگم؟ چی باید باشه اونجا اگه
 ! ؟ میبخشمت بگم

 ... خدا نمیدونم
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  دریا به خرد چشمم ماشین ترمز با
  داشتم استرس

  زد بهم بهشی ارامش لبخنده که کردم نگاه اوینا به
 : زد لب لبخند با و بست چشماشو

  میتونی تو باش اروم-
  شدم پیاده و کشیدم عمیقی نفسه

  میداشتم بر قدم بود مونده خاطرم تو که ای خونه سمته به لرزون پاهای با
  وایسادم ای قهوه دره مقابله
  میلرزید دستام
  بودم مردد
 ؟ نزنم یا بزنم زنگ

  دادم فشار زنگو لرزون دستای با و کشیدم کالفگی از پوفــــی
  کنه دروباز و باشه خداکنه بودم وایساده استرس با

  نشد خبری ولی...زدم زنگ دوباره وایسادم دقه چند
 ؟ کنم پیداش کجا از نباشه وای! نیست؟ نکنه خدایا

 خوشــحال میزد حرف من با همش وقته چند این گفت شــروین اینکه یاده با
  بزنم زنگ بهش تا ماشین سمته برم خواستم

  دریا به خرد چشمم که...کـ
  بود شده خیره دریا به و بود جیباش تو دستاش پوشی سیاه شخصه

  شد تر واضح تا رفتم نزدیکتر قدمی ناخداگاه
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  بود مرد یه
  نشه سردم تا کردم بازوهام سپر دستامو وزید که سردی باده با
  ابری همیشه اینه ، کردم نگاه اسمون به

 شدم نزدیک مرد به قدم قدم و دادم قورت دهنمو اب
 ...نزدیکتر میگفت بهم حسی

 ... نزدیکتر
 وایسادم مرد قدمیه دو تا که رفتم انقدر... رفتم
  منه مرده پوش سیاه تنه این
  منه زندگیه تمامه میکنه نگاه دریا به غم با که شخصی این

  شد جمع چشمام تو اشک
  میگرفت سرچشمه کشید و کشیدم که عذابی از که اشکی

  برداشتم سمتش به لرزونمو قدمهای
  شونش رو گذاشتم ترس با و اوردم باال زدمو یخ دستای اروم

 کردم حس تنشو پرش وضوح به
  طرفم برگشت تعجب با
 کردم نگاه زدش بهت ابیه چشمای تو

  پاچیدم تعجبش به ارومی لبخنده
  بود شونش رو که دستم رو گذاشت و باال اورد دستاشو بهت با

  واقعیم نمیکرد باور انگار
 : کرد زمزمه حیرونی با
 ااااواا-
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  زدم لبخند
 :گفتم واکنشش از انرژی پر
 !اوا؟ جانه-

  بود خیره فقط چشمام تو بهت با... لرزید لباش
 :گفت تعجب و بهت با
 ... که... تو...تـ! چطور؟ ولی...ولـ-

 شدم حرفش ادامه مانع و لبش رو گذاشتم دستمو
 :گفتم و شدم خیره چشماش تو لبخند با
 ! هم؟ پیشه برگردیم میشه! کنیم؟ ول گذشترو دیگه میشه-

 :دادم ادامه بود نشسته گلوم تو که بغضی با و شد محو لبخندم
  عطا شدم خسته... ندارم زجرو همه این طاقت دیگه من-

شه اینه میخواد دلم شیم همی شته میخواد دلم... ب شو تمامه و گذ  ریزیمب اتفاقات
 کنیم؟؟ تمومش هم با میای... عذاب این بشه تموم میخوام... دور

  شدم خیره چشماش تو امید با
  کنم پیدا چشماش تو نمیتونستم چیزی
  نه سرد ولی... بود خالی
  شد چی نفهمیدم بودم چشماش محو انقدر

  بودم گرمش اغوشه توی اومدم خودم به وقتی ولی
 بیرون ریختم گذشترو داشتنش واسه که اغوشی
  بود دنیا جای ترین امن برام که اغوشی
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  بود کرده بغلم محکم
 :کرد زمزمه گوشم کناره اروم صدای ولی شادی با
 چیز همه بخاطره ممنونم... اوا... میکنیم تمومش عذابو این هم با_

  کرد جدام اغوشش از و گرفت بازوهامو
 : داد ادامه و شد خیره چشمام تو لبخند با
  من اوای چشمای همون شد چشمات سال یک بعده باالخره-

  شد متوقف لبام رو و تر پایین اومد نگاش
 : کرد اضافه

 ... ابد برای نمیشن جدا من از دیگه لبام این-
 دنهشــ گرم فهمیدم که چیزی تنها و پایین اورد منتظره غیره لحظه یه تو ســرشــو

  خالص شیرینیه بعد و بود  لبام
  داد فشارم خودش به و کمرم دوره انداخت دستاشو

  یدمب*و*سمی عشق شدتو با
  کردم همراهیش عشق با و بستم چشمامو لبخند با

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

 ★ بعد سال۵★
 

  کردم گاهن بود وایساده روم به رو عروس لباس تو استرس با که دختری به ذوق با
 :گفتم و اوینا بازوی تو زدم خنده با
 ...بابا باش اروم یکم! استرسی؟ انقدر عروسم ایبابا-
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 :.گفت میکرد درست تاجشو که همونجوری و کرد بلند ایــــش یه
 میکنیمن ازدواج دریا بغله صدا و سر بی و راحت که بعضیا اینه دیگه ببخشید-

... 
 :گفتم و خندیدم بلند

ــد اینجوری که حاال- ــامان به ش ــگاه همون از میگم س  تو خونش برگرده ارایش
  شوهر بی همینجا بمونی
  شد بلندتر خندم که رفت بهم ای غره چشم

 شدم خیره استرسش در غرق چهره به
  باشه داشته استرس بایدم
شدنه با باالخره سال چند بعده ستن خانوادش از سامان جدا  ازدواج هم با  تون
 کنن

 من بخاطره میگفت اوینا... کردن دعوا موضــوع همین ســره چقدر که بماند
  نده دست از خانوادتتو

 میکنم کار همه تو بخاطره من میگفت اون
 مجنونن لیلی اینه اینا
 شیرین خسرو اینه عطا و من

 ببنده سامان به دل و کنه فراموش ارینو تونست خوشحالم
  شد خوب باالخره درمان کلی از بعد ارینم

  میکنه زندگی داره همونجا برنمیگرده دیگه که فهمیدم عطا حرفای از
 نمیبینم ریختشو دیگه که خوشحالم
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 دراومدم فکر از میزد حرف ذوق با که ارایشگر خانم صدای با
 : گفت و کرد اوینا به رو خوشحالی با
 اومد داماد-

  میترسید ـخیلی.. بود پریده اوینا صورته رنگه
  زدم بهش ارومی لبخنده و گرفتم دستشو اروم
 ورودی دره سمته کردیم حرکت هم با و کشید عمیق نفسه و کرد نگاه بهم
  بیرون اومدم من اول

سته یه با سامان دیدم ساده بود دورش قرمز توره که سفید رزه گله د  با و ودب وای
  میکرد نگاه در به استرس

 داد قورت دهنشو اب دید منو تا
ندم ته خ " اونور برو خانم" میکرد جیغ جیغ هی فیلمبردار چون ولی بود گرف

  بخندم نکردم وقت
  کردم نگاه روم به رو صحنه به و وایسادم کنار اومدم
 کج یزیبای صورته به و بود کرده فشن موهاشو... مشکی شلواره کت تو سامان

  کنار بود زده
  وایساد سامان روی به رو و شد ظاهر در توی اوینا باالخره

  میکردن نگاه هم به عشق با
  بود کوتاهتر  سامان از قدش ولی بود بزرگتر سال سه اوینا اینکه با
  کردم نگاه سرم پشت به تعجب با و هوا پریدم ترس از ماشین بوقه با
  شد باز نیشم عطا دیدنه با
  تو نشستم و رفتم سفیدمون بنزه سمته به ذوق با
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 کرد نگام لذت با و برداشت دودیشو عینک و برگشت
 :گفت و شد خیره چشمام تو عشق با
  اوا شدی خوشگل چقدر-

 :گفتم زده ذوق
 عشقم شدی خوشگل توعم مرسی-

 :گفت بندش پشت و کشید لپمو و خندید بلند
 ...بال شیطون-

  بود شده برامده کمی که شیکمم رو گذاشت دستشو
 :داد ادامه لذت با و
 ... چطوره بابا کوچولوی-

 :گفتم و کردم بچگونه صدامو
  کردم انار اب ه*و*س فقط بوبویی خوبم-

 : شد خم و سینش رو گذاشت دستشو و خندید بلند
  رگ تو میزنیم انار اب یه میریم االن هستم کوچولومم مخلصه-

 :گفتم حرص با و کردم نگاش چپ چپ
 اب رامب میری االنم...کنیااا بیتوجهی من به بیان ایشــون نکن فک عطا اقا ای-

  میگیری بستنی با الوچه و لواشک و انار
  کردم نگاه بهش پیروزی با

 خنده زیره زد پقی بعد و تعجب با اول
 :گفت خندش میونه
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 ره اصــال... من برم قوربونت نمیدم بچه صــدتا به توعم موی تاره یه من اخه-
 نمیشه که االن ولی... بگه خانومم چی
  عروسیه مثال

 هم تو کردم نمایشی اخمامو
 نمیخوام بعدا کردم ه*و*س االن من ولی-

 :گفت و داد تکون سرشو میداد حرکت ماشینو که همونجور
 شما امره ، امر چشم-
  کردم ب*و*س لپش از ذوق با

 رفت صدقم قوربون کلی که
  عاشقشم

  بودن هم با های لحظه تمامه عاشقه
  هاش خنده تکه به تک عاشقه
 هاش صدقه قربون عاشقه
  عشقه از پر که نگاهش و ،حرفاش وجودش عاشقه
  کردم نگاه عشق با بهش

 انندگیر بودو گرفته فرمونو یکی، اون با و پنجره لبه رو بود گذاشــته ارنجشــو
  میکرد
  شیکمم رو گذاشتم دستمو
 و دمیکر رشت روز هر شکمم ،تو نبود مشخص جنسیتشم هنوز که نازم جنین

  میکرد پخش خونه تو عجیبی شادی وجودش با
  کردم نگاه عطا به لبخند با دستام شدنه گرم با
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 : یدب*و*س و گرفت لباش جلو دستمو عشق با
 زندگیم تمامه همیشه برای عاشقتم-

 : زدم لبخند
 من هستیه تمامه همیشه برای عاشقتم منم-

 ...دنیا لذت
 

 ست کسی داشتن
 

 .است بلد را داشتن دوست که
 

 ...!سادگی همین به
 

 روزها این
 

 !شنید رهگذری هر از انرا میشود که است ساده انقدر! دارم دوستت گفتن
 

 ...فهمش اما
 

 دنیاست کارهای ترین سخت از یکی
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 !زیبا اما است سخت
 

 زیباست
 

 زندگی عمر یک خاطر اطمینان برای
 

 ...بفهمانی و بفهمی تا
 

 ...نیست لیلی گردی دوره هر
 

 ...مجنون رهگذری هر
 
 !شد نخواهی کسی هر زندگی شریک تو و
 

 ...بفهمانی و بفهمی تا
 

 شد نشینت هم و امد کسی اگر
 

 باید چشمانش در
 

 باشد خدا رد اسمان رد
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 برایش باید و
 

 گذشت من از
 

 به تا
 

 ...رسید ما
 

    ★  
 ★ پــــــــــــــــــــــــــــــــایـــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــ

  
 Melika.a:نویسنده

 
ستان همراهیتون از ممنون شالله... عزیز دو شه ای شق از پر زندگیتون همی  و ع
 باشه ارامش

 رمان زیبابابت نوشتن این  عزیز ملیکابا تشکر از  


