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 ♡اتفاقیعشق♡
 

 

 

 :مقدمه
 ... بودن کنارت برای... دیدنت برای خواهم می روز یک تنها من

 

 ... زیستن برای... درخشیدن برای خواهم می روز یک تنها من

 

 ... هایت غم زدودن برای خواهم می روز یک تنها

 

 ...کشیدن نفس برای خواهم می روز یک تنها

 

 ...ات شادی دیدن برای خواهم می روز یک تنها

 

 ... بودن تو با برای خواهم می لحظه یک تنها

     اول پارت

 "اهورا"
 .کنه می تابی بی و افتاده گذشته تلخ خاطرات یاد مادرم باز امشب

  آیینه توی و خودت چهره من مادره اخه نگا روزا،نگا اون شد تموم بدی عذاب  و خودت میخوای چقدر دیگه بسه مامان-
 ! دیدی؟

 با هم دیگه نصف کشیدی عذاب شوهر داشتن با  عمرتو نصف سالته چند تو مگه! شدی؟ شکسته و پیر چقدر دیدی
 اصال؟  نیستی خودت فکر چرا چی خودت پس.نبودش

 .کنم خرابی کار فقط  که نیستم شیطون و  تخص کوچولو پسر اون دیگه من بنداز من به نگاه یه
 : دادم ادامه غرور و خنده با
  زشتمو و پیر مادر التماس و   کنم غرغر ها ساعت خونه تو دخترا این مثل باید اونوقت مملکت این سرگرد شدم االن-

 . کنه میل غذا لقمه دو ما با بده افتخار که بکنم

 سفید صورت روی از و اشکاش که سمتم،همونطور کرد پرت و برداشت و مبل کوسن رسید که حرفم اینجای به مامان
 :گفت میزد موج بغض توش که صدایی و اخم و خنده با میکرد پاک نقصش بی و
 ....  انگار مملکت سرگرد میگه میکنه پر و  دهنش همچین سوخته پدر ببینم برو+

 ! زشت؟  و پیر گفتی کی به تو ببینم وایسا
 چرا پدرت کردی فکر نداشتن زمان اون دخترای کل که داشت خوشگلی و جذابیت زمانی  یه پیر و زشت مادر همین
 . بزنه حرفشو ادامه نتونست و کرد بغض باز... و گذاشت من روی دست

     دوم پارت

 :گفتم و کردم لمس دستاشو کنارش نشستم
 !  میکنی؟ بارونیش هی  تو اونوقت دریاییتم چشمای اون عاشق من میدونی میکنی گریه انقد چرا خوشگلم مامان-
 برای اونم نریز دیگه و مرواریدات این میکنم من،خواهش قلب  تو میکنی فرو تیر انگار میریزی تو که اشکی هر با من
 ... و گذاشت تنهات پیش سال 20 که کسی

 :گفت و بدم ادامه نزاشت
 . اداره بری باید فردا که بخواب هم زود کن جمع میزم بخور خودت سیرم،برو نمیخورم شام من بزار تنهام لطفا اهورا+
 .چیشده باز که بهم نمیگه چیزی نخواد  خودش تا میدونستم کلی بزارم تنهاش حال این تو نمیخواست دلم اینکه با

  سرمو دادم تکیه  بهش بستمو و  در رسیدم  که اتاقم تو و رفتم اتاقم سمت و کردم جمع رو بود،سفره شده کور منم اشتهای
 . شدم رو  به رو آیینه تو خودم چهره با  که برگردوندم

 من چهره چون دونستم می  رو افسوس همه این دلیل من و میکشید آه و میکرد بغض دیدنم با همیشه مادرم بچگی از
 .افتاد می اش گذشته خاطرات یاد من دیدن با مادرم و  بود پدرم شبیه بشدت هایم  چشم مخصوصا

 چشم رنگ دوما میخوره غصه  من دیدن با مادرم هستمو پدرم شبیه اوال چرا که بودم ناراحت خیلی موضوع این از منم
 . نیست مادرم های چشم رنگ  به و مشکیه هام
 . پدرت مثل درست و  شبه رنگ به تو چشمای گفت می مادرم ولی
 افسری دانشگاه اینکه تا شد نمی  بکشه عذاب کمتر که ولی کنم بیرون سرش از پدرمو فکر که کردم می هرکاری من
 ...شدم قبول

     سوم پارت

 و شدم استخدام بودم شده ماهر خیلی توش که کارم و  خوبم درس بخاطر که هم بعد و شدم افسری دانشگاه وارد وقتی از
  اذییت و نیوفته گذشته یاده من دیدن با که میام مادرم چشم جلوی هستم،کمتر منطقه های پلیس بهترین از یکی که االنم
  بچه و  زن که پدری اونم هستم پدرم شبیه که متنفرم موضوع این از همیشه.بکنم میتونستم که بود کاری تنها این نشه

 ...برای خارج رفت و کرد ول  رو  خودش کوچیک

 و شده متورم پیشونیم رگ عصبانیت شدت از و کردم اخم که دیدم آیینه تو و خودم چهره وقتی و اومدم در گذشته فکر از
 . میزنه نبض هام شقیقه

  که کردم فکر و پیشونیم روی گذاشتم و دستم کشیدمو دراز تختم  رو رفتم و بشم مسلط خودم به که کشیدم عمیق نفس 
 دل هم مادرم رفت  و ولشکرد که کسی برای اونم کنه گریه روز و  شب و کنه اذیت و خودش انقدر باید مادرم چرا

  که انگار میکنه بغلم سفت جوری میرم که ها صبح یا برمیگردم اداره از وقتی چرا نمیدونم ولی نداره پدرم از خوشی
  و حس این گفته فقط پرسیدم و  نگرانیش همه این دلیل وقت  هر و میخونم چشماش از رو  ترس برم دوری جای قراره
  به وقتی میکنه مخفی من از رو  چیزی میکنم حس نمیکنم فکر اینطور من ولی دارن فرزندانشون به ها مادر همه



  حال این دلیل بگه بهم روزی یه شاید نمیکنم  درکش که میبینم رو عمیقی حسرت و دلتنگی یه میکنم نگاه زیباش چشمهای
 ...سواله برام اینا همه  بشم نزدیک بهش نمیزاره هیچوقت که قدیمی  صندوقچه اون و شبانه های گریه بدش،این

  گفت مادرم به رو شوخی به کردم دعوت خونه به و دانشگاهم دوره دوست و اداره های بچه از یکی شایان بارکه یک
   میشه پیر داره دیگه نمیگیرید زن پسر این برای
 . میزد موج نگاهش تو دلتنگی و حسرت و ترس حس شد حالی یه مادرم
 مسخره های شوخی این از مادرم و من با دیگه که گفتم روز اون از و شایان حرف این از شدم عصبی خیلی روز اون
 . نکنه
 نمیفهمم ها چیز این به فکر با. مادرمه زندگی این به من امید و دارایی تنها نمیزارم تنها و مادرم برم که هم هرجا من
 . میرم خبری بی عالم به و میشه سنگین هام چشم کی

     چهارم پارت

 "اسرا"
 .شدم بیدار خواب از گوشیم آالرم  صدای با

  بهم کاراشو ریز  به  ریز و میزد  زنگ همیشه داده پیام نه زده زنگ نه که وقته خیلی آوینا به میزدم زنگ باید امروز
 ...و هاش  همسایه و  زندگیش محل تا گرفته حدیدش دوستای و دانشگاه استاد میکرد،از گزارش

  بزرگترین از یکی که داده نشونش و پدرش شرکت به برده و اون دوستاش از یکی گفت زد زنگ که باری اخرین این
  خبر ازش دیروز از بشه کار به مشغول و بشه استخدام اونجا قراره  خودش گفته به و. کاناداست داروسازی های شرکت
  ندارم
 .  بازیگوشیه و ساده دختره نگرانشم،آوینا خیلی
 .سالشه 23  آوینا و 25 من داریم سنی تفاوت سال 2 باهم آوینا و من

 . هستیم دوقلو خواهرم و  من میکردن فکر همه بود زیاد هم به شباهتمون چون ولی بزرگترم ازش من
 . هرچیزی پزشک حاال بشه پزشک آوینا و  پلیس من داشت دوست بچگی از پدرم
  دوم ترم خونه،  می درس کانادا یادبود دانشگاه تو هم آوینا و منطقه زیرک های پلیس از یکی فرهمند سروان شدم من
 .بودم تنها و ناراحت و نگران دوره ازم خواهرم اینکه از من ولی. بابت این از خوشحاله هم بشدت  و لیسانسه فوق
 ...نداد جواب که زدم زنگ  آوینا به و برداشتم و همراهم برگشتم،تلفن حال به گذشته خاطرات از و دادم تکون سری

     پنجم پارت

 :که گذاشتم پیغام براش منم و پیغامگیر روی رفت و نداد جواب هم باز ولی زدم زنگ دوباره نداد،  جواب اول بار
 مخالف همیشه که بودنته هوا به سر همین دختر،برای تو  نمیدی جواب و گوشیت چرا! کجایی؟ تو هست معلوم هیچ آوینا-

 . خداحافظ بزن زنگ بهم شب تا حتما کانادا بری تنها بودم
  دوش رو افتاد زندگیمون ،مسئولیت مرد و  گرفت سرطان مادرمون وقتی از کردم قط عصبانیت  و نگرانی با و گوشی
 ... و امتحان و درس بهونه به میرفت در کار زیر از همیشه آوینا اینکه هم و بودم بزرگتر من هم چون من

 . موندیم دختر دوتا ما و ُمرد و  کرد سکته خواب تو شب یه مادرمون فوت از بعد سال چند که باباهم
  روی  چکید و کرد باز راه چشمم گوشه از اشکی گذاشتن تنهامون زود که بابا و مامان و  سخت روزای آوری یاد با

 .گوشیم صفحه پشت بودم گذاشته و عکسش که مادرم مظلوم چهره
 دست از اونم نمیخوام کافیه برام هست که همین ولی دوره ازم اونم که مونده برام آوینا یه خانوادم کل از فقط دیگه االن
 . بدم

 ... شدم اداره راهی و کردم پاک و اشکم

     ششم پارت

 "اهورا"
  کیه دونستم می شونم رو زد محکم پشت از یکی بزنم در خواستم که همین رئیس دفتر در سمت رفتم و اداره رسیدم
 :  گفتم و کردم نگاه چشماش توی خونسرد خیلی و همیشگی،برگشتم مزاحم

  در و رئیس ادای هی که چیه کارا این باش مرد برداری،یکم هات بازی مسخره این از دست خوای می کی تو شایان+
  کارو این که باشه اخرت بار پس بترسونی کارا این با نمیتونی  هیچوقت و من که بگم اینم و میترسونی رو بقیه و میاری
 لباس که زمانی درست اونم دخترا توجه جلب برای  میاری در رو  بازیا سبک این اداره تو ببینم بعد دفعه میکنی تکرار
 !شدی؟ دیدی،شیرفهم خودت چشم از دیدی هرچی هستی اداره توی و تنته پلیس

 : گفت ناراحتی با 
  جرعت چهرت دیدین با هم پسری بنداز،هیچ اخمات اون و  خودت به نگاه یه پسر خشکی؟ انقدر چرا تو اهورا بابا بسه-

 ... و  بدن شماره بهت بخوان که دخترا به برسه چه بشه نزدیکت  نمیکنه

  و جلو کشیدمش یکم گرفتمو محکم دستشو غیض با همین برای  ببافه اراجیف میخواست صبح تا میکردم ولش و این اگه
 : غریدم صورتش تو
  من رفتار و  اخالق از دیگه یکبار که میدم اخطار اخر بار برای ندارم تو ته و  سر بی حرفای این برای وقت من شایان+

  حرفام بود واضح. میارم در روزگارت از دما بشه بد حالش و  بکنی و من چغولی مادرم پیش بخوای یا بگیری ایراد
 !حسینی؟ شایان سروان جناب
 : گفت که دیدم و  ترس چشماش توی از
  کردمو مرتب و لباسش یقه  کردمو ول زدم،دستشو پوزخند یه بهش حرفش وسط پریدم...توامـ اهورا بابا خب خیله-

 : گفتم همزمان
!  کنم؟ تکرار تو برای رو چیزا این باید ،چقدر رئیستم من اینجا که نره تهرانی،یادت سرگرد میگی فقط و فقط اداره تو+

 ... و نبینم ازت و  سبک رفتارای این هم دیگه کارت سره برو

     هفتم پارت

 . بیرون اومدن سرتق دختره اون و  رئیس  و شد باز دفتر در که بود حرفام وسط
 :گفت و داد جوابمو خشک رئیس که کردم سالم و گذاشتم احترام و برگشتم

 ! شده؟ چیزی بود همه زد زبان  تو شناسی وقت پسر کردی دیر+ 
 و فلنگ و گذاشت احترام رئیس  به پسه هوا دید که  اونم بکن،  خودتو گور یعنی که انداختم شایان به نگاه  یه باغیض
 .بست

 : گفتم و  رئیس به رو برگشتم
 . گذاشت درمیون باهام  که داشت کوچیک کار یه حسینی سروان فقط رئیس  بود نیومده پیش مشکلی-

 : گفت و نداد ادامه کرده خورد بهم و من اعصاب و ریخته کرم شایان این باز و میارم بهانه فهمید هم رئیس



  بار به سر یه و کنن چک و گمرک اوضاع که رن می داد ادامه و زد اشاره دختر اون به و  فرهمند سروان جناب فردا+
  و میشه وارد گزاف قیمت با گذشته مصرف تاریخ های دارو دیگه های کشور از دارن که دادن خبر بزنن دارو های
 . بگیریم کارو این جلوی باید ما و  میشه صادر دیگه های کشور به تر ارزون خیلی های قیمت با خودمونم های دارو
 . بشن شما همکار زمینه این در بعد به این از خوان می ایشون که گذاشتم درمیون فرهمند سروان با رو موضوع این من

 : گفتم رئیس  به رو و کردم فرهمند به گاهی
  تا هزار و بقیه با کنیم بحث باید و بشیم درگیر چیا قاچاق  با ممکنه ما خطرناکه خیلی خانم یک برای کار این رئیس اما-

...  دارین خبر که خودتون بهتره بدن انجام و اداری کارهای و بمونن اداره تو که همین ایشون بنظرم پس  دیگه دردسر
 بدم ادامه نذاشت

     هشتم پارت

 :گفت 
  پس از خوب و دارن خوبی خیلی سابقه ایشون که دونی می ولی  کردم نمی قبول بود فرهمند سروان جز به هرخانمی+

 .آد می بر هرکاری
 . چشمام تو زده زل  لبش گوشه مسخره پوزخند یه و  غرور با دیدم که کردم فرهمند به نگاه یه

 ... تا ببینم سرتق دختره این از اشتباه یه جا یه داشتم دوست همیشه

 دوره از ما کلکل و دعوا این تونست  نمی ولی بزنه  منو آب زی که کرد می تالش اونم.بود حرفا این از تر زرنگ ولی
 ... که شد شروع دانشکده

 زدم  زل خالیش جای به و نیست فرهمند که دیدم و اومدم خودم به رئیس کردن اهم اهم با که میکردم سیر خاطرات تو
 : گفت رئیس  رفت آبروم حسابی

 ! نیست؟  خوب حالت انروز کنم فکر+
 : گفتم
 .خوبم رئیس نه-

 : گفت و نشد پیچ پا زیاد اونم
 .مرخصی خب+
 . بخوره سرم به هوایی یک که بیرون اداره از رفتم و کردم گرد عقب احترام با منم

     نهم پارت

 "اسرا"
  خوب خجالتم واال من به زده زل  اونجوری که بعدم  سخته خانم یک برای کار این رئیس نه گه می اول الدنگ پسره
  گفت و اومد همکارم  همینطور و قدیمیم  دوستای از یکی مریم که کردم می غرغر داشتم همینطوری... چیزیه

 !کشیدی؟ خجالت کرده کاری رئیس جلو باز یا! کردی؟ بحث اهورا با باز چته اسرا اووو+
 گفت و شد جدی یهو بعد

  از ایرادی هیچ نمیتونی هیچوقت تو داره قبولش چقدر رئیس  که دونی می چون نکنی اذیتش زیاد کن سعی اسرا ببین+
 برادری جای ،خوشگلی،البته خوشتیپی این به کنی،پسر تورش کن سعی کنی بحث باهاش که بجایی پس  بگیری اون

  کن تور و همین پس شقن کله  و مغرور پسر مرده کشته دخترا االن اونم که بده اخالقش یکم نکنی،حاال بد فکر میگمااا
  برای هستی هاپویی برات نگم که اخالقت ولی  خوبه قیافت یکم حاال نیستیاا جالب همچین خودتم تو میاین هم به که بنظرم
 ...ولی خودت

 گفتم تعجب با  و حرفش وسط پریدم

 ! خوبه؟ حالت مریم میگی چی-
 این تو شایان اگه من.کنی بدبختش کنی تور و اون بخوای تو که اصال اهورا حیف اصال نداری لیاقت تو اسرا اوف+

 .میکردم اوکیش خودم برای رو اهورا همین اومد نمی خوشم اخالقش از یا و نبود اداره
 برداشتم و اومدم خودم به گوشیم  صدای با  که میکردم نگاهش داشتم تعجب از ورقلمبیده چشمای و باز دهن با همینجوری

 .اداره از بیرون رفتم و
 . رفتم من که نفهمید  و میزد حرف خودش برای داشت همونجور مریم

     دهم پارت

 صدای کنم غر غر و کنم باز دهن اومدم تا کردم وصل و تماس سریع آوینا اسم دیدن با که انداختم موبایلم به نگاه
 : پیچید گوشم توی شیطونش

 .  خودم اخالق خوش و خوشگل ابجی  ســـلــام+
 : گفتم و نیومد دلم خوشحالش صدای شنیدن با ولی کنم دعواش و کنم داد بی و داد میخواستم اول. خندید ریز بعدم
 :گفت و بدم ادامه نزاشت... اخه تو به بگم چی من آوینا! خوبی؟.خودم هوای به سر و وفا بی خواهر سالم-
  خاموش گوشیم خونه رسیدم بودم خسته انقدر اومدم که شبم بود سایلنت روی روز تمام گوشیمم بودم جایی بخدا ابجی+ 
  از که زدم  زنگ سریع گذاشتی پیغام و  زدی زنگ چقدر دیدم شدم بیدار که االن.خوابیدم و شارژ به زدمش بود شده

 . ابجی نمیشه  تکرار  دیگه جونم اسرا ببخشید.  بیام درت نگرانی
  تعجب بوده خسته و خونه اومده دیر شب اینکه گفتن با ولی  خوبه حالش که شد برطرف نگرانیم اول حرفاش شنیدن با-

 :داد جواب که پرسیدم ازش و  سوال همین! میکرده؟ چیکار بیرون شب تا.داره دانشگاه ظهر تا زود صبح که اون کردم
  یه! بشم؟ کار به مشغول اونجا شاید و  ببینم و  شرکتشون که رم می دوستم با دانشگاه بعد گفتم روز اون یادته ابجی+ 

 بزرگ شرکت یه  تو ؟!میشهه باورت ابجی شدم  استخداااااامممم:  داد ادامه خوشحالی از کوتاهی جیغ با و کرد کوتاه مکث
 همیشه این عالیه خیلی شغلیه موقعیت هم میاد گیرم خوبی پول هم کار این  با من اسرا.  کانادا تو کجا اونم معروف و

 ! یادته؟ بود من آرزوی

     یازدهم پارت

  رو داره لیسانس فوق دوم  ترم که دختری یه باید معروف شرکت یه تو چرا که بودم شوکه هم بگم چی دونستم نمی
  یه از. باالس مدرکشونم و دارن خوبی خیلی کاری سابقه که دارن شرکت اون تو رو ادمایی حتما اونا.  کنن استخدام
 : گفتم حال این با برنداشت سرم از دست نگرانی بازم ولی   میرسه داره آرزوهاش به خواهرم که بودم خوشحال طرف

  صدام یکم و بودم کرده بغض.شده تنگ برات خیلی دلم ببینمت پیشم بیای شد می کاش ای فقط خواهری برات خوشحالم-
 . شد متوجه خوب اینو آوینا که میلرزید

  بگذره شرکت تو استخدامم مدت از یکمم بشه تموم دانشگاهم بزار فقط پیشت میام بخدا میام نکنیا گریه من جون ابجی+
 . بگیرم مرخصی بتونم که
 . بزن زنگ باز خونه رسیدی هم شب نمیشم مزاحمت باش خیلی خودت مواظب پس عزیزم باشه-



 . بابای باش خودت مواظب توام بزرگه خواهر چشم+
  وقتایی یه. برام بود مونده خانوادم از که کسی تنها بود شده تنگ خواهرم برای خیلیی دلم. کردم قط و گوشی و خندیدم
 . نمیشه که حیف ولی.خواهرم میش کانادا برم و بدم استعفا کارم از برم  که سرم به میزنه

     دوازدهم پارت

 "اهورا"
  اتاقش به و خودم سراسیمه.مادرمه اتاق از صدا دیدم که کردم دقت یکم. پریدم خواب از کسی گریه و ناله صدای با

  داره و کرده بغلش و دستشه  سفید سیاه قدیمی  عکس یه  و نشسته قدیمی  صندوقچه همون جلوی مادرم دیدم که رسوندم
 ... بازه روش جلو هم قدیمی خاطرات چه دفتر یه میکنه گریه

  پاتختی  روی از و  تختش کنار رفتم دفتره اون غرق حسابی که بود معلوم بود نشده اتاق تو من حضور متوجه هنوز 
 : گفتم شونش رو گذاشتم دستمو شدم نزدیکش و برداشتم رو آب لیوان
 !خوبخ؟ حالت جون مامان+ 
 بغلش  تو که عکسی و کرد پاک  و اشکاش و چشمام تو زد زل ترس شد،با من حضور متوجه و اومد خودش به انگار یهو
 .  بغلش تو گرفت و  بست و  دفترچه وسط گذاشت سریع و بود
 !میکرد؟ مخفیش من از مدام که بود دفترچه اون توی چی مگه کردم تعجب شدنش هول این از
 .اومدم خودم به مادرم صدای با بودم  فکر  توی! ببینم؟ و  عکس اون نزاشت چرا
  و حرفاش بغض با نمیزاری؟ راحتم چرا! باشم؟ تنها میخوام بخواب برو نگفتم مگه! اهورا؟ میکنی چیکار اینجا تو-

 :گفتم جدی خیلی و گرفتم و دستاش و کردم اخم کردم نگاهش. میزد
  چنده؟ ساعت دونی می خوابی،  می نه خوری می غذا نه.سرده دستات چقدر کن نگاه کنی نمی تمومش چرا مامان+

 ...خودت هم کنی می اذیت و من هم چرا. پریدم خواب از تو گریه صدای از من بیداری هنوز تو و صبح 5 ساعت

     سیزدهم پارت

 : گفت و کرد نگام میخوردن سر صورتش روی یکی یکی اشکاش که همونطور
 : گفتم و بده ادامه نزاشتم... که من ولی! ؟5 ساعت+

  از جدیدن چرا میده؟ عذابت انقدر که هست شما گذشته تو چی مامان.  باز نشدی زپان  متوجه شما و صبح 5 ساعت بله -

  و عذاب همه این. نمیکنم باور که پدرمه و من زیاد شباهت پدرمو بخاطر صرفا که نگو لطفا فقط  کنی می فرار من
 . اونه از فراتر چیزی میکنم فکر من نیس پدرم دلیلش فقط شبانت های گریه
 :گفت و کرد پاک  و اشکاش سریع و  پرید  رنگش من از حرفا این شنیدن با مادرم
 .افتادم قدیم یاده باز فقط که گفتم نیست چیزی نه نه+ 

 : گفتم و کردم نگاهش مشکوک
  چی قدیمی عکس اون نشدی؟اصال  من حضور متوجه و بودی غرقش انقدر که بود شده نوشته دفترچه اون توی چی-

 ! بود؟
 :گفت ترسیده باز
 ...هم  دفترچه اون و  شد تنگ براشون دلم و بود خانوادم از قدیمی  عکس...عکس اون...خب+

 : گفت و شد قط  حرفاش میومد اتاقم از که گوشیم آالرم  باصدای
  شد بلند. کنم حاضر صبحانه برات برم بزار اداره بری باید که االنم بخوابی نزاشتم که خوام می معذرت واقعا من پسرم+
  که بود نرفته  بیرون اتاق از برد،هنوز خودش با رو کلیدش و کرد قفل و درش و گذاشت صندوقچه تو رو دفترچه و

 ...  و رفت گیج سرش

     چهاردهم پارت

  رنگ ک بود دستاشم رفته حال از دیدم که تخت روی خوابوندمش و کردم بغلش بیوفته اینکه از قبل  و رفت گیج سرش
 .نداشت رو به
  بیرون اتاق از کردن،دکتر وصل سرم بهش و بیمارستان برونش  اورژانس به زدم زنگ اتاقمو تو دویدم سریع اخم با

 .بدم توضیح براتون تا اتاقم داخل بفرمایید گفت دکتر که پرسیدم مادرمو حال و پاشدم سریع و اومد
 :گفت که نشستم صندلی روی و  رفتم اتاق به دکتر دنبال
 . کما تو رفت می رسید می بیمارستان به دیرتر اگر و بود پایین خیلی فشارش مادرتون+
 : داد ادامه دکتر که افتاد دلم توی ترس دکتر حرف این شنیدن با
  ضعیف خیلی خیلی شما مادر بدن  باشه بهش حواستون و بشن تقویت باید و میگذارن سن توی پا دارن  کم کم شما مادر+
  دست به دست ها این همه که... و خوابی بی عصبی،هم و ناراحتی فشار کافیه،هم غذای نخوردن بخاطر هم این و شده
  ناراحتش که هرچیزی از باید نمیارن  دووم زیاد مادرتون بره پیش همینطوری اگر. این شده روزشون و حال و دادن هم

 . بگیرن جون یکم تا بخورن دار ویتامین های میوه و جیگر مثل مقوی غذاهای باشه دور میکنه

     پانزدهم پارت

  به و گرفتم دستشو مادرم اتاق تو  رفتم و شدم خارج اتاق از کی نفهمیدم و نبودم خودم حال تو دیگه دکتر حرفای باشنیدن
 ... بدم دستش از اگر و دارم مادرمو فقط دنیا تو من زدم زل پریدش رنگ صورت

 .بده عذاب و  خودش نمیزارم دیگه نه کردم اخم و دادم تکون  طرفین به سرمو
 . بخوره غصه  دیگه زارم نمی ولی میکنم عوض  و خونمون یا میزنم اتیش رو صندوقچه اون شده حتی

  هم ار نازش چشمای دیدن با اخمام. شد دریایش چشمای اون غرق نگاخم و  کرد باز و چشماش اروم و داد تکون پلکاشو
 : گفتم و زدم روش بوسه و  باال اوردم و کردم نوازش اروم دستشو شت و شد باز
 مامان؟ خوبی+

 : گفت جون بی و اروم و شد جمع چشماش تو اشک
 . همیشه میشم زحمتت  باعث که پسرم شرمندتم-

 . نزن و حرف این دیگه وظیفمه مامان زحمت کدوم گفتم و کردم اخم باز
 :گفت
 !مادر؟ نرفتی اداره چرا+
 .نمیرم اداره امروز که  بدم خبر نزدم هم زنگ حتی که اومد یادم یهو اداره اوری یاد با

  مادرمو حال نگران اونم که گفتم  خالصه براش  و جریان و شایان به زدم زنگ بیرون رفتم اتاق از و برداشتم گوشمیو
  که بده اطالع رئیس  به فقط و. میکنن  مرخصش بشه تموم مادرم سرم نیست نیاز گفتم که بیمارستان بیاد خواست و پرسید
 .کردم قط و گوشی خداحافظی بعد و نمیام
 .بریم میتونیم که گفت مادرم دست از سرم سوزن کشیدن بعد و کرد توصیه تا چند باز و اومد دکتر



     شانزدهم پارت

  مادرم هرچند بشه  تقویت و بخوره مادرم که خریدم مقوی های چیز و پرتقال  و جیگر سیخ چند خونه به برگشت راه تو
 ...خونه رسیدیم که گفت نمی چیزی خوردم گره های اخم دیدن با ولی نیست نیاز گفت می

 " اسرا"

  به خودمو سریع و روندم اداره سمت سرعت ترین سریع با  و بیرون زدم خونه از هولکی هول صبحونه خوردن بعد
   وردو اجازه از بعد و زدم در ،  رسوندم رئیس اتاق
  برم باید امروز گفت رئیس که بنشینم،نشستم که کرد اشاره و کرد سالم رئیس که گذاشتم احترام و کردم سالم.شدم وارد
  از و برم تهانی سرگرد با که بمونم منتظر و نرم تنها  که گفت و کنم چک و  وضعیت و بزنم سر گمرک و ها انبار به

 : گفت رئیس که کنم اعتراض خواستم و شدم عصبی پسره اون اسم شنیدن
  که ای جربزه و زرنگی بخاطر ولی هست هم ای دیگه چیزه مسئولیتت و سروانی تو بعدم بری تونی نمی اونجا تنها+ 

  هم اون و کنی چیکار باید نمیدونی هنوز چون تهرانی سرگرد با ولی میکنم قبول دیدم ازت سال چند این تو و داری
 .  زمینه این تو داره تجربه

  مغرور پسره دون میکردم دعا فقط شدم ساکت رئیس اتاق زدن در صدای با... من که گفتین دیروز شما رئیس ولی-
 :گفت می رئیس به رو  که سمتش برگشتم حسینی سروان صدای با و شد باز د که بستم و چشمام.نباشه
  نیان و امروز بدید احازه اگر و  نیست خوب حالش مادرشون که دادن اطالع و زدن زنگ تهرانی سرگرد االن رئیس--

 .اداره

     هفدهم پارت

  چیز که کردم دعا و شدم ناراحت مادرش برای ولی اداره به نیومدنش بخاطر فقط البته شدم خوشحال حرف این شنیدن با
 .نباشه مهمی
 : گفت رئیس

 . مرخصی برو.باشه نیومده پیش مادرش برای جدی مشکل که هللا شا ان نداره ایرادی خب خیله+
 : گفت زودتر  رئیس که بزنم حرفی تا رئیس به رو و شد،برگشتم خارج اتاق از و گذاشت احترام شایان
 کنی جمع خیلی و حواست باید مهمیه روز امروز کن جمع خیلی و حواست ولی بری خودت و  امروز تونی می باشه+
 ...  و نشن وارد قاچاق های بار که

  شدم گمرک راهی و اومدم بیرون اتاق از رئیس به چشم گفتن بعد و رئیس های حرف بقیه نفهمیدم خوشحالی از دیگه
 . کنم تحمل هاشو  کنایه و نیش نیستم مجبور و  امروز بینم نمی  و غد و مغرور پسره اون که بودم خوشحال

 "اهورا"
 . نکردی تموم هم جیگر سیخ یک هنوز تو شدم سیر که چی یعنی مامان
 : گفت مامان

  بزار کنه می درد سرم ندارم  جا دیگه مادر خودم نمی خب.زنی می غر جیغو جیغ دخترای این مثل چقدر اهورا وای-
 . کنم استراحت

 ; گفتم عصبانیت و اخم با
  خریدم که اینایی همه و گردنتم وبال  شب تا و  گرفتم مرخصی و امروز من که بگم باید ولی کن فرار و  نخور االن باشه+
 .کنم وصل بهت بیارم سرم باید شه می بد حالت باز وگرنه بخوری باید شب تا و

 :گفت تعجب با مادرم
 ...که بمیرم خواستم می اگر من خوبه حالم من اداره برو ؟پاشو!گرفتی چرا مرخصی-

 .زیاد خشم با  و حرفش وسط پریدم

     هجدهم پارت

 : گفتم
  اول لعنتی صندوقچه اون سراغ رفتی باز ببینم،ببینم زاری  و گریه یا بشنوم مرگ از حرف خونه این تو دیگه یکبار+ 
 ! روشنه؟ و خودم بعدم میزنم اتیش رو صندوقچه اون

 : گفتم و  گرفتم ازش نگاه که.من به بود زده زل محوی لبخند با بعد ولی کرد تعجب اول مادرم
 که شامی بر عالوه وگرنه ببینم خالی باید رو سینی اتاق تو میام ،شب کنی می تموم شب تا و پرتقال اب و جیگر این+

 . کنار بزار و لجبازی پس کارو این کنم می که دونی می میدم خوردت به  زور با اینارو همه میارم برات
 : گفت ارومی  صدای با مادرم

 .بعد کنم استراحت یکم فقط میخورم پسرم شیر باشه... پدرت مثل درست جذبه با  و مغرور-
  از بعدم.  کن  صدام داشتی کاری گفتم و دادم تکون سر ولی ریخت بهم خیلی اعصابم پدرم اسم دوباره اوردن از اینکه با

 ...بستم و در و شدم خارج اتاق

 "اسرا"
  مقابل شخصی دیدن با ولی تادماف راه بود توش بارها که هایی کارگاه سمت و کردم پارک و ماشینم رسیدم که همین
  بد حالش مادرش مگه کرد می چیکار اینجا این. شد درشت حد آخرین تا چشمام و شد میخکوب زمین به پاهام چشمام
 . نبود
  یه و سمتم برگشت من دیدن با شدم که نزدیک انبار تو های بار راجب کنه می بحث نفر چند با داره دیدم که تر جلو رفتم
 :گفت و زد جذاب لبخند

 .  بانو بودیم دیدارتون مشتاق.فرهمند سروان جناب به به-
 لحن اون بعدم و هاش لباس و  هیکل بعد و میکرد نگام  شیطون که کردم نگاه سیاهش تقریبا های چشم به اول تعجب با

 با اونم گرفت گرم انقدر چرا االن بود خشک خیلی و میداد سالم جواب زور  به که پسرییه همون این. زدنش حرف
 . نداره امکان این نه نه...من

     نوزدهم پارت

 شیطونی صدای با.میکنم براندازش دارم و بهش زدم زل دقیقه چند دیدم که اومدم خودم به مردونش خنده تک صدای با
 :گفت
 ؟!شدم واقع پسند مورد شد چی+ 
 ؟!گفت چی من به االن این بود سخت واقعا هضمش برام دیگه حرفش این
 :گف اومد یادش چیزی انگار و کرد اخم که پررویی همه این از د واش دهنم بیشتر تعجب با

  تا چند اون سمت برگشت و. کنم نگاه شما اومده در چشای و  باز دهن به  و بایستم اینجا که ندارم وقت من بسه خب خیله
 : گفت و مامور



 اونارم کردم  امضا که هم کانادا از دارو جدید های بار این پذیرش نامه اون و  برن که بفرستید فردا تا هارو با این پس+
 . نکنم تکرار دیگه بگیرین تحویل صبح فردا
 . ما از شدن دور احترام از بعد و گفتن سرگردی چشم باهم مامور تا چند
 : گفت و سمتم برگشت که
 .خداحافظ.سروان جناب رسیدی دیر همیشه مثل+
 : گفتم و کردم اخم. زد بهم ای تنه و گذشت کنارم از که اومدم خودم به هو یه
 ؟!اداره نمیاین امروز و مریضن مادرتون گفتین که شما! هه-
  و بردم  باال ابرومو تای یه و ایستادم روش  جلوی و رسوندم  بهش خودمو قدم چند با  که. برنگشت ولی ایستاد حرکت از

 . شدم جواب منتظر
 : گفت و  گرفت جذابی ژست و  کرد شلوارش جیب تو و  دستش یه و کرد اخم که
  نمیتونستم ولی نمیرم اداره گفتم من درضمن.  بدم پس جواب شما به باید خصوصیم زندگی مسائل راجب دونستم نمی+

   نیام خودم و  بسپارم بچه یه  به و انبار از بازدید
 . منتظرمه مادرم پیش میرم دارم ندارید کاری اگه االنم
 . کرد پام تا سر به نگاه یه و زد پوزخند حرفشم اخر و گفت بدی لحن با  رو بچه
 :گفتم غیض با اومد نمی در خونم میزدی کارد
 .کردم تعجب اینجا دیدنتون با منم و یاید نمی امروز که گفتید ولی بدید توضیح نباید خیر-

     بیستم پارت

 : گفت و زد پوزخند باز
 اومدم منم و بود بهتر حالش مادرم کل در. کردین تعجب بود معلوم اومدتون در حدقه از های چشم و باز دهن از بله+ 
 ؟ !فرهمند سروان دارین مشکلی قضیه این با شما کنم عمل وظیفم به که

 :گفتم فقط  بود مافوقم اون چون بگم چیزی تونستم نمی ولی شدم عصبی
 .قربان خیر-

 .گذشت کنارم از پوزخند همون با و انداخت پام تا سر به دیگه نگاه یک اونم
  و میکردم غر غر خودم با خونه  سمت روند می که همونطور و نشستم ماشین تو داغون بشدت اعصاب و  پر توپ با منم
 : میدادم فهش و  بیشعور پسره اون
 . زد می پوزخند راه به راه هی رو و چشم بی پسره دیدی عع عع عع-

 ! کرد؟ چک کارارو تموم اونجا  رسید زود انقدر کی اصال. کنه کم و من روی اونجا بیاد فقط که کرده ول و مادرش
 های نگاه و انداخت آوینا یاد منو میزد موج  چشماش تو خاصی شیطنت ،  نبود جذبه با نبود همیشه مثل چشماش اون

 نشم مزاحمش هی و کاره سره االن که افتاد یادم یهو ولی  بزنم زنگ که برداشتم و گوشیم آوینا آوری یاد با. شیطونش
 .گذاشتم کنا و گوشی

     یکم و  بیست پارت

 "اهورا"
 که شامی هم خورد و پرتقالش اب و  جیگر هم و  کرد گوش و من حرف مامان عمرم تو بار اولین برای باالخره دیشب
 .  بودم گرفته براش

  قبل و بیدارشم زود ها صبح بعد  به این از گرفنم تصمیم همین برای. بود ضعیف بدنش هنوزم ولی بود شده بهتر حالش
 . بگیره جون بخوره که براش بخرم پاچه کله و جیگر اداره برم اینکه
 .  شدم اداره راهی  و پوشیدم لباس ها فکر همین با

 :گفت و جلوم اومد شایان رسیدم که همین
 ؟ !چطوره مادرت سالم+

 : گفتم
  درست موز گرفتم،شیر هویج گرفتم،اب پرتقال اب براش. کنم می کار دخترا مثل دارم خونه تو دیروز از بهتره سالم-

 .  گرفته جون یکم االن و کردم کباب گوشت براش شبم. بگی تو هرچی خالصه...کردم
 شدم رد  کنارش از و زدم پوزخند یه همین برای بکنم کارو این من شه نمی باورش کنم فکر میکرد نگام تعجب با شایان

 . رئیس اتاق سمت رفتم و
 . تو بیا گفت که اومد سرهنگ صدای که زدم در

 .نشسنه رئیس میز کنار خورده گره بشدت های اخم با هم فرهمند سروان دیدم که شدم وارد
 :گفت و داد جوابمو رئیس که کردم سالم
 ؟ !بهتره مادرت حال.بنشین بیا.سالم+

 : گفتم رئیس به رو  و فرهمند  روی به رو نشستم
 بدم خبر شما به تلفنی شدم مجبور همین برای بزارم تنها و  مادرم دیروز نتونستم من.بهتره حالشون سرهنگ جناب بله-
 .کنید رد مرخصی برام که
 . بود فرهمند دیدم برگشتم که رسید گوشم به پوزخندی صدای هام حرف شدن تموم بعد
 :غریدم و زدم گره رو هام اخم
 ؟!فرهمند  ســـروان میزنید پوزخند  که نیومد خوش مزاجتون به من های حرف کجای دقیقا -
 . کیم من و کجاست جایگاهش بدونه که گفتم کشیده و سروان قصد از
 : گفت رئیس بزنه حرفی کرد باز دهن تا
 ؟ !نرفتی بیرون خونه از و  بودی مادرت کنار و دیروز تمام تو سرگرد+

     دوم و  بیست پارت

 :گفتم تعجب با
 تونستم نمی و نداشت خوبی وضعیت مادرم چون خونه رفتم بعدم و کردم خرید یکم بیرون اومدم بار یک چرا خب-

 . بزارم تنهاش
 :گفت و  کرد فکر یکم رئیس

 ؟!نکردی امضا رو دارو بارهای اون پزیرش و نرفتی گمرک به دیروز تو یعنی+
 : گفتم و رئیس بعد و کردم فرهمند به نگاه یه برگشتم اوردم می در شاخ داشتم دیگه
  وگرنهخودتون اداره نیومدم رن می ایشون دونستم می چون منم کار اون سراغ برن فرهمند سروان که نبود قرار مگه-
 . میکردم تاخیر یا اومدم  نمی اگر عمرا همیشه مثل دادید می من به رو همی این به کار مسئولیت میدونیداگر که



 : گفت یرهنگ
  کانادا از که دارویی های بار که دیده اونجا تورو  کنه چک بارهارو بره تا فرستادم  و فرهمند  که دیروز ولی درسته+

 .کردی صادر اونجا به خودمونم بارهای اجازه و کردی امضا رو امده امروز
 : گفتم.نخوردم  تکون  خونه از دیروز من چی یعنی نداشت امکان این
 . نرفتم انبار به دیروزاصال من کنید باور رئیس اما-

 :گفت فرهمند که.هنوز داشت شک هم کنه قبول خواست می هم انگار رئیس
 زدن حرف حال در ها مامور اون  با انبار داخل که دیدم و سرگرد جناب خودم های چشم با دیروز من سرهنگ جناب--

 .کردن امضا رو ها برگه اون و بودن
 . دارم هم شاهد من

 : گفت که سرهنگ به  برو برگشتم
 ؟ !انبار رفتی ما اطالع بدون چرا دیروز تو+

     سوم و  بیست پارت

  ساعت که کنید چک رو مون ساختمون  دوربین یا بپرسید ها همسایه از خواید می نرفتم جایی خونه از دیروز من رئیس
 .  ببینید رو من برگشت و  رفت
  و خرید بیرون رفتم دقیقه چند فقط  نرفتم جایی ماشین با  دیگه اومدیم خونه به بیمارستان از مادرم با اینکه بعد دیروز من

 .برگشتم
 :گفت فرهمند و من به رو گیم می رو حقیقت ما کدوم که بود شک به دو انگار رئیس

  سر هستن شاهد گفتین شما که هایی مامور اون به و انبار میریم هم بعد کنیم می چک هارو دوربین اول میریم امروز-
 .فهمیم می رو حقیقت و میزنیم

  به رو اومدیم بیرون در از وقتی. کاری ساعت بعد تا بریم تونیم می گفت رئیس که کردیم تایید سر با فرهمند هم من هم
 :گفتم فرهمند

 ؟ !کنی درست برام و پاپوشی همچین تا بگیرم مرخصی روز یه من که کشیدی نقشه نشستی وقت چند جدیدته بازی اینم-
 : غرید بود اومده جوش به خونش که فرهمند

 مادرم گفتید هم بعد و کردید امضا هارو برگه اون خودم چشم جلوی اومدید دیروز شما؟ یا کردم شروع جدید بازی من+
 .رفتید و کردید من بار تیکه کلی هم اخر در کنم عمل وظیفم  به اومدم منم و بود بهتر حالش
 : گفتم شمرده شمرده و کشیدم توهم رو هام اخم موند باز دروغ همه این از دهنم
  تنهاش هم لحظه یک بشه بد حالش بزارم تنهاش ترسیدم و بود خواب چون مادرم کنار بودم  خونه و دیروز کل من-

 .نزاشتم

     چهارم و  بیست پارت

 ؟ !سرکار بیام و کنم ولش حال اون توی که تره مهم برام مادرم سالمتی از تو  روی کردن کم کردی فکر! هه-
 :گفت فقط  غیض با بیرون میومد پرتقال اب میزدی کارد فرهمند به دیگه
 .تهرانی  سرگرد هستی خوبی دروغ،بازیگره کی و میگه راست کی شه می معلوم امروز+
 . شد رد سرعت به کنارم از و گفت اینو
 . میدم سفید چشم دختره این دست کاری یه اخر من میخورد خونمو خون

 ...کارم سر رفتم و فرستادم  بیرون عمیق و نفسم و کشیدم پرپشتم موهای الی حرص با دستامو

 "اسرا"
 .کنیم  چک هارو دوربین تا هستیم اهورا خونه راه تو االنم و شد تموم کاری ساعت باالخره
  نشونمون دوربین روی رو بامادرش اومده بیمارستان از که ساعتی از دیروز که گفت نگهبان به رو اهورا رسیدیم وقتی
 .بده
 رفت بعدم و شده وارد مادرش با اهورا یکبار که مانیتور صفحه به بودیم زده زل رئیس و من دقت با.کرد اطاعت اونم

 . اومد بود کرده خرید که پر دست با بعد دقیقه چند و  بیرون
 . نبود خبری دیگه
 :گفتم رئیس به رو تعجب با
 . رفتن جایی بومی پشت یا پشتی در از یا کردن قط  و دوربین میکردن خروج و ورود ایشون ک زمانی اون شاید خب+

 . گرفت جلوشو سرهنگ جناب که سمتم بیاد خواست می شد عصبی انقدر اهورا اینبار
 : گفت من به  رو رئیس  که کشیدم عقب خودمو ترسیدم یکم
 ادعات اگر زدی سرگرد به امروز که  هایی تهمت این با ؟!سروان کنی می صحبت کی راجب داری فهمی می هیچ-

 . کنه شکایت دستت از میتونه نشه ثابت
  دیروز من نداره امکان اخه  خب ولی میزنم حرف خالفکار یه راجب دارم انگار میگفت راست شدم پشیمون حرفم از
 . دیدم انبار تو و اون

     پنجم و  بیست پارت

 .میگم چی نفهمیدم  لحظه یک رئیس خوام می معذرت+
 . انبار بریم که گفت و کشید ای کالفه پوف رئیس
 : غرید گوشم نزدیک اهورا که افتادیم راه سرش پشت ماهم
 . کنی درست پاپوش برام خواستی الیک بفهمم و نشه ثابت ادعات اگه حالت به وای--
 .شد رد کنارم از و گفت و این
 . گم می و حقیقت دارم که بودم مطمئن هم ترسیدم هم

 که گذاشتن احترام سرهنگ و  سرگرد به هردو که رئیس پیش آوردم و کردم پیدا و  دیروز مامور سه اون انبار رسیدیم
 :  پرسید رئیس

 ! کرد؟ امضا کی رو دارو های بار خروج و ورود های برگه  دیروز+
 :گفت ها اون از یکی و کرد اشاره من به سه هر
  برگه امضا و کردن بازدید و اومدند ایشون سرگرد جناب جای به امروز که گفتن و انبار اومدن سروان جناب دیروز---
 .کردیم اطاعت  ماهم که هست ایشون با هم ها

  به رئیس صدای با که کردم  نگاه سرگرد و رئیس  به و  گرفتم نفر سه اون از نگاهمو و شد گلف توپ اندازه هام چشم
 :اومدم خودم



  کارش و خودمه پیش هاست سال چون نمیکنه خطایی کار سرگرد که بودم مطمئن هم اول از من. شد معلوم چیز همه+
  کردم اعتماد تو به من سروان تو اما و. اینه
 امضا و بارهایی ورود و کردی انگاری سهل تو ولی  دیروز مهم بارهای اونم کنی چک بارهارو فرستادمت روز یک

 . اولت اشتباه این. شدن وارد قاچاقی که کردی

 ؟ !کنی تبرعه و خودت که تهرانی سرگرد گردن انداختی کردی و اشتباه که هم حاال
 . هست قبول  قابل غیر و بدتر اولی از که دومت اشتباه اینم

     ششم و  بیست پارت

  یک سرگرد به تهمت بخاطر و کنم قید پروندت  توی و کار این هم بنویسم نقدی جریمه برات هم امروز مجبورم من و
 .اداره توی صابقت کار سر گردی برمی اون از بعد و نویسم می موقت اخراج هفته
 .شد رد کنارم از ها حرف این بعد رئیس
 به اهورا صدای با...  دیدم خودم های باچشم من ممکنه چطور اخه.پایین انداختم و سرم بود شد جمع هام چشم تو اشک
 :اومدم خودم

 خطایی اگرم باشی وظیفت دادن انجام درست فکر به یکم. باشی من برای کردن درست پاپوش دنبال که جایی به بهتره-
  کنم شکایت دستت از امروز خواستم می. کنی تبرعه رو خودت که اون و این گردن بندازی اینکه نه بایستی پاش کردی
 . تجربه بی هم ای بچه خیلی هنوز هم چون میگردم ندید و بار این ولی

 .کنی جمع حواستو بعد دفعه تا باشه کافی کردنت ادب برای گرفته نظر در برات رئیس که تنبیهی همون بنظرم
 . شد رد کنارم از اونم و  زد پوزخند

 . خودم دست از ناراحت هم کرد خوردم اینکه بخاطر بودم عصبی هم
 ! کردم؟ کارو این که شدم پرت حواس انقدر من یعنی
 . رویا  ن منه کابوس توی فقط  اون نه  نه! کردم؟ تصور رو اهورا رویا تو یعنی
 .داشتم نیاز استراحت به واقعا خونه سمت روندم و شدم ماشینم سوار رفتم. نمیشه باورم کل در ولی

     هفتم و  بیست پارت

 " آوینا"
 . شرکت بریم که دنبالم اومد آرکان باز امروز
 . خوشگلیه و جذاب پسر خیلی شدم آشنا  آرکان با که خوشحالم خیلی
 .داره هم  خوبی پول و راحته شرکت تو بگذره،کارمم بد بهم نمکه،نمیزاره با و شیطون هم خیلی
  میبرتم یا بخوریم کیک و  قهوه  یا بیرون برم باهاش تا کنه می اصرار بهم و میاد کاری ساعت وسط وقتایی یه تازه

 . دستش از میشه عصبانی خیلی که میبینم وقتایی  یه بابا. میکنه خرید برام و خرید مرکز بهترین
  من دل به بدجور هست هرچی ولی  چیه منظورش و چیه برای گاهش بی و گاه های محبت این دونم نمی خودمم راستش
 . میکنه رو و زیر داره و من جنبه بی دل و نشسته
 ولی. میکنم فراموش و تنم ی پاره خانوادم،خواهرم یادگار تنها دیگه که جوری

 . میکنم بهونه و دانشگاه کارو خستگیه و بزنم زنگ رفت یادم بگم شه نمی  روم زنه می زنگ وقتی
 . میشم عاشق دارم شایدم دونم نمی
  هیچوقت همین برای بخورم شکست و کنم انتخاب و اشتباهی ادم اینکه از ترسم می همیشه من ولی مقدسیه واژه... عشق
 .بودم فراری یجورایی و  نگرفتم گرم پسری هیچ با

..  نه... نه. داره دوست نداشتش خواهره مثل و من اون شاید میکنم برداشت اشتباهی دارم و آرکان های محبت میکنم حس
 . بزنه صدا ابجی و من روزی آرکان کنم فکر اینکه میده آزارم هم بهش  کردن فکر

     هشتم و  بیست پارت

 به موبایلم صدای با که بودم خودم حال تو.لباسم روی چکید و کرد باز راهشو چشمم گوشه از اشکی قطره خوداگاه نا
  عکس و اسم که کردم نگاه اش  صفحه به اوردمو در کیفم از گوشیمو و کردم پاک و صورتم رو اشک رد و اومدم خودم
 .میکرد خودنمایی روش اسرا
 : پیچید گوشم توی دلنشینش صدای که کردم وصل و تماس و زدم تلخی لبخند

 ؟!خوبی.بپرسیااا مارو حال نزنی زنگ یوقت معرفتم بی کوچولوی ابجی سالم-
 ... من بخدا شرمندتم جونم ابجی سالم+

 : گفت کنم جور بهونه براش باز اومدم تا
  داری دوست و  کدوم حاال خوبه دومی ولی بده اولیش بدم بهت خبر دوتا که زدم زنگ ،  بیاری دلیل نمیخواد خب خیله-

 ؟ !بشنوی اول
 : گفتم و پروا بی و شیطون آوینای قالب تو رفتم باز
  دستت از و اخالقی گند چقدر فهمیده داماد که اینه هم بد خبر و کردی ازدواج که اینه خوب خبر بزنم حدس بزار+

  ؟!نه  مگه کرده خودکشی
 .دارم طاقتشو من بگو
 :گفت و  خندید عوض در داشت عادت حرفام به  چون نکرد تعجب حرفام شنیدن با اسرا
 ؟ !نه نمیشی ادم تو-

 : گفتم
 ! بگم باید بار چند شن نمی ادم هام فرشته  و ام فرشته چون نه+

 :گفت که خندیدم حرفمم بعد
 .. بزنم حرفمو بزار نکن پرچونگی خب خیله-

     نهم و  بیست پارت

 ...البته شدم اخراج کارم از امروز من-

 : گفتم و بده ادامه نزاشتم
 انقد که تو دیگه؟ کنی می شوخی راحتی؟ همین به شدی؟ اخراج کار از تو گی  می چی فهمی می اسرا! چرا؟ ؟!چییی+ 

 ... نکنه چیشده تونستن نمی بزنن زمینت  میکردن سعی همه و  بودی مند قانون

 ؟ !اکنه کاره نکنه کردین  اذیت رو دیگه هم خیلی که میگفتی پسره یه از رفتی می دانشگاه که قبال اره وااای
 اش نتیجه اینم بفرما کنی می کلکل بقیه با داری چیکار باشه خودت کار تو سرت من عزیز من خواهر گفتم بهت بار صد
 ... کنه اخراجت تونسته که داشته پارتی و بوده گنده کله چقدر طرف ببین

 : گفت و پرید حرفم وسط



 میام فردا حاال نیست کسی تقصیر بیاد در آدم دهم از حرف زاری دختر؟نمی تو اینجوری چرا بردی و سرم آوینا  واااای-
 . نمیشه تلفن پشت میکنم تعریف کامل پیشت
  می تعریف کامل پیشم میای فردا)کردم زمزمه ناباور همین برای گفت چی اسرا فهمیدم تازه انگار یهو ولی...خب اهان+

 ( ؟!کنی

 :گفت شیطونی خنده با
 آوینا اینکه فقط کانادا به دارم بلیت صبح فردا برای من بگم بره یادم بود نزدیک ببین بود همین خوبم خبر راستی اوه-

 . بیام خودم بفرست و ادرس یا فرودگاه دنبالم بیا نیست زحمتی اگر
 :گفتم من و من با اومد می در سرم روی داشت شاخ دوتا تعجب از
 گی می جدی.  شدم شکه نمیشه  باورم اسرا وااای  چیه زحمت  جونم ابجی چیه حرفا این دنبالت میام خودم نه..نه..اوممم+

 ؟؟!کنی نمی  که شوخی دیگه

     سی پارت

 : گفت میورد کنترل خندشو داشت بزور که غمگین مثال صدایی با اسرا
 .و گوشی کنم قطع میخوام نداری کاری نمیام میام؟اصال دارم شنیدی شدی ناراحت چیه؟نکنه-

 :گفتم سریع
 باشم ناراحت  و ببینم مدت همه این بعد و  چلم و خل خواهر میشه مگه وگرنه کردم تعجب خیلی فقط اسرا نشو لوس+
  و گوشی حاال بده پیام با بزن زنگ تک یا رسیدی که زمانی فقط دنبالت میام خودم هم فردا. ندارم و کسی تو جز که من
 .بای بای کن قطع
 .  کردم قطع و گوشی و کرد خداحافظی خنده با هم اسرا که خندیدم بعدم 

  که کشیدم دل ته از بنفش فرا  جیغ یک موقعیتم گرفتن نظر در بدون پیشمه اسرا موقع این فردا که شه نمی باورم اصال
  با یهو که کردم می زمزمه خودم برای و میدادم قر و پریدم پایین  و باال ها بچه مثل بعدم نبود مهم ولی سوخت حنجرم
 :گفتم و پایین انداختم سرمو و  گرفتم بینیمو شد بلند نهادم از آه و کردم برخورد دیوار مثل سفت چیز یه  تو صورت

 مشکی کفش دوتا دیدن با... شد  له بیچارم دماغ ایییییی خوبم حال تو زد گند بود؟ کجا دیوار شانس،لعنتی این تو تف ای+
 ولی کیه  ها کفش این صاحب میزدم حدس چون.شد گلف توپ اندازه چشمام بود خورده واکس تازه بود معلوم که براق

 .زدم که گندی اون با اونم نداشتم  و کنم بلند سرمو اینکه جرعت
 

     یکم و سی پارت

 : غرید شدش کلید دندونای الی از که موندم زیر به سر انقدر
 ؟ !کنید می غلطی چه دارید هست معلوم هیچ فرهمند خانم-

  پدرش به شبیه خیلی آرکان. شرکت رئیس بود آرکان شد،بابای تبدیل یقین به حدسم کردم نگاه بهش و کردم بلند سرمو
  از همیشه چرا نمیدونم ولی نداشت حرف تیپش پدرش.داشت فرق خیلی پدرش با اخالقشم و بود تر جوون آرکان فقط بود

 داد سرم اینجوری وقتی و میترسیدم بشدت هاش اخم این از من و داشت اخم اوقات بیشتر و کرد می استفاده مشکی رنگ
  با که بودم مقایسه و تحلیل تجزیه حال در و بهش بودم زده زل وزق مثل همونجوری.  میزدم سکته تا سه ترس از میزد

 : اومدم خودم به زد که فریادی
 برام بوده هرچی ولی اورده کرده پیدا جهنمی کدوم از تورو آرکان دونم نمی من ؟!هوا به سر دختره کجاست حواست-

 . کن تسویه حسابداری برو و کن جمع پالستو جلو نیست مهم
  برم افتادم حرفش یاده یهو  بودم زکم  صورتش تو مدت تمام و گفته می داشته چی این نفهمیدم من سرم بر خاک وای
   پرید رنگم  ؟!کنم حساب تسویه
 : گفت بزنم حرفی اومدم تا کردم نگاهش

 . اخراااااج-
  که همونجور شد رد کنارم از و  از پوزخندی قیافم دیدن با. کرد قفل فکم.لرزید بدنم ستون چهار بلندش صدای و ترس از

 ...گرفتن اشتباه کودک مهد با اینجارو گفت می که شنیدم صداشو میرفت

  و موبایل رفتمو میزم سمت به  لرزون پاهای و خجالت با.شدن جمع دورم همه دیدم که گرفتم باال سرمو شدنش دور با
 :اومد آرکان صدای که کیفم تو ریختم و کردم جمع وسایلمو

 نیستین؟  کارتون سره چخبره؟چرا اینجا--

     دوم و سی پارت

 : گفت و گرفت و دستم تعجب با کنم می جمع و وسایلم دارم دید وقتی و سرم باال اومد
 پریده؟  چرا  رنگت میلرزه و سرده وستات انقد میکنی؟چرا جمع و وسایلت عزیزم؟چرا چیشده!آوینا--

  باشم ضعیف جلوش خواستم نمی کردم پاکش سریع ولی کرد باز راه چشمم گوشه از سمجی اشک قطره و ترکید بغضم
 :گفتم لرزونی و اروم  صدای با

 خونه؟  برسونی و من میشه

 .حتما گفت و داد تکون سر سریع ولی داشت سوال خیلی اینکه با
  مگه زد فریاد عصبی آرکان که شدم رد میکردن پچ پچ هم با که ها کارمند بقیه کنار از زیر به سر و گرفتم دستم و کیفم
 شدین؟  خیره چی به کارتون سره برین نگفتم

 .افتاد راه و شد سوار کرد،خودشم مشکیش مازراتیه سوار و من و کرد باز برام و ماشین در اومد دنبالم
 : گفت و سمتم کنار،برگشت زد  و خلوت کوچه یک  تو پیچید  که بودیم راه توی
 ؟!چیشده بگی خوای نمی عزیزم.آوینا--

 چی االن کرد خورد ادم همه اون جلوی و غرورم شکست دلم باباش های حرف یاداوری با باز بود افتاده راه اشکام
 کرد؟  اخراجم بعدم  و کرد خورد و من بابات میگفتم بهش میگفتم

 . خورد گره هم توی نگاهمون و  چرخوندم و  صورتم هام گونه روی گرمش دستای حس با
 چشم و لبخند اون هم باز ولی  ببینم و دلنشینش صورت واضح داد نمی اجازه و بود گرفته و چشمام روی اشک پرده 

 .  نموند دور چشمم از مهربونش های
 : گفت و کرد پاک و هام اشک انگشتاش سر با و  گرفت قاب و صورتم دستاش با
  نکن  گریه.  بریزم هم به دنیارو تا بشه بارونی تو خوشگل های چشم این شده باعث کی و چیشده بگو من به جان آوینا--
 .خانومی ندارما  و مرواریدات دیدن طاقت من
 

     سوم و سی پارت



 : کردم زمزمه. بودم شده ایش تیله و ابی چشم دوتا اون مسخ انگار و شماشچ تو بودم دوخته و چشمام
 . کرد اخراجم بابات+

 : گفت و شد چهارتا چشماش
 که کرده استخدام تورو اون مگه اصال داد ادامه و زد گره هم به پرپشتشو های ابرو چرا؟ کرد؟ اخراجت بابام چی؟--

 کرده؟ اخراجت حاالم

 : گفتم
  زد داد سرم اومد باباتم زدم جیغ  خوشحالی از چیشد نفهمیدم منم پیشم میاد داره گفت زد زنگ بهم امروز خواهرم اسرا+
 نیاز کار این به من آرکان دادم ادامه و کردم بغض باز.کرد اخراجم اخرم و  کرد خورد و غرورم ادم همه اون جلوی و

 . شدم استخدام من که نشده ماه یک هنوز شدم اخراج بگم بیاد االن بگم چی خواهرم به من تازه دارم
 :گفت و کرد بغلم بعد کرد نگاهم یکم
  ازت طرفش از من گفته چیزی یه بوده عصبی بابامم. شی نمی اخراج شرکتم اون تو من که زمانی تا تو  نباش نگران--

  اون بخاطرش که نداره و این ارزش  هیچکس و چیز هیچ نکنیااا  گریه دیگه.زده سرت که دادی بخاطره میخوام معذرت
 . کنی بارونی و خوشگلت چشمای

 :گفتم ذوق با و کردم نگاهش نمدار های چشم با و بیرون اومدم بغلش از
 ...خیلی تو آرکان ازت ممنونم  خیلی من گی؟ می جدی+

  نمی حرکتی هیچ. زد لبام به سکوت مهر لباش با و بزنم و حرفم ادامه نزاشت که چیشد و دید چشمام توی چی دونم نمی
  چشمکه یه و شد جدا ازم اومدم خودم به تا بکنه کاری همچین که شد نمی باورم ایستاد حرکت از قلبم لحظه یک کردم
 : گف و زد کش دختر
 باشه؟  بگو خودم به و  بیا فقط شد هرچی. کردی گریه دلیلی هر به که نبینم هم دیگه هام حرف تایید مهر اینم--

  لبخند یه اونم و دادم تکون سرمو  فقط و پایین انداختم سرمو شدم سرخ عصبانیت و خجالت از بودم کارش شوک تو هنوز
 .افتاد راه  و کرد روشن و ماشین و زد
 

     چهارم و سی پارت

 "اسرا"
 . نباشه باز جایی که کردم چک آب و گاز وسواس با اخر بار برای و کردم جمع و وسایلم تمام

  بی بی،بی بی به بدم که برداشتم رو یدک های کلید و کیفم توی گذاشتم و کلید کردم قفل خودت،درهارو امید به الهی
  یا سفر برم خواستم می که هروقت و داشتم دوستش مادرم مثل من و بود مهربون بسیار زن  پیر  یه که قدیمیمونه همسایه

  آب و برسه بود ساخته برام بابا  که کوچیکم گلخونه های گل به که میکردم سفارش و بهش دادم می هارو کلید ماموریت
 .برگردم من تا بده

 نمی  پله از و میکنه درد پاش  چون بی بی برای پایین طبقه و هست من برای  باال طبقه و هست طبقه دو ما ساختمون
 . کردیم اذیت چقدر آوینا و من و  پیرزن این که بماند حاال. ترسه می هم اسانسور از و  بره باال  تونه
  و سفید صورت به چشمام ،  شد  باز در دقیقه چند بعد شدم منتظر و زدم و زنگ بی بی واحد جلوی رسیدم که کشیدم اهی

  و گوشتی های گونه و بود شده بیشتر چشمش اطراف های داشتچروک لب به که لبخندی با حاال که افتاد چروکیدش
 . بود چشم توی سفیدش

 . بیرون بود اومده خوشگلش روسری از سفیدش موهای و  بود پوشیده قرمز ریز های گل با سفید بلند پیرهن یه
 :گفتم و  بوسیدم و  گوشتالوش های گونه جلو رفتم و زدم لبخندی ناخودآگاه

 ... نبودم تو لطفا هفته یک کانادا آوینا پیش میرم داری،دارم خبر که همونطور من. جووونم بی بی سالم-

        پنجم و سی پارت

 : گفت نمکی با خنده با بدم ادامه نزاشت
  شما از حافظم ولی شدم پیر کنی  تکرار جایی میری که دفعه هر نیست نیاز مادر دونم می.  دخترم ماهت روی به سالم+

 . شده تنگ براش دلم بگو برسون سالم هم شیطون آوینای گلم دختر به راحت خیالتم سالمت به  برو.بهتره جوونا
 . ندارم و کسی شما جز که من داد ادامه و زد حلقه خوشگلش چشمای توی اشک
 : گفتم و بوسیدم دستشو پشت و گذاشتم دستش توی رو ها کلید و گرفتم دستشو

  تنگ برات دلش هم آوینا کن باور نداریم تو جز و کسی هم ما اخه من برم قربونت. میرسونم بزرگیتو جونم بی بی چشم-
 . میکرد و بوسیت دست میومد حتما وگرنه بمونه مدت یه مجبوره کارش و درس بخاطر خب ولی شده
 .  کن باور بی بی عزیزی برامون مادرمون مثل تو

 : گفتم خنده با کنم عوض و  جو اینکه برای
  18+ کارای و کنی شیطونی میخوای خالیه ساختمون فهمیدی تا  نکنه.  و  خودت کردی خوشگل! خبریه؟ بی بی راستی-

 ...و

 :گفت که خندیدن به وایسادم پایینش و گذشتم پله دوتا از و دوییدم باال اورد و  رنگش طالیی عصای تا
 .نزدمت اخری دم این تا برو حیا بی شیطونه دختره نرسه بهت دستم اینکه مگه هیــن+
 : گفتم و فرستادم براش هوا تو بوس  یه و ماشینم سمت رفتم خنده با
 :  شنیدم و صداش که باز خندیدم بعدم. جونم بی بی دارم منمدوست-
 .نمیشم  حریفتون که من جوونا شما زبون دست از آی آی+

     ششم و سی پارت

 .فرودگاه سمت روندم سرعت اخرین با و شدم آلبالوییم شیش و دویست سوار رفتم
  گوشیم که خندیدم می داشتم خنده زیر زدم پقی. شد پخش تتلو جیگیلی جیگیلی اهنگ یهو که کردم روشن و ماشین ضبط
 و زدم جیغ دیدم که ای صحنه با  و باال آوردم سرمو که  گشتم می دنبالش داشتم و کردم کم و ضبط صدای خورد زنگ
  پرت جلو شیشه از االن وگرنه داشتم کمربند خداروشکر ولی گرفت درد و  فرمون به خورد سرم ترمز روی زدم پا جفت
 .میکرد جمم اسفالت روی از کاردک با باید شهرداری و  بیرون بودم شده
 ... من و پیچید می کوچه داخل از داشت که افتادم ماشین اون یاده که کردم می فکر چیزا این به داشتم ذهنم تو

 . شد بلند نهادم از اه و  کشید تیر سرم که باال اوردم شتاب با و سرم وای
 . شدم خیره رو روبه  به و فرستادم رویی  روبه ماشین صاحب به لعنتی
 . کنه می چیکار اینجا میرغضب این خدایا وای
 .  نکنه خراب هاش کنایه و نیش و  غرغر با  و خوبم روزه و  نبینم  و این من شه نمی روز یه یعنی
 .داغونم شانس این از  اومد می در اشکم داشت



  ازش نکنه  فکر که آوردم نمی کم جلوش هیچوقت ولی ترسیدم می اخماش از حقیقتش بندازم  قیافش  به نگاه نداشتم جرعت
 .ترسم می
 . شدم پیاده ماشین از هللا بسم یه با

 .بود تصادف شوک و  ضربه بخاطر نبود خاصی چیزه ولی میدیدم تار و رفت می  سیاهی چشمام کرد می درد سرم

     هفتم و سی پارت

 . عصبیه چقدر که فهمیدم کشیدنش نفس حالت از ایستاد  جلوم اومد بلند های قدم با
 خون به چشمای دیدن با ولی  کردنه رانندگی طرز چه که بگم بهش باال اوردم سرمو تا باشم ضعیف خواستم نمی ولی

  و چشمام ترس  از عوض در و ماسید دهنم تو حرف بود زدن سیلی آماده و  بود کرده بلند که دستش اون و اش نشسته
 :گفت یکی که بودم  صورتم با دستش برخورد  منتظر و بستم
 . نمیارم اسمتم دیگه بخوره صورتش به دستت اگه اهورا-

 .  بود کرده دفاع من از که بود کی این کردم تعجب
 . پایین اورد و شد مشت یواش یواش و بود باال که دیدم رو اهورا دست اول کردم باز اروم اروم و چشمام
 . بود سرم پشت  به نگاهش ولی  بیرون بود زده  پیشونیش رگای که کردم نگاه برزخیش چهره به و کردم پیدا جرعت
 ! دخترشه؟ دوست یعنی داد گوش حرفش به اهورا که بود کی سرم پشت شخص دونم نمی
 . گم می دارم چی وای
  مشخص زیاد اش چهره. هیکل خوش و  پوش شیک خانم یک دیدم که کردم نگاه سرمو پشت برگشتم و  نیاوردم طاقت
 .داره هم جذابی چهره که فهمید میشد ولی  زده که دودی عینک با نبود
 . اهورا به  بود شبیه یکم  چون باشه خواهرش شاید که کردم فکر
 . جلوتر اومد و زد لبخند یه خانمه که بودم تحلیل  و تجزیه حال در

     هشتم و سی پارت

  سفیده کفش و کیف و شال با مشکی دار اتو خط ای پارچه شلوار با کتی مانتوی یک ببینم و تیپش تونستم می حاال
 .مارک
 : گفت و کرد اهورا سمت به اول و شد نزدیک حلقم تو درسته تیپش

  دستشو و من سمت برگشت و  کرد ترمز موقع به ایشون نیافتاده اتفاقی که االن البته دیگه روشه اسمش تصادف عزیزم-
  روی از و اومد می صورتش به  بشدت که آفتابیش عینک و  زد لبخند متقابال که فشردم دستشو و زدم لبخند یه کرد دراز
 :گفت و برداشت هاش چشم
 با آشنایی افتخار.خوام می معذرت ازت پسرم تند رفتار  بابت و.اهورا کنارته که پسری همین مادره هستم آهو من سالم-
 ! دارم؟ رو کسی چه

 .شد دریاییش تیله دوتا اون قفل چشمم و برداشت  رو عینکش وقتی  اینکه از اول بودم کرده هنگ
 .شد اکو سرم تو مادر کلمه. اهوراس مادر گفت که آخرم در و خوبش برخورد اون با بعدم

 : کردم زمزمه
 ؟ !هستین مادرش+ 
 :گفت  و زد لبخند باز ولی کنم معرفی و خودم و بدم و  سالمش جواب داشت توقع انگار اینکه با
 ؟!یعنی خوره نمی بهم.مادرشم آره-

     نهم و سی پارت

 . همیشگیش های تیکه اون دنبالشم به و اومد اهورا پوزخند صدای
 بی  و بودن هوا به سر به داره عادت خانم این.میام و میکنم حل رو مسئله االن من بشین ماشین تو بفرما شما جان مادر--

 . احترامی
 : گفتم  کشیدم هم در هامو اخم
 . ندید جواب دیگران جای به و  نپرید  نفر دو حرف وسط بگیرید یاد اوال-
  محترمی مادر همچین از دوما.  دادم ادامه خودش مثل دار نیش لحن با و کردم بدانداز  تاپایینشو باال از و زدم پوزخند یه

 ...پسری همچین

 :گفت من  به رو و ما بین اومد و  کرد گری میانجی مادرش کنه بارم حرف باز خواست اهورا تا
 . نیست ادب بی ولی هست عصبی اهورا نکن  قضاوت زود دخترم+

 : گفت و  پسرش به کرد رو و زد لبخند که انداختم پایین سرمو شرمنده
 . بریم شو ماشین سوار و کن خواهی معذرت خانم از االن  همین هم شما+
 و شد ساکت مادرش های اخم دیدن با اهورا و کشید هم در رو هاش اخم مادرش که کنه اعتراض خواست اهورا باز

 . من سمت برگشت
 .نبودی زنده  االن وگرنه کن مادرم جون به دعا برو میگه داره که خوندم چشماش تو از قشنگ
 :غرید شدش کلید های دندون الی از دلش های حرف خالف بر ولی
  رو بعدم خوام می معذرت ازت نکردم که کاری بابت مادرم خاطر به ولی اعصابم به زدی گند همیشه مثل هم امروز--
  هم به محکم و در و ماشینش  سمت رفت  و منتظرتم ماشین تو من مادر گفت بلند میزد قدم  تر اونور کمی که مادرش به

 . کوبید

       چهل پارت

 : خندید و  شد نزدیک مادرش
 ... خطرناکه.  داشتی عجله خیلی ولی کردی ترمز موقع به و نشده  چیزی خداروشکر هامون ماشین دخترم-

   پروازم تا مونده ساعت نیم فقط دیدم که کردم ساعتم به نگاه پروازم یادآوری با
 .رسم  نمی پرواز به  وگرنه برم باید من شد دیرم خانم آهو وااای:گفتم و کشیدم بلند هین یک
 .  نشد روشن  خوبم شانس از زدم استارت هرچی ولی ماشین تو نشستم و کردم سرسری خداحافظی یه

 . اهورا و خودم و  ماشین به فرستادم می لعنت لب زیر
 .نشد روشن بازم ولی  شو روشن توروخدا شده دیرم نیست اوردن در بازی وقت االن لعنتی دیگه شو روشن+
 منم سمتم اومد شه نمی  روشن که ماشین دیدن با و  برگشت  بشه پسرش ماشین سوار رفت می داشت که اهورا مادر دیدم 

  که برسونن فرودگاه تا و من تا بخوام جون اهو از تا شدم پیاده همین برای  آژانس به بزنم زنگ نداشتم وقت چون
 : گفت و زد لبخند بخوام چیزی من اینکه قبل  بود مهربونی و فهمیده زن انقدر خودش

 . نشه دیرت که باش زود رسونیمت می  شو سوار-



  نبود  خیابون وسط  خداروشکر و کردم قفل و ماشین و برداشتم صندوق از و چمدونم و کیف و کردم تشکر خجلی لبخند با
 .ماشینم

     یکم و چهل پارت

  سریع که بزارم اونجا و چمدون و کنه باز و صندوق تا  بزنه صدا و پسرش خواست مادرش. اهورا ماشین سمت رفتم
 : گفتم
 . نزدمش هنوز زمین به تمیزه هاش چرخ نباشید هم ماشینتون کثیفی نگران میزارم کنارم جوره و جمع چمدونم نه+

  وقتی و اورد بیرون گوشیش از  رو سرش اهورا نشست هم مادرش وقتی  نشستم اروم و کرد باز برام و در و زد لبخند
 :گفت و کرد اخم بعد  و کرد تعجب اول و دید و من کنه حرکت که کرد ننظیم رو ماشین آیینه
 ! ؟ بازی شهر ببرمت باید کردی که قشنگی رانندگی بخاطر  نکنه باشه خیر--

 :گفت و کرد اخم مادرش
 . شه نمی روشن هم ماشینش شده دیرش فرودگاه سمت بیوفت راه اهورا-

 افتادم مبایلم یده که نبینم رو هاش اخم آیینه توی از مدام که کنم مشغول و خودم  خواستم منم افتاد راه و کرد اخمی اهورا
 .شد اتفاق این باعث و زد  زنگ که مزاحم اون و
 :گفتم لب زیر زده زنگ بار 20 که آوینا اسم دیدن با

 . میزنه زنگ  بهمون خواهرمونم دیدیم و نمردیم عجب چه+
 .دادم پیام براش و کشیدم ای کالفه پوف.بهتره  نزنه زنگ همون البته 
 ( زنم می زنگ خودم رسیدم  وقتی هستم فرودگاه راه  تو من نزن زنگ آوینا)
 :گفت جون آهو لحظه همون که کیفم توی انداختم و کردم خاموش و گوشیم بعد و
 ! نکردی؟ معرفی و خودت دخترم خب-

 :  گفتم و زدم لبخند یه کردم بلند سرمو
 . تهرانی آقای پسرتون همکار هستم فرهمند اسرا من شرمنده بله+
 : گفت تعجب و خنده ته با سمتم برگشت بعد و خندید بلند اول حرفم این شنیدن بعد
 . کرد برخورد  اونطور که شناسه می تورو اهورا پس اینطور که-

     دوم و چهل پارت

 . شه نمی عصبی اونقدر هیچوقت تصادف تو  وگرنه
 ! اس؟ تشنه خونت  به اینطور که کردی چیکارش و پسرم ببینم بگو حاال گفت و شد شیطون لحنش بعد
 :  گفتم و کردم نگاش تعجب با
 ... هیچی اممم+

 : گفت نشه بحث دوباره اینکه برای مادرش که زد پوزخند اهورا
 !بری؟ خوای می کجا سفر حاال کن ولش خب-
 :گفتم و کردم ساعت به نگاه  استرس با پروازم آوری یاد با
 .بزنم سر خوانوادم به کانادا برم گفتم داشتم مرخصی هفته یک راستش+

 . شدم اخراج بگم اینکه از کشیدم خجالت
  سرم به سفر فکر سریع شدم اخراج تا که کرده تعجب من طلبی فرصت این از شایدم نگفت چیزی هم اهورا خداروشکر

 .زده
 : کرد زمزمه آرومی صدای با اورد در فکر از و من جون آهو صدای

 !میکنن؟ زندگی کانادا خانوادت-
 :گفتم و. نکردم کنجکاوی ولی شدم میزد موج صداش توی که ناراحتی متوجه

 . خواهره یک من خانواده کل کنم عرض چه که خانواده البته+
 خواهر یک فقط دنیا دار از شما  به داد عمرشو و کرد سکته دوسال از بعد هم پدرم و  کرد فوت سرطان بخاطر مادرم
 . کاره به مشغول  سازی دارو شرکت یه تو  و میخونه پزشکی کانادا دانشگاه بهترین تو اونم که دارم

     سوم و چهل پارت

 : گفت و سمتم برگشت باتعجب مادرش
 هم برای خدا.خواهرت و تو برای باشه سالمتی و عمر اوناس خکه هرچی و بیامرزه و مادرت خداپدرو دخترم متاسفم-

 . داره نگهتون
 :گفتم و زدم لبخندی

 . داره نگه براتون و پسرتون و  کنه رحمت هم شما رفتگان خدا جون اهو ممنونم+
 . باز  توهمه ابروهاش بود معلوم ولی بود زده دودی عینک اینکه با ایینه تو کردم نگاهش اهورا کردن اهم اهم  صدای با

 . خندید ریز مادرش
 :گفت مادرش که کردم می نگاه بهشون داشتم گیج
 .ترم راحت اینجوری هم من نزدی صدا تهرانی خانم یا خانم حاج و من که خوبه خیلی دخترم-

 میزنم صدا اسم به  رو همه عادتمه کال من البته خودمه سن هم انگار گرفت خندم جون اهو گفتم بهش که افتاد یادم تازه
 گفت و کرد دعوام انقدر مادرم که جون سکینه میگفتم بی بی به همیشه یادمه بودن زنده مامان و بابا که پیش سال چند

 .بی بی گفتم می بزرگتره
 و کیفم و چمدون و شدم پیاده سریع رسیدیم فرودگاه به وقتی نشد بدل و  رد بینمون حرفی فرودگاه به  رسیدن تا دیگه

 . جون اهو از گرم خداحافظی و اهورا از تشکر بعد برداشتم
  اونم. بشیم اشنا بیشتر باهم خونشون برم روز یه برگشتم وقتی گفت بهم و گرفت شمارمو جون اهو ولی شدم پیاده سریع

 .کردم قبول تعارف کلی با منم. اومده خوشش من از و تنهاست

     چهارم و چهل پارت

  بارم  تیکه بخواد و بیاره گیر تنها و  من باز اینکه ترس از ولی برام بیاره داخل تا و چمدونم اهورا که خواست جون آهو
 :گفتم سریع کنه
 . خداحافظ شم نمی مزاحم نیست سنگین و داره چرخ چندونم نه نه+
 . باش خودت مواظب.دخترم دیدار امیده به-

 :  پرسیدم نفس نفس با بود نشست که خانمی از و  مشخص بخش به رسوندم  و خودم و کردم تند پا و زدم لبخندی
 : گفت سریع و بدم ادامه نزاشت... کانادا پرواز..پ ببخشید+



  و  سمت اون برو بعد بازرسی برو  خودتم و  باال بزار  و چمدونت کنم چک من بده  و بلیتت و  پاسپورت اومدی دیر چقدر-
 . شو هواپیما سوار سریع و بده تحویل و چمدونت

  با و دادم تحویل و چمدونم و دوییدم چمدونم و پاسپورت گرفتن تحویل از بعد و دادم انجتم و گفت که کارهایی همه
 .نشستم و کردم پیدا مهماندار کمک به و صندلیم و هواپیما به رسوندم  خودمو باالخره بدبختی

 . خوندم و الکرسی ایت سوره لب زیر  و کشیدم عمیق نفس یه
  و  اون شب یه تونم می جون اهو وجوده با ولی  بی بی جز به نداشتم و کسی ایران تو من کردم فکر اهورا مادر به

 . نیستیم هم تنها اینجوری باشیم هم دوره هم بشه اشنا بی بی با هم که کنم دعوت
 . رسوندن و من اینجا تا کشیدن زحمت  بخرم براش سوقاتی برای چیزی یه  و بازار بریم روز یه إوینا با باشه یادم فقط
 نمیشد باورش شدم اخراج جرا که  میکنم گریه و خونه تو یشینمم رو هفته یک این من میکرد فکر اهورا خندیدم ریز ریز
 . بیوفتم سفر فکر به زودی این به

     پنجم و چهل پارت

 " آوینا"
 کرد، ماشین توی آرکان که کاری اون و اخراجم  ماجرای از بعد داشتم استرس خیلی

 . کنهب راجبم بدی  فکر هم اسرا که بکنه خواهرم جلوی کاری یه وقت یه ترسم می
 .کنم می هرکاری و آزادم و اینجا اومدم اینکه
 از و بزاره من اعتقادات رو پا  نباید هیچوقت هستیم تنها که وقتایی  چه خواهرم جلوی چه بفهمونم آرکان به باید من..نه

 .کنه استفاده سوع رئیسمه  االن اون و تنهام که موقعیتم
 این نه.من از گاهش بی و گاه های دفاع و کنندش دلگرم های حرف اون و  مهربون های چشم اون سمت رفت ذهنم یهو
 .کنه استفاده سوع من از تونه نمی پسر

 .شدم جنبه بی جدیدا چقدر.کردم جور و جمع و خودم سریع ولی لبم روی نشست لبخندی ناخودآگاه
 . نرم شرکت روزی چند و میاد داره خواهرم بدم خبر بهش و آرکان به بزنم زنگ باید افتادم،  اسرا یاد باز

   به شدم پرت...دلنشین اهنگ اون بازم... زدم  شمارش روی و برداشتم گوشیمو
 ** پیش دوهفته**

 ! تو؟ کجایی رفتن دوستاتم همه شده تموم که کالساتم بریم یای نمی چرا پس منتظرتم دانشگاه در جلوی من اوینا-
  که فکری با.بیارم دیگه ای بهونه چه میشم پز اب دارم نمیره ولی بره شه بیخیال اون که وایسادم افتاب تو اینجا من پوف
 :دادم جواب و زدم لبخند زد سرم به
 . بکشید زحمت شما نیست  نیاز برم میتونی خودم که گفتم هم قبال من بابا ای+

 . بکشه طول ممکنه برید شما خونه میرم خودم بعد بگیرم و گفت استاد که کتابی تا چند اومدم االنم
 ...بیام منم وایستا  کتابارو اون بگیرم باید منم اوه-

 . که میبینه و من برسونم سالن به و خودم چجوری حاال میاد داره خدا وای
 .درم جلوی من کشه می طول بیاید شما تا اومدم دیگه من نه نه+

 . کرد قطع  و گوشی منتظرم باشه گفتن با و کرد ای مردونه و کوتاه خنده
 .  ببینه این با دانشگاه تو و من کسی خوام نمی من سیریشه انقدر چرا پسره این خدا وایی

     ششم و چهل پارت

 . اندازه نمی هم نگاه حتی دخترا بقیه به کنه می رفتار خوب باهام و داره و من هوای انقدر چرا دونم نمی اصال
  برگشتم...  هوا پریدم مت سه  که زد بوق کنارم ماشین یه یهو ندیدم  و ماشینش که بیرون رسیدم و کردم تر بلند و قدمام
 :گفت و شد پیاده ارکان دیدم که کنم امواتش روح  نثاره ابدار فش دوتا که
   ؟!دختر میخوای لفظی زیر شد دیر دیگه بریم باال بیا زده خشکت چرا-

 گرم دمت بابا اوففف..پورشه  چیه این پس دانشگاه نیومد وه ام بی با دیروز مگه این. شد درشت گلف توم اندازه چشمام
 . رسی می ارزوهات همه به بشی  دکتر وقتی میگفت بابام.داشتم دوست پورشه بچگی از اومد خوشم دار مایه بچه
 .شدم سوار و ماشین سمت رفتم اروم
 : گفت جذابی لبخند با و برداشت  و بود کرده ترش  جیگر و میومد بهش حسابی که و  آفتابیش عینک آرکان نشستم وقتی

 ! خریدین؟ کتاب چطوره؟  شما حال شما،  های پرسی احوال از خوبم ممنون. فرهمند خانم شد عرض سالم-
 : گفتم شده هول
  کتاب گفتن هم اخرش ایستادم ساعت چهار بابا نه گفتم و کردم الکی اخم کتاب؟ هستید؟اوممم خوب سالم ببخشید عه+ 
 ...و شده تموم

 :  گفت و پرید حرفم وسط
  و هوایی به سر شما میدونستم چون و بگیرم کتاب رفتم عالی جناب از جلوتر من بیاری بهونه  نیست نیاز خوب خیلی-

 . گرفتم کتاب برات بره یادت ممکنه
 . گفتم دروغ بهش  که شدم شرمنده بود زرنگ چقدر پسر این واایی کردم تعجب پام رو گذاشت کتابارو
 : گفتم و کردم تشکر و باال گرفتم سرمو
 ..کتابـ قیمت+ 

 : گفت اخم با و بدم ادامه نزاشت
 . بدم و  پولش بدم و پولش هی توام دیگه خریدم دانشگاهیم هم برای کتاب دوتا نیست نیاز-

     هفتم و چهل پارت

 . زدم لبخندی خرده پوله براش پوال این کرده چیکار مگه حاال گه می راست شدم ساکت دیگه
 .اورد خودم به و من خارجی بخش ارام و  الیت  آهنگ که بودم خودم حال تو افتاد راه و کرد روشن و ماشین آرکانم
  و فرمون دست یه با که شدم خیره آرکان جذاب رخ نیم به و دادم تکیه و سرم برام بود الالیی مثل بخوابم خواد می دلم

 .کرد می رانندگی دقت با و در به بود داده تیکه شو دیگه دست و بود  گرفته
 .بودم  لباسش های مارک و رنگ ترکیب این مرده کشته من. بود  اسپورت همیشه مثل که تیپشم
 .خبری بی عالم تو رفتم  و شد سنگین پلکام کم کم بهش بودم زده  زل که جوری همین
 همین فهمیدم زدم  زنگ بهش که هم بار یک زاشت می برام و اهنگ همین دنبالم اومد می هروقت روز اون فردای از

 . کرده انتخاب پیشوازش برای و اهنگ
 . داد می قلقلک و دلم ته چیزی یه منه خاطر به فقط کارا این گفت می بهم حسی یه کردم ذوق خیلی
 ** حال زمان**

 :کرد صدا و اسمم و زد داد گوشم تو چیزی یه  که گذشته در غرق و بودم خودم حال تو



 .. بگو؟ چیزی یه یاد؟توروخدا نمی صدات چرا! کجایی شده؟ چی ؟ آوینا الووو-
 : گفتم من و من و خجالت با دراوردم بازی گیج بازم نبوده حواسم من و شده وصل تماس که فهمیدم بعد ولی ترسیدم اول
 . نیست چیزی باش آروم آرکان..سالم..چیزه..  اممم+
 :فهمیدم  لحنش از بود عصبی هنوز ولی شد اروم فقط یکم
 .اومده سرت بالیی کردم فکر زنی نمی حرف زنی می زنگ چرا دختر کردم دق که من-

 :گفتم ها بچه مثل و کردم دلخور و لحنم یکم
  اهنگ این رو من که دونی می  اخه؟ کردی انتخاب پیشوازت برای و اهنگ این چی برای دیگه خودته تقصیره همش اه-

 . حساسم
 گرفت  لجم خنده زیره زد پقی بعد  و کرد سکوت ثانیه چند

     هشتم و چهل پارت

 : گفتم
 !دقیقا؟ االن خندی می چی به+

 :گفت
  که شدی اهنگ غرق خیلی اینکه مثل داری دوست و  اون تو چون کردم انتخاب این برای من و اهنگ اون  هیچی.. امم-

 .نشنیدی صدامو
 : گفت و کرد عوض و موضوع و خندید همین برای فهمید اونم کشیدم خجالت

  مشکلی و رفته تند که گفت اونم کردم صحبت پدرم با من راستی چیشده؟ ببینم بگو بکشی خجالت خواد نمی خب خیله-
 . کارت سره برگردی تو که نداره
 :زدن حرف به  کردم شروع نفس یه و افتادم بگم بودم چیده ذهنم تو  که حرفایی یاده حرفاش شنیدن بعد
  منم نیا من پیش هست اون که وقتی تا لطفا لطفا بمونه من پیش رو ای هفته یک میاد داره اسرا خواهرم آرکان ببین+

  از و کنه بیشتر کاریمو ساعت کنم می جبران بره خواهرم وقتی بگو پدرتم به و بگیر مرخصی برام لطفا یام نمی شرکت
 . کنه کم حقوقم
  که شدم بزرگ ای خانواده تو من چون... و ریم می بیرون و شرکت بری می و من تو هرروز بفهمه خواهرم خوام نمی
 . بگردم مجرد پسر  یه با نیست عادی  و دونن می بد رو ها چیز این
 ...لحاظ از خب ولی کنیم سرمون چادر بگن که نیستن مذهبی ماخیلی مادر و پدر

 : گفت و بدم ادامه نزاشت آرکان
  بزنم  زنگ خودم بهت خواستم می  ،اتفاقا نیستم اصال هم مدت این.  خبرم با تو چیز همه از من. فهمیدم دختر خب خیله+
 .رم می آمریکا به و  وقتی  چند دیگه های شرکت با داد قرار عقد و اولیه مواد خرید برای بگم و

     نهم و چهل پارت

 . دورم ازش هفته یک که ناراحت هم فهمه نمی چیزی اسرا که بودم خوشحال هم
 :پرسیدم

 ؟  نیستی وقت چند ولی فضولیه دونم می.. امم+
 :داد جواب مهربون و کرد کوتاهی خنده
 صبح فردا  چون ببینمت بیا تونستی اگه فقط.  دارم پرواز صبح فردا من.اینجاس خواهرت که ای هفته یک همون دقیقا-

 . نیست وقت
 :گفتم نشه صدام لرزش متوجه که کردم سرفه تک یه ولی لرزید دلم
 ..دنبالش برم باید من و میشینه اسرا هواپیمای دیگه ساعت یک+

 :گفت سریع و بدم ادامه نزاشت
 . فکره بهترین این.عالیه-

 : داد ادامه که کنه می صحبت چی از نفهمیدم
  جارو همه برین تر راحت اونجاس که زمانی هم خواهرت دنبال بری هم که بهت دم می و شینم ما اونجا میام االن من-

 . بگردین
 :گفتم ذوق با
 ؟ !آرکان گی می راست وای+

 :کرد زمزمه ارومی صدای با و خندید
 . سهله که ماشین بدم بهت دنیارو خواد می دلم کنی می صدا شوق با و اسمم و کنی می ذوق اینجوری وقتی-

 . هزار رو  رفت قلبم باال،ضربان  رفت بدنم لرزید،حرارت دلم بار صدمین برای باز
 کنه؟ می چیکار من با داره پسر این خدایا

 .اومدم خودم به آرکان خنده صدای با.. که ممکنه یعنی
 می فکر و  خودتی تو وقتی بدونم دارم دوست خیلی هپروت تو رفت و شد سرخ خانم این گفتیم جیزی یه ما باز بابا باشه-

 ! نه؟ یا هستم فکرت تو منم کنی
 :زدم بهش و دلم حرف بار اولین برای و اراده بی بعد ولی کردم تعجب اول
  من به که کمک همه اون بعد  تو حرفاست این از بیشتر خیلی تو لیاقت چون آرکان نداری جایی من خیاالت تو تو+ 

 . ذهنم پادشاه شدی کردی
 . توعه خوبیای و تو محور هول کنم می من که فکرایی
 .  داریم نیاز هم به یجورایی و خورده گره هم به تو و من زندگی فال کنم می حس
 از یکی روز اون و شه می پاره روزی یه کوتاه عمرش و نیست محکم گره این که گه می قلبم ته  چیزی یه همیشه ولی
 .نیستیم ما

     پنجاه پارت

 . شدم ساکت شد تموم هام حرف اینکه بعد

 : کرد شروع ارومی و گرفته  صدای با عمیق نفس یک با که شنیدم می رو هاش نفس صدای فقط بود ساکت اونم
 کسی و  نیست همیشگی خوشبختی  اینکه بعد و میدی اهمیت و کنی می فکر بهم که ممنونم من اینکه اول جان آوینا ببین-

 . کنه تضمین رو فرداش  تونه نمی
  که نیستن چیزی اون همه:)اینکه فقط بگم بهت خوام نمی هم دروغ ولی بشی امید نا که بزنم بهت های حرف خوام نمی
 این ولی کنی نمی رو  فکرش حتی تو که باهات کنند می کاری یه کسانی یه یوقتایی. بینی می برخوردشون ظاهرو تو



  کسانش ترین  عزیز حتی آیندش  و زندگی و مسائل سری یه خاطر به مجبوره شاید نداره دوستت ادم اون که شه نمی دلیل
 : داد ادامه و کشید اهی.( بزاره پا زیر رو

 . نکن  فراموش  و حرفم این ولی بترسونمت که گم نمی اینارو
  و  عالقم نامحسوس من گفت چیزارو این چرا اوردم نمی  در سر حرفاش از یجورایی.  بگم چی نمیدونستم بودم گیج

 . بره می رنج چیزی یه از کنم می  حس ولی چرا دونم نمی میزد موج غم صداش تو... اون ولی کردم ابراز بهش نصبت
  چیزی هیچوقتم چیه اون دونم نمی بینم می و بزرگ غم یه  دریاییش نگاهه عمق تو میکنم نگاه چشماش به که وقتایی یه
 . نگفته بهم
 داره چی همه اینکه با میکنم حس دیدم و ارکان وقتی از ولی ندارن اندوهی و غم هیچ دار پول های ادم میکردم فکر من
 . پول با حتی شه نمی جبران چیزی هیچ با انگار که داره غمی  و حسرت یه ولی

     یکم و پنجاه پارت

  پسر اینکه با کرده غمگین انقدر  و آرکان چیزی چه که کردم می فکر همش. بود مشغول خیلی ذهنم تماس کردن قطع بعد
 .  کنه پنهانش داره سعی و میکنه اذیتش خیلی چیزی یه معلومه ولی شیطونیه و شوخ
 !باشه؟ شده عاشق آرکان..آ ممکنه یعنی..نداره امکان نه...گذشته تو شاید دونم نمی
 کرده؟  ترکش اون و بوده  داشته دوست و کسی ممکنه یعنی

 ... و شد ناراحت کردم عالقه ابراز بهش وقتی که بود همین برای شاید

 .  بود گذشته ساعت نیم انداختم ساعت به نگاه زدن قدم به کردم شروع و شدم بلند
  اومد در صدا به در.اسرا دنبال برم  و کنم عوض و لباسم تا اتاق تو برم خواستم تا
 دیدن ،با کردم باز و در بعد و بله گفتم کنان غر غر روز،همونجور وقت این بود کی این در سمت رفتم حوصله بی

 . موند باز دهنم روم به رو شخص
 و کرد سالمی گذاشت می نمایش به  و هاش گونه چال و  کرد می ترش جذاب خیلی که خودش به مختص لبخنده با آرکان

 :گفت زاتیش طبعیه شوخ با
  باز دهن با و روز کل کنی پذیرایی خواهرتم از خوای می که؟اینجوری منو خوردی زدی زل چی به جون دختر هی+

 !  کنی؟ نگاهش
 . کنه محو زمین از منو خواستم خدا از و شدم اب رسما بعدیش حرف با ولی کردم حس هامو گونه شدن سرخ
 : گفت و کرد ریز و چشماش آرکان

  دلبری و داری زبون خوب که تلفن پشت شی می زیر به سر خوره می بهم چشمت تا چرا چیه..شدن سرخ لپات که باز+
 !کنی؟ می
   کنم؟ فکر بزار! گفتی؟ چی راستی اوه

 .بره می لذت چقدر شه می سرخ لپام و کشم می خجالت اینکه از دونستم می خوب کرد می اذیتم داشت
 

     دو و پنجاه پارت

 : داد ادامه
 .. اومد  یادم اهااا+ 

 .کنم نگاهش و برم عقب قدم چند من شد باعث که شد نزدیک بهم قدم چند
  پشت دیوار با که اومد جلو انقدر و بست سرش پشت و در چشمام از نگاهش برداشتن بدون و داخل اومد جوری همین
  و ایستاد شد پر بینمون فاصله  وقتی و اومد جلو لبش کنج لبخند و بدجنسی با اون ولی ترسیدم یکم و کردم برخورد سرم
 : کرد زمزمه اروم و گرفته صدایی با
 ! آوینا؟ هوم!درسته؟ شدم ذهنت پادشاه و ندارم جایی تو ذهن توی من گفتی+

  باال اروم که بیافته گلوم سیبک به  چشمش اون شد باعث و دادم قورت و دهانم اب بودم زده زل چشماش به  که همونجور
 . شد پایین و

  دوباره کرد ماشین تو  روز اون که کاری ترسیدم ،می بودم زده سرم پشت دیوار به و سردم دستای داشتم بدی استرس
 . بشه تکرار
 : گفتم نلرزه صدام کردم می سعی که جوری اروم
 . گفتم و همین اهوم-

 :گفت گرانش اغوا صدایی با و اورد تر نزدیک و  صورتش اروم و کرد نگاه چشمام به باز
 باید تو. هستم  خواهی زیاده ادمه من که میدونی.. نیستم راضی این به فقط من ولی! ذهنتم؟ پادشاه فقط+

 نیستم راضی بهم  کردنت فکر به فقط من آوینا.بخواد و من وجودت همه باشه من برای چیت همه.. جسمت..روحت..قلبت
 قلبت تو خوام می من آوینا...بگم بهت رو در رو و دلیلش تا اومدم شدی شوکه نشدم خوشحال اینکه از فهمیدم تلفن پشت
  وقتی حرفام به کنی فکر خوب خوام می و میرم که ای هفته یک این باشی من برای که خوام می باشم پادشاه ذهنت تو
 ...بشنوم این غیره اگر چون بشنوم ازت خوام می مثبت جواب فقط برگشتم که هم

  به شباهت بیشتر که کجی لبخند که بودمش ندیده  اینجوری تاحاال بودم خیره مغرورش و جدی چشمای دریای به ترس با
 :داد ادامه و زد داشت پوزخند

  به که خوام می ازت فقط هفته  یک این تو ولی من وپدر خواهرت از ترسی می فقط  و داری دوست و من که دونم می+
 . بگیری عاقالنه تصمیم  و کنی فکر من
 ! آوینا؟ باشه پیشنهادم و من فقط. نکن فکر هیچکس و  چیز هیچ به
  لبای قفل چشمام که زد لبخند و صابق آرکان همون شد باز که حرفش تایید نشانه به کردم پایین باال سرمو ترس با

 چال اون زوم بیشتر منم های چشم و شد تر  پررنگ لبخندش که کردم نگاه گونش چال به خجالت با ولی شد اش برجسته
 . نخواست و مرد این شد می مگه. شد کننده دیوونه های

     سه و پنجاه پارت

 : اومدم خودم  به صداش با که کردم می نگاه گونش چال به و بودم دخترونم افکار غرق همونجور
 . نگیر و خودت جلوی+
 :گفتم و کردم نگاهش پرتی حواس و تعجب با
 !چی؟-

 :گفت
 تونی می خوای می اگه بهشون شدی خیره هم قبال داری دوستشون که دونم می شدی خیره هام گونه چال به وقته خیلی+

 . کنی لمسشون



  کردم نگاه هاش چشم به وقتی  اورد باال سرمو و گذاشت ام چونه زیر دستشو که انداختم زیر و سرم و کشیدم خجالت 
 :گفت
 . بکشی خجالت من از نداری حق دیگه..آوینا+

 این از نه میدم بهت و ماشینم نه  نبوسی  منو تا شد اینطور که حاال گفت و ایستاد سینه به دست و کرد کوچولو اخم یه بعدم
 . خورم می تکون جا

 :گفتم تعجب با و  بیرون زد حدقه از چشمام
 ... میشه دیر نکردم عوض هم لباس هنوز رسه می االن اسرا دنبال برم باید منم بیرون برو بکش خجالت آرکان..آ-

 :گفت و بدم ادامه نزاشت
 ..خواستی خودت  پس باشه+

  اینکه بدون و سرم کنار دیوار رو  گذاشت اشم دیگه دست و چسبوند دیوار به و من و  سینم تخت گذاش و  دستش یه بعد و
 ... شد طوالنی اش بوسه بار اولین برای و گذاشت لبم رو و لباش بده رو حرفی و حرکت فرصت بهم

  جوری میبوسید منو عمیق و بود بسته و هاش چشم که میکردم نگاهش ریخته  فرو قلبی و اومده در حدقه از چشمای با
 . رسیده اب به ای تشنه انگار که
  چیزش همه..سوخت تنم بدنش حرارت  از چسبوند خودش به منو و  گرفت و کمرم دستش یه با که میشد سست داشت بدنم
 .بود کنارم حرکت بدون دستام بود افتاده کار از مغزم.  داشت تازگی برام
 .میبوسید و من آرکان که بود باری  دومین این کرد تکرار کارو اون بازم. گذشت ها سال اندازه من برای لحظه چند اون

     چهارم و پنجاه پارت

 و باز دهن با بودم شده دار خنده حسابی دونم می که زارم قیافه دیدن با و کرد باز اروم و هاش چشم شد جدا ازم وقتی
 :گفت گوشم زیر و کرد  بغلم و فشرد  خودش به بیشتر منو و خنده زیره زد پقی.. اومده در حدقه از های چشم
 منم کردی سرتقی رم نمی  بیرون  خونه این در از بوس بدون که گفتم خب کوچولو تو کنی می نگام اینجوری چرا+

 .شدم کار به دست خودم
 . ببوسمت من فقط ندارم دوست چون کنی همکاری باهام و بوسه موقعه نزنی زل بهم مرغ مثل کن سعی بعدم دفعه
 .. وگرنه بوسیدنم برای بشی قدم پیش باید تو  شنوم می ازت که مثبتی جواب بعد برگردم وقتی 
 لب کرد می تر خراب و حالم و میکرد برخورد گردنم و گوش به داغش های نفس هرم که حالی در و تر پایین اومد 
 .. ممکنه و شم نمی راضی بوسه به فقط:زد

  پرروییش همه این از و اومدم در شیرین خلصه اون از و شد گرد باز هام چشم و  ترس با و گرفتم سریع و  منظورش
 : گفتم و گرفتم فاصله ازش سریع

 دونی می خوب خودتم چون نکن تهدید منو لطفا ندادم بهت جوابی من که هنوز پررویی و حیا بی تو چقدر آرکان عع -
  فکر بزار برو و میز رو بزار و  سوویچ پس گردم نمی بر جوابم از من بشن جمع هم دنیا کل اگر نخوام که و کاری
 .کشه می و من اسرا خواهرم دنبال برم تا شه می دیر  درضمن.کنم

 :گفت و اورد باال تسلیم نشانه به و دستاش نمکی با حالت با و خندید
 .همین بدم کوچولو هشدا یه و کنم خداحافظی ازت اومدم فقط. میرم باش اروم دختر باشه+
 . رفت دربیرون از و گذاشت میز رو و  سوویچ و زد چشمک یه بعد 
 .کنم  عوض لباس تا  رفتم اتاق سمت سرعت با و کردم ازاد و شدم حبس نفس در شدن بسته با

     پنج و پنجاه پارت

 "اسرا"
  میبردن هارو مسافر که هایی تاکسی کنار و فرودگاه از اومدم بیرون باالخره چمدونم گرفتن و دوندگی کلی از بعد وایی
 . کنم پیدا رو آوینا تا چرخوند می چشم و آفتاب تو بودم ایستاده
 و کردم وصل  و تماس. زد زنگ خودش که بزنم  زنگ  بهش بیارم  در گوشیمو کیفم تو کردم دستمو غر غر با نبود ولی
 : گفتم
  سوراخ مغزم بیام،  خودم بده ادرس گفتم همین برای هوایی به سر تو دونستم می من دختر؟ کجایی تو معلومه..آوینااا+
 .. که اره؟واقعا رفته یادت  و خوابی البد..افتاب تو شد

 : پرید حرفم وسط خنده با که زدم می غر ریز یه داشتم
 . بزرگ مادر کن شروع غرغراتو بعد برسی بزار اسرا اووو-

 ؟ !ایستادی کجا پیشت میام میشم پیاده االن دیگه رسیدم
 : گفتم حرص با
  هیچی بی بی های محلی نون از  کنی دیر اگه که باش زود هستم ورودی در جلوی من..بدممم نشونت بزرگی مادر یه+

 .دم نمی بهت
 :گفت ذوق با آوینا
 . اومدم  اسرا دیدمت..ااا..خوشمزش های نون اون با برم بی بی پنجه و  دست قربون من که اخ.اومدم جوووون اخ  واااای-
  گردنم از و بهم چسبید پشت از بختک مثل یکی  که ببینم  رو آوینا  چرخوندم چشم و کردم قطع و گوشی خوشحالی با

 : زد جیغ گوشم در و. شد اویزون
 ..ابجییی+

 . کردم حبس و نفسم و فرستادم هام ریه به و تنش عطر و کشیدمش اغوش در سفت و برگشتم دلتنگی با آویناس فهمیدم
 

     شش و پنجاه پارت

  همیشه که سنگینی بغض اون چکید چشمام از اشکی قطره ناخوداگاه بودم دلتنگش چقدر که فهمیدم کردم بغلش وقتی تازه
 میکردم پیدا و خودشون راه دیگری از پس یکی اشکام و افتادم هق هق به  و شکست باشم قوی و نشکنه کردم می سعی
 . هام گونه روی میخورد سر و

 :گفتم اروم و لرزان صدایی با گوشش زیر  و فشردمش  خودم به  که کرد می گریه اروم آغوشم تو هم آوینا
 االن. ابجی بزنم سر بهت زود  به زود بعد به این از میدم قول  آوینا پیشت اومدم. ابجی بشه چشمات قربون نکن گریه+

 . بود شده تنگ برات دلم چقدر که میفهمم
 : گفت و اومد بیرون بغلم از کرد می فین  فین  که همونجور آوینا
 .. بیشتر من -

  قرمز با حاال که زیباش و معصوم چهره دیدن با. بود  مادرمون شبیه چقدر که اخ..ببینم و  قشنگش صورت تونستم تازه
 .بخندم یا کنم گریه دونستم نمی بود شده هم نمک با گریه بخاطر هاش گونه و بینیش نوک شدن



  ضعیفی صدای با که گرفتم قاب و  صورتش و کردم پاک  و اشکاش و کشیدم صورتش روی و کردم بلند و دستام لبخند با
 :گفت
 ابجی؟-

 : گفتم دلتنگی با
 !ابجی؟ دله جون+
 :گفت و  زد بوسه و پشتشون و برداشت صورتش روی  از و دستام کرد فینی فین
 . میشم دیوونه دارم اوردی برام بی بی های محلی نون از گفتی وقتی از که خونه بریم-

     هفتم و پنجاه پارت

 :گقتم و  سرش تو زدم یدونه شکموعه چقدر آوینا اینکه اوری یاد با ولی خوردم جا یکم
 گفتی؟ بود چی این احساسی بحث وسط. کنم پرستت شکم سره تو خاک+

 .. باشه داشته اونارو از  یکی داشت و ارزوش بچگی از آوینا که ماشینی سمت رفتیم هم دست در دست و خنده با
 : گفت و برگشت ایستادم دیدم وقتی هم آوینا که ایستادم بود اومده در حدقه از که هایی چشم و خنده با
 ؟!ماشینی همچین خوره نمی بهم ابجی؟ چیشد-
 :گفتم تعجب با
 .. چ همکاری دوستی برای یا خودته ماشین این جدی آوینا ولی میخوره چرا..چ+

 : گفت خنده با و بدم ادامه نزاشت
 باهم اینجایی وقتی تا من به داده رو ماشینش مسافرت رفته  و روزی چند دوستامه از یکی برای نه..شو سوار بیا حاال-

 . دور دور بریم
 : گفتم آوینا  به رو و شدم سوار و گذاشتم صندوق توی و چمدونم منم شد ماشین سوار ذوق با بعد
 ! درسته؟  پورشه اها..بود چی اسمش.. بودی؟اممم عاشقش بچگی از که نیست ماشینی همون این+

 :گفت افتادن راه و ماشین کردن روشن از بعد اوینا
 جا همین بیای توام بگیرم پورشه  دوتا که بشم پولدار انقد کن دعا اسرا وای.مونده یادت خوب چه همونه دقیقا افرین-

 . بزنیم دور بریم شیم سوار هرروز کنی زندگی
 . میدم نشونت و دیدنی حاهای برمت می ناهار بعد راستی

 .بدی  پُز همکارات پیش تهران رفتی میگیرم عکس ازت خریدم هم عکاسی دوربین یه
 

     هشتم و پنجاه پارت

 جلوی کلی و افتاده اتفاق براش دانشگاه تو که داری خنده خاطرات و آوینا های کردن پرچونگی کلی از بعد باالخره
 : گفت و شیک رستوران یه جلوی کرد متوقف و ماشین خندیدیم داده سوتی بقیه و استاد
.  بخورم نتونستم هم هیچی شدم  بیدار  7 ساعت از بیای قراره  تو که داشتم استرس بس از امروز که پایین بپر بدو خب+

 . میان در هم خجالت از دارن حسابی بزرگه  و کوچیکه روده دیگه االن
 .شدم پیاده ماشین از پرچونه شکموعه گفتن با و خندیدم
 . باشه قشنگی و دنج جای انقدر خوره نمی کنی می نگاه  که بیرون از. کردم تعجب شدم رستوران وارد وقتی
 .داشت دید رستوران  فضای کل به که نشستیم دیوا کنار اخر اون دونفره میز یه  رو رفتیم و کشید و دستم اوینا
 سفید رز شده پرک های گلبرگ  با بود  رز گل شاخه دو میز هر روی و بود گردو درخت چوب از همه ها صندلی و میز
 .ها میز رو بودن ریخته که قرمز و
  وشکسته سنگین فضای که الیتی  موزیک اون  مخصوصا بود عالی خیلی و  بود چوب جنس از چیز همه نگذریم حق از
 . بود

  زیر  بود زده و دستاش که شد آوینا  شیطونه های چشم قفل چشمام که چرخوندم سرمو زدم دید و اطراف و دور که خوب
 . لبخند با من به بود زده زل و  اش چونه
 :گفتم میزد زل  بهش یکی  همیشه که خودش مثل و کردم ریزی اخم یه
 . دارمااا صاحب. منو خوردی جووون بچه زدی زل چی به-

 :گفت و خندید
 .. وقت یه باشه بهت  حواسش بی بی بگم باید بال شدیاا شیطون توام+
 : داد ادامه جدی لحنی و ریز اخم با بعد و کرد سکوت چیزی اوری یاد با یهو
  برامون ابرو خونه میاره و پسراش  دوست نمیگی بی بی برای کردی خالی و ساختمون االن تو اسرا راستی اوه اوه+

 ! همسایه؟ و در تو مونه نمی

     نهم و پنجاه پارت

 :گفتم و  پاش به زدم محکم میز زیر از پام با یدونه و شد توپ اندازه چشمام و  موند باز دهنم پررویش همه این از
 ..ک باشه حواست کانادا اومدی وقتی از شدی پررو خیلی آویناا بکش خجالت-

  که همونجور و خندید بعد و شد جمع کردم لگد که پاش درد از صورتش اول هم آوینا که شدم ساکت گارسون اومدن با
 : ازش پرسیدم کردم تعجب.. نپرسید هم منو نظر حتی  منو به کردن نگاه بدون داد سفارش مالید می و ماش
 ! اینجا؟ میای زیاد تو آوینا-

 : گفت و کرد جور و جمع و خودش سریع ولی زد لبخند و شد هول اول
 .بودم نیومده که بود وقتی چند دیگه  خب ولی پاتوقمون بود شده مدت یه اومدیم زیاد دوستام با اره.. چیزه..خوب..اممم+

  بزار حاال اینجا بیای  هرروز داری دوست باشی من جای خودتم. خوشمزس اینجا های کباب چقدر بدونی اگه اسرا وایی
 ...میگم چی من بفهمی تا بخوری باید فقط..  نگم که و مخصوص ساالد اون وااایی بخور بیارن

 .. اینجا میومده کیا با و هستن کیا دوستاش بپرسم که قضیه از شد پرت حواسم دیگه کرد آوینا که هایی تعریف با

 . بودم گرسنه خیلی همین برای بخورم هواپیمارو غذاهای ندارم عادت
  شماره یه دیدم که کردم روشنش و اوردم در و گوشیم منم بود گرم گوشیش به  سرش اوینا نگفتیم چیزی و ای دقیقه چند

 .داد جواب بوق دومین بعد  که شماره همون به زدم  زد زنگ همین برای رو شماره شناختم نمی زده زنگ بهم دوبار
 ؟ !رسیدی خوبی؟ دخترم سالم--
 ..اهوراس مادر فهمیدم که کردم فکر یکم صداش شنیدن با

 هستید؟  خوب شما.رسیدم بله.تهرانی خانم ببخشید اممم... جو اهو سالم عه-

 : گفت و خندید



  مواظب. شم نمی مزاحمت دیگه خب.خوبم منم دخخرم ممنون.سالمتی به خب..بگو جون آهو همون دخترم باش راحت--
 .دنبالت فرودگاه اهورا با بیایم بده بهم خبر برگشتی وقتی فقط بگذره خوش بهت باش خودت

 

     شصت پارت

 :گفتم سریع
  که همونجایی برم باید چون. برمیگردم آژانس با من زحمت  به بیوفتید نیست نیاز اصال نه نه وای..خانم اهو مراحمید-

 ...شد خراب ماشینم

 :گفت مهربونی با و بدم ادامه نزاشت
 کرد می کار مکانیکی تو که  دوستش به اونم گفتم اهورا به دادی که رو ماشینت سوویچ نباش ماشینت نگران دخترم--

  خونه در بیاره هم کردنش درست بعد شد قرار  کنه درستش که ماشین سراغ رفت و  گرفت و سوییچ اومد گفت و ادرس
 میایم خودت ماشین با فرودگاه  به رسیدی هم وقتی پارکینگمون  تو میزاریم رو  ماشینت برگردی هم وقتی  تا.کنه پارکش
 . بشه راحت خیالت توام که دنبالت

 : گفتم قدردانی و خجالت با
 کنم؟ جبران رو  لطفتون این چطوری.کشیدین زحمت چرا جون اهو وای-

 : گفت زاتیش مهربونی با
 . نباش هم چیزی نگران بگذره خوش بهت برو.نکردم  کاری دخترم نیست جبران به نیاز--

 . کردم قطع و  کردم تشکر بازم
 : گفت شیطون آوینا که
 .. نگفتم؟  بهش اگه اوردی؟ هوو بی بی سره کیه؟رفتی دیگه جون اهو+
 : گفتم خنده با
  بشدت االن من چون عزیزم کنی سکوت بهتره کنی رانندگی  نتونی بشی  چالق بزنم پاهات  به باز نداری دوست اگه-

 .برمیاد ازم هرکاری ام خسته و گرسنه
 :گفت و داد تکون باال برد برداشت و میز روی کاغذی دستمال خنده با آوینا
  ببرمت خوام می شب که بخواب خوب خونه میریم میخوریم رسه می هم غذا االن نکن َرم  باش اروم.  دختر خب خیله+

 .. میخوری و بز پشم داری انگار اونا هستاا ایران تو که هایی پشمک اون از نه بخوری بدم پشمک بهت دریا کنار
 ... مهشره اینجا های پشمک

 :گفتم و کردم جمع و قیافم خنده با
 .شد بد حالم چیه بز پشم کردنت تشبیه این با اوینا بمیری وای-

     یکم و شصت پارت

 نخورده لذیذی غذای همچین حاال تا  بود عالی واقعا. شدیم خوردن مشغول و شدیم ساکت هردو هامون سفارش اومدن با
 .  بودم

 تا بررم لذت  انقد غذایی خوردن  از بود نیومده پیش زیاد مادرم فوت از بعد بودم مادرم های غذا عاشق همیشه من
 . امروز
 . میدادم قورت و میجوییدم لذت با و لقمه هر از بعد میبستم و هام چشم
 تو ایران اومدم منم حاال گفت  و نزاشت که کنم حساب من کردم اسرار کلی که آوینا کردن حساب و غذا خوردن از بعد

 .برام کنی می جبران
 .شدیم آوینا خونه راهی و خندیدیم
 :گفت و داخل داد هول منو و  کرد باز و در آوینا
 . خودتونه خونه بانو داخل بفرما+ 
 : گفتم و شدم وارد لبخند با
 . که نداریم تو و من خودمه خونه که معلومه-

 کرم راحتی  مبل دست یک و داشت ای قهوه  پارکت کفش و بود دوبلکس که دوختم روم به و زیبای  خونه به و نگاهم بعد
  و کرمی و شکالتی های رنگ با  سلطنتی مبل دست یه اونجا باال  رفت می خورد می پله دوتا و بود شده چیده پایین رنگ
 اتاق هم باال پزیرایی انتهای و داشت قرار خونه اشپز پایین پذیرایی انتهای که رفتم تر نزدیک بود شده چیده بود طالیی
 . بود اتاق دوتا که داشت قرار ها خواب

 : گفتم و آوینا سمت چرخیدم لبخند با
 برم تا منه اتاق ها اتاق از یکی کدوم بگو االن میگردم جارو همه خوب بعدا حاال.  شیطون تو داری قشنگی خونه چه-

 . ام خسته و میاد خوابم خیلی کنم استراحت
 :  گفت و کشید خودش دنبال و چمدونم سریع
  بیدارت غروب کن استراحت. نشن چروک که کاور به بزن دیواری کمد توی هاتم لباس توعه برای اتاق این ابجی بیا+
 . کنم می
 :گفتم و  بوسیدم و  کوچولوم خواهر گونه لبخند با
 های شیطنت اون از دیگه شدی خانوم ولی هستی شیطون هنوزم خودتااا برای شدی خانومی دیگه ابجی عشق مرسی-

 . عروسیت ایشاال.نیست خبری بچگیت
 .انداخت زیر و  سرش و زد لبخند
 . خجالتیه هم خیلی شیطونه خیلی که حال عین در اوینا دونستم می
 

     دوم و شصت پارت

 "اهورا"
 . خورد زنگ  گوشیش که هم وقتی بود فکر تو مادرم رستوران بودیم اومده که مدتی تمام
  کرد صبح که کاری ار هنوزم. زنه می حرف داره سرتق دختره اون با فهمیدم میشد بدل  و رد بینشون که هایی حرف از
 حرف یکی با شادی با داشت مادرم ها مدت بعد ولی. کردم می اش خفه حتما نبود مادرم اگه بودم حرصی دستش از

 .بیاد لبم رو لبخند و  بشم خیره مادرم بشاش چهره به و بزنم کنار و خیال و  فکر شد باعث همین.میزد
 : گفتم بهش رو شد تموم تماسش وقتی
  دیوونه و سرتق دختره این با کردن صحبت با دونستم می اگه.دیدیم هم شمارو شادی و لبخند ما خانم مامان عجب چه+

 . کردم می اشنات باهاش زودتر میشی خوشحال انقدر



 : گفت و کرد مصنوعی اخم بعد و خندید مادرم
  اینکه بعد اهورا راستی.اشناییش از شدم خوشحال واقعا صحبته خوش و مهربون هم خیلی دیوونه نه سرتقه نه دختر اون-
 . بیشتر اشناییه برای خونمون بیاد شام که کردم دعوتش شبم یه دنبالش فرودگاه بریم ماشینش با باید برگشت سفر از
 :گفتم مادرم به رو تعجب با
  عذاب دیدنش با اداره تو جوریش همین نده بال و  پر پررو دختره اون به زیاد لطفا ؟مادر!چه ما به! دنبالش؟ بریم ما+
 .ندارم  رو تحملش واقعا ،  نکن  باز دیگه خونمون به پاشو کشم می

 . کنه می رو خودش کار  اخری که دونستم می ولی کرد سکوت ها سفارش اوردن با که بگه چیزی خواست مادرم
 .بود شده کور کمی اشتهام  پیش دقیقه چند های حرف با که هرچند شدم نهار  خوردن مشغول و کشیدم ای کالفه پوف
 

     سه و شصت پارت

 " آوینا"
  سوار پوشیدیم لباس و رسیدیم  خودمون به اینکه بعد و خوردیم مختصر عصرونه یه شد بیدار خواب از اسرا وقتی

 . شدیم نازنینم مورشه
 . من به بده و این بدم مثبت جواب آرکان پیشنهاد به اگه ممکنه راستی وای و،  مردم ماشین شدم صاحب هم سریع چه
  نداشت کم هیچی خودشم واقعا خودش  بخاطر ماشینش و پول بخاطر نه ولی لبم رو اومد عمیقی لبخند چیزا این به فکر با
 .... تیپ غیرت،مهربون،جذاب،خوش با

 . نگم دیگه که و دریاییش چشمای اون کمه بگم هرچس
 :گفتم اسرا به  رو و اومدم بیرون فکر از دریا به رسیدم با
 . بگذره خوش بهمون حسابی قراره امروز که پایین بپر خواهری خب+

 .شدیم پیاده و کرد تایید حرفمو لبخند با هم اسرا
  فکر چی به اسرا دونم نمی ولی پیشنهادش و آرکان درگیر من بود گیر در فکرمون هردو زدیم می قدم  دریا کنار وقتی
 .کنه می
 . بکنه ای دیگه فکر من راجب  اونوقت و بفهمه اسرا روز یه ترسم می ولی بشم دوست آرکان با خوام می
 نیستن اینجا که دوستام نداشتم و  هیچکس کل در یعنی بگیرم مشورت ازش و بگم هم چیزی بهش تونم نمی طرف یه از
  که هم اینجا کردن ازدواج که رسید  خبر و ایرانن هم اونا که بودم هم با دبیرستان دوره از که داشتم صمیمی دوست تا دو

 ...بشم صمیمی یا رفیق خارجی دخترای با ندارم دوست

 .بود ایرانی درضمن شد پاپیچم خودش هم آرکان
 کنم؟  چیکار یعنی کنم چیکار حاال شدم خل وای

 .. بهتره بیام بیرون فکرش از فعال
 :گفتم اسرا به رو لبخند با و کردم بلند سرمو

 میاره؟  در و لجت همیشه که پسره اون از بی بی ایران؟از از کنی تعریف خوای نمی ابجی خب+

 خندیدم بعد

 :گفت و  زد لبخند بود فکر تو انگار که هم اسرا
 نمی زیاد کنه می اذیتش یکم پاهاش  و شه می پیر داره فقط  خوبه هم بی بی..چجوریه دونی می بودی خودت که ایران-

 ... که مغرورم پسره اون...بره راه  تونه

     چهارم و شصت پارت

  گندی یه من راستی آوینا وای- گفت یهو باشه اومده یادش چیزی انگار بعد و کرد سکوت رسید که حرفش اینجای به
  مفصل بیام گفتم یادته همینه برای شدنمم اخراج هفته یک این زدم،ماجرای تهمت مغرور دیوونه پسره همین به.زدم

 .. میکنم تعریف
 :داد ادامه که کردم تایید حرفشو سرم دادن تکون با
  رو هفته یک این گفتم طلب فرصت منم.اخراج هفته یک گفت و شد عصبی دستم از حسابی رئیس بعد کردم اشتباهی یه-

  یک به بزنم بود  نزدیک هو یک  که اومدم می سرعت با بود شده دیرم میومدم داشتم که صبح امروز تو پیش بیام پاشم
 . اخالقه بد میرغضب   اون ماشینه ماشین،همون اون نگو حاال ماشین
  شده بازی هندی خالصه و گرفت جلوشو مادرش گوشم تو بزنه خواست تا سمتم اومد شد پیاده که دونی نمی آوینا وای
 . بود
 . بود شده خراب ماشینم که سوارشم اومدم. مهربونیه زن خیلی شدم آشنا مادرش با بعدم
  آیینه تو از یجوری اهورا مسیر  کل تو ولی کردم قبول ناچار منم برسونیمت بیا گفت روانی اون مامانه همون...جون اهو

 . کنه می نگاه پدرش قاتل به داره انگار میکرد نگاهم
 . نبودم تو کنار اینجا االن من نبود مادرش اگر

 ... و خانوادم راجب کرد جیمم سین کلی ماشینم تو  و گرفت و شمارم مادرش رسیدیم  وقتی خالصه

 باهام بیشتر که خونشون برم برگشتم اینکه بعد که گفت بود اهورا مادر همین کیه جون اهو گفتی رستوران  تو امروزم
 . اومده خوشش ازم گویا شه اشنا
 .شدم اشنا مادرش با امروز چرا که کرده لعنت و فش و من کلی اهورا االن تا مطمئنم من

     پنجم و شصت پارت

 فهمیدم  که ای تیکه اون از ولی.کرد می بیان رو حرفاش ترس کمی با  و نفس یه که کردم می نگاهش داشتم تعجب با
 : گفتم خوشحالی با بهش  رو  که زد سرم به فکری یه شه اشنا باهاش خواد می پسره مادره
 .. خوبه خیلی که این  اسرا واای+

 : گفت و کرد نگاه بهم فسی پوکر اسرا
 ! دقیقا؟ خوبه چیش -

 :  گفتم
  دیوونه اینکه دوم. بشی سوارش  تونی می بعد  به این از و بره می حساب مادرش از پسره فهمیدی اینکه اول جاش همه+

  برای...بادا مبارک بادا بادا.. بودی خوبی دختر اگه خواد می اینکه یعنی این خب دیگه بشه اشنا  باهات خواد می مادره
 ..  کنه تورت جون اهورا

 اگر که کرد می تهدید همونجور و کرد دنبالم خندم می دید که بعد  و شد سرخ هاش گونه اسرا اول که خنده زیره زدم
 . کنه می فالن بگیرتم
 . شدیم دیوونه کردن می فکر  وگرنه  بود خلوت ساحل شکر خدارو کردم می فرار و خندیدم می منم



 بینی و شد سیاه جلوم یهو دادم روم به رو به و نگاهم که همین دراوردم ادا اسرا برای برگشتم دوییدم می که همونجور
 . زمین خورد باسن با و کرد برخورد سفت چیز یه با بیچارم
 :گفت و نشست کنارم نفس نفس با اسرا
 گرفتی؟  و صورتت رو چرا چیشد ببینم ابجی بردار خوبه؟دستتو حالت آوینا وای-

 . اومد می چشمام از اشک که بود گرفته درد بینیم انقد
 :گفت خنده زیر زد بعد کرد نگاهم یکم دید و قیافم اسرا وقتی برداشتم و دستام

 ... دلم خدا وای..ریخته ریملت شده اشکی که چشماتم و سرخ بینی شده دلقکا مثل قیافت..آوینا.. آ..خداا وای.. قیافشوو-

 .داریم خواهر مام دارن خواهر مردم ما نگران خواهر از اینم گفتم لب زیر و برگشتم قیض با
 .افتاد کردم برخورد که چیزی اون به چشمام تازه

     شش و شصت پارت

  تیشرت با قیافه خوش مرد  یه.کردم بلند سرمو.کردم برخورد صخره به کردم می فکر اول بود سفت انقد. بود آدم یه
 . گلگلی آبی شلوارک و مشکی
 . باشم عصبی یا بخندم دونستم نمی
 : توپیدم بهش رو پاشدم
 .کنار راهم سر از رفتی می ندیدم،شما شمارو و  طرفه اون روم  من که دیدی.اقا کوری مگه+

 : گفت وری  یه لبخند با و اومد جلو قدم یه بود ایرانی انگار که پسره
  تو اومدی که بینی می کردی می برخورد دیگه یکی به  خب کنار راهت سره از رفتم می من اگه خب اخالق بد چه--

 . کنیم می شنا همیشه روز ساعت این رفیقام و من که قسمتی
 ! بیاد؟ جا حالت کنیم شنا باهم خوای می کوچولو خانم نداره اشکال حاال خب
 برای بود پررو خیلی ولی اینجا میومدیم نباید گه می راست  سرش پشت به نگاه یه بعد و کردم نگاهش تعجب  و ترس با

 : گفتم و کردم حفظ و موضعم همین
 . گرفت محکم دستمو مچ  عوض در نخورد تکون که دادم هولش دستم با بعدم.هیز کثافط پسره ببینم گمشو برو+

 : گفت که کردم نگاهش
 . تنها کوچولویه دختر یه مخصوصا بود نکرده توهین من به کسی تاحاال--

 : کرد حمایتم همیشه مثل سرم پشت از اسرا که شلوارم تو میکردم جیش رشما داشتم
 . برگردی  خونتون به سالم دست با نمیدم قول  وگرنه کنی شل خواهرم مچ دور از دستتو االن همین بهتره پسر اقا هی-

 .  دید نمی جارو هیچ بود من رو هیزش نگاه بس از. بود دیده اسرارو تازه انگار پسره
 : گفت و انداخت اسرا سمت نگاهشو

 .ببینم دستمو بشکن بیا.دیگه داف کوچولویه خانم یه جوونم--
 .خواستی خودت۹-:گفت هم اسرا که اسرا پشت رفتم و کشیدم بیرون دستش از و دستم
 بدی صدای دستش.زانوش سر  زد جلو اورد و پیچوند دستشو پشت از و چرخوندش و  گرفت رو پسره دست ناقافل بعد 
 .شد بلند پسره عربده صدای بعدم و داد
 :گفت پسره گوش در و شد خم اسرا  ولی شدم می ترک زهره داشتم ترس از من
  که کن نگاه پسر یا دختره حسابت طرف که نکن نگاه بکشی شونه و شاخ کسی برای بخوای  اینکه قبل  تیپ خوش هی-

 . نکن بحث دیده دوره که پلیسی یه با هیچوقت.چیکارس
 : گفت من به رو و شد بلند پوزخند یه با بعدم
 . خونه ریم می آوینا بیوفت راه-

     هفتم و شصت پارت

 شد باعث که شد بلند پسره داد هو یه ولی بریم  که کردیم تند پا و  گرفتم اسرارو دست سرسع ولی بودم کرده تعجب
 . بست یخ رگام تو خون و پام کف افتاد قلبم من زد که حرفی با و بایستیم

  ام؟ کی من میدونی! کنی؟مننن؟ می تهدید منو.ببینم وایسا هرزه دختره هی--
  تونی می بازم بکارن رحمت  تو سگ تخم  و بکننت سگام وقتی اونجا ببینم کاخم به ببرنت بیان ها بچه بگم وایسا

 . کنی استفاده شخصیت دفاع های فن از همینجوری
 :زد داد و باال برد و صداش بعد
  که بدم بهشون درسی امروز خوام می ماشین تو  ببرین  سگارو توله این بیاین لشاا تن  کجایین..سیامککک... کوروووش--
 . نکنن فراموش دارن عمر تا
  چهره به اخم و بود کرده حفظ و موضعش هنوزم ولی نداشت من از کمی دست اونم که کردم نگاه اسرا به ترس با

 : غرید لب زیر...داشت
 .. وگرنه نیست همراهم  اسلحم حیف-

  قاتحمون وگرنه کنیم فرار اینجا از نیومدن ادماش تا بدوو پایین بیا شیطون خر از اسرا وای گقتم و کشیدم و دستش
 . خوندس
  باشه.ماشین سمت بدوو فقط  توانت اخرین با و  بگیر محکم و دستم من شمارش با باشه گفت و کرد تایید سر با اسرا

 :گفت که گفتم لروزنی
 بدووو .. سه...دو...یک-

 . بود دور ازمون که ماشین سمت دوییدیم می سرعتمون اخرین با و
 : لرزوند پاهامو فریادش صدای یهو که نیاد دنبالمون که خوندم می دعا دلم تو
 .. میرن دارن بجنبین..میشین سگام ناهار شما امروز کنن فرار  اگه..دنبالشوون برین--
 : گفت هم اسرا.کنم نگاه و سرم پشت ترسیدم می
 بدوو  فقط نکن نگاه سرتو پشت آوینا-

     هشتم و شصت پارت

 .شد کشیده پشت از زمان هم اسرا و من موهای یهو  که بودیم ماشین نزدیکای دیگه دوییدیم می جور همین
 .شدیم متوقف کشیدیم که بفنشی فرا جیغ صدای و درد با و شنیدم کلیپسمو شدن شکسته صدای
 . کرد صداشون مرتیکه اون که بودن نفری دو همون
 . کوروش و سیامک
 .شد شل موهاش روی از دستش و زد طرف اون پاهای بین  به لگدی اسرا خودشون سمت گردوندن برمون که همین
 . کرد مهار و پاهام و فهمید پسره که بکنم کارو همون خواستم منم



  و افتاد سرش از شال که  کشید جوری بار این گرفت و موهاش باز پسره همون که من کمک بیاد خواست هم اسرا
   کشید جیغ درد از و  زمین روی شد پرت هم خودش
  چند  هم یکی اون و  گرفت و دهنم جلوی پسره که خواستن کمک و زدن جیغ به کردم شروع منم دیدم که رو صحنه این
 : گفت و کرد بلندش بعد و زد اسرا پهلو و شکم به لگد تا

 .  رسم می و حسابت لعنتی وحشیه++
  هوا رو  و پسر اون دست یکیشون و رسیدن راه از شلواری و  کت نفر 3 که خواهرم صورت تو بزنه سیلی خواست

 . زمین زدش  و پیچوند گرفت
  پیش انداختن اونم و کرد جداش من از و بود من دهن جلوی دستش که پسر یکی این سمت اومد ادما اون از دیگه یکی

 . زدن کتک حسابی رو هردو و رفیقش
 :گفت بودن  الش  و اش حاال که دونفر اون به رو و جلو اومد بود اشنا کمی برام چهرش که سوم نفر
 این.  خان   آرکان با کارتون سرو بشین خانم دوتا این مزاحم الدنگتون رئیس اون یا  تو دیگه یکباره فقط..دیگه یکباره---
  و درست طوفان یه منتظر و  گذره نمی کارت این از برگرده خان آرکان که برسون عیاشم بازه هوس اون گوش به و

 .باشه حسابی

     نهم و شصت پارت

 . کردن چیکار باهامون ببینی کجایی آرکان وای دادن بهم  رو دنیا انگار مرد اون زبون از آرکان اسم شنیدن با
 :گفتم و سمتش رفتم خوشحالی  با. بود آرکان همیشگی راننده همون دیدم و  چهرش تازه من سمت برگشت مرد اون وقتی

 .بیاد ما سره بالیی  چه نبود معلوم نبودین شما کنم؟اگر جبران شمارو لطف این چطوری من امجد اقای وای-
 : گفت لبخند  با امجد اقای
  دور دورا نبودشون تو که بود  خان آرکان دستوره این دادیم انجام و  وظیفمون ما فرهمند خانم نیست تشکر  به نیاز---

 .باشیم شما مواظب
 . فکرمه به کانآر انقدر اینکه از کردن می آب دلم تو قند کیلو کیلو

 : گفتم و  کرد می مرتب رو شالش داشت که اسرا به رو برگشتم
 . نبود روزمون  و حال این االن بودم ندوییده اگه منه تقصیره همش.برات بمیرم الهی ابجی؟ خوبی وای-

 :گقت سریع امجد اقای
 .درمانگاه بریم نیازه اگر فرهمند خانم---
 : گفت سریع اسرا
 .شه می بهتر حالم کنم استراحت خونه بریم. کردید کمک که ممنون اقا نه+

 . کردیم حرکت خونه سمت  به و  رفتیم ماشین سمت دوستاش و امجد اقای از تشکر بعد و  گرفتم اسرارو دست سریع
 :  گفتم و نشستم کنارش رفتم سریع منم و کرد رها و  خودش کاناپه روی اسرا رسیدیم وقتی

 ! خوبه؟ حالت جونم ابجی-
 : گفت اروم.بود درد دهنده نشون که بود  پیشونیش روی اخم یکم
 . بشه کمتر کمی بدنم کوفتگی تا داره گرم آب به نیاز فقط.خوبم+

 :گفتم و پاشدم سریع
  دراز توش برو توام میکنم  اب پر و وان میرم االن داره هم وان که هست بزرگی حمام اتاقت تو ابجی پاشو اره اره-

 . برم قربونت  پاشو.بشه  بهتر بدنت درد تا بکش
  که کردم کمکش و اسرا سمت  رفتم بعد. بشه پر وان گذاشتم و کردم باز و  اب شیر بردمش حمام تا و کردم کمکش
 . بود شده پاره هم جاهاییش یه و بود شده کثیف حسابی بیاره در و لباساش

     هفتاد پارت

  و خودم ناخوداگاه و شد جمع هام چشم توی اشک شکمش و  پهلو روی ها کبودی اون دیدن با  اورد در و لباساش وقتی
 : میزدم حرف هم همونجور و زدم  زار و بغلش  تو کردم پرت
 اومده؟ سرت بالیی  چه اومدی که نشده روزم  یه هنوز ببین ابجی بمیرم..ب من الهی-

 . ابجی ببخش منو خدا ترو..ت..دردسرم مایه برات همش که کنه لعنت و من خدا
 :گفت و کرد جدا خودش از و من بوسید و موهام روی اینکه بعد اسرا
  نبود تو تقصیر اصال اتفاق اون بعدم و  کردیم پرتی  حواس یکم مون دو هر امروز. آوینا زنی می که حرفیه چه این+

 .  عزیزدلم

 . شه می خوب اونم که شده کبود بدنم یکم فقد نیست چیزیم که من بعدم
 :داد ادامه و خندید ریز بعد
 . نیست چیزی کوفتگی یکم شکستم یارو اون از که دستی مقابل در+
 . کرد پاک و اشکام و زد چشمک یه بعد
 . بوسیدم و  گونش و زدم صبوریش و مهربونی همه این به لبخندی منم
  دردسر تو رو اسرا همیشه من بچگی از که کردم فکر این به و نشستم تختش رو باشه راحت تا شدم خارج حمام از بعد
 . کردم می شیطنت و انداختم می

 می پرت دیگه های چیز به و حواسم و کرد می پاک و اشکام االن مثل کردم می گریه و بود ناراحت که هم هروقت
 .کرد
 ... خونمون روی به رو پارک یا خوردیم می بستنی میرفتیم هم با یا

  که اونجایی تا و بود بهم حواسش..پدر..برادر..مادر یه مثل که افتادم بچگیم یاده کرد من از باز که دفاعی با امروز
 . برسه بهم اسیبی نزاشت تونست
 .بود چیز همه زندگی تو من برای اسرا

  درون از خودش که این با  نکنم حس و خالیشون جای که کرد می سعی خیلی مادرمون پدر فوت از  بعد مخصوصا
 .بشه خوب حالم من که داد نمی بروز ولی بود داغون

     یک و هفتاد پارت

 :گفتم و برداشتم و تلفن حال بی رفتم پذیرایی سمت و اومدم در فکر از خونه تلفن زنگ صدای با
 بله؟+

 . اومدم در گیج حالت اون از و کردم تعجب آرکان  عصبی صدای شنیدن با
 دی؟  نمی جواب میزنم زنگ همراهت تلفن به چرا دختر؟ کجایی تو هست معلوم هیچ--



 نمی زنده امروز وگرنه دارم کار و نیستم اونجا که حیف..چیشده ساحل تو امروز که شنیدم امجد از میشم؟ نگران نمیگی
 میرین ادماش و امجد با خواستی که هرجا هم فردا از.  برمیگردم باالخره نداره اشکال ولی و کدومشون هیچ زاشتم
 .. نشه مزاحمتون کسی که باشن  کنارتون دور دورا جای به اینبار که سپردم بهشون
 : گفت بعد و کرد سکوت یهو
 .زارم نمی زندش بخدا آوینا  بگو کرده کاری اگر زاده؟ حروم اون نزد بهت که دست نکردن؟ که اذیتت راستی--
  و حال اوری یاد با ولی شدم  خوشی غرق دارم هم دیگه حامی یه بعد  به این از اسرا جر به  اینکه و حرفاش شنیدن با

 : زدم لب اروم اسرا روز
 .شده کبود حسابی شکمش و پهلو لگد و مشت زیر انداختن و خواهرم عوضیش آدمای ولی آرکان خوبم من+
 :دادم ادامه گلومو به انداخت چنگ بدی بغض بعد
 ... سگاش زیر ما نبود معلوم االن باشن مواظبمون بودی نگفته تو اگر..بود نرسیده امجد اقای اگر آرکان..آ+

 . میخوردن سر هام گونه رو یکی یکی اشکام بدم ادامه نتونستم و ترکید بغضم

     دو و هفتاد پارت

 :غرید عصبی آرکان که
  ماجرای ببینم وایسا بعدم..درمانگاه ببرینش امجد به بزن زنگ نشد بهتر اگر نباش خواهرت نگران..آوینا نکن گریه--

 ! گفته؟ بهت  چیزی فطرت پست حیوون اون!چیه؟ سگ
 : گفتم کنم مخفی و لرزشش کردم سعی که ارومی  صدای با و کردم پاک و اشکام

  جلو میندازم و میبرم کاخم به  شمارو امروز که گفت اونم..اون...کرد تهدیدش و شکست و دستش اسرا وقتی+
 : دادم ادامه هق هق  با و  گرفت گریم باز..رن. بکار..رحمتون..ر  تو سگ تخم  و بکننتون تا.. تا..ت..سگام
 ..چ میکرد عملی و کارش اگر ترسیدیم خیلی ما إرکان+

 : زد داد و بدم ادامه نزاشت
  کاری میارم در فطرت پست بازه هوس مردک اون روزگار از دمار برگردم من بخدا.   نکن گریه... بسهه آوینا بسههه--

 . بده جون سگام زیر  خودش میکنم
  جلوی روز شبانه ماشین تو گفتم امجد به االن کن جمع و  حواست فقط..برگردم تا بزار جیگر رو دندون و  روز چند فقط
  تنهایی بگه  بزنه زنگ امجد بفهمم اگر آوینا حالت به وای..میزنی زنگ دیدی مشکوکی چیز اگر.. بدن کشیک خونه در

 . پیچوندیش یا بهش دادن خبر بدون بیرون رفتی پاشدی
 .  گیرم می نظر در تو برای هم حسابی تنبیه یه  اونوقت

 :گفتم اروم نگرانمه که بودم خوشحال هم ترسیدم هم
 استراحت به نیاز شده کوفته بدنش اسرا بریم جایی رو فردا دونم می بعید البته دم می خبر بهش برم هرجا نباش نگران+

 .بخوابم و بگیرم  دوش یه برم منم.داره
 :گفت شده اروم و شد کم نگرانیش از کمی انگار که باصدایی آرکانم

.  خوش شبت.درمانگاه ببرنش بده خبر شد چیزی اگر باش خواهرتم مواظب باش خیلی خودت مواظب فقط عزیزم برو --
 . باشه دستت دم گوشیت میزنم زنگ بهت باز فردا
 .  رفتم اتاقم سمت و کردم قطع کوتاه خداحافظی و باشه گفتن با
 .برد خوابم بالفاصله و افتادم تخت رو لباس پوشیدن و کوتاه دوش یه از بعد

     سه و هفتاد پارت
 

 "اسرا"
 بادیگارد اون لطف به گذشت خوب  بعدش روزای ولی بود بد خیلی اول روز  اینکه با بود ایران به برگشت روز امروز

 . آوینا های خنده و ها شوخی و ها

 صحبت... و گذاشت بادیگارد برامون و کرد کمک بهمون انقد که کسی و دوستش راجب حسابی و درست نشد وقت فقط
 . اون هم بودم دمغ من هم برگردم باید گفتم آوینا به که دیشب از. کنیم

  می افسردگی انگار قبلش شب از بره خواست می که روزی هم ایران میومد اون که وقتایی بودیم جور همین همیشه
 .کنیم تحمل بتونیم و دوری که ببینیم و هم کمتر کردیم سعی همین برای گرفتیم

 : گفتم و اوینا اتاق سمت رفتم  و اومدم در فکر از
 ..برم چیزی آژانسی یه با و کنیم خداحافظی جا همین سخته برات و میشی اذیت اگر ابجی-

 :گفت سمتم برگشت و بدم ادامه نزاشت
 تنها خونه این تو تونم نمی دیگه کنم می دق کنم خداحافظی باهات اینجا اگر من چیه؟اتفاقا حرفا این اسرا میگی چی+

 .. وظیفمه میبرمت خودمم اوردمت خودم من بعدم..بیارم دووم
 داد  ادامه زی  به  سر و کرد تر اروم و صداش

 .. ن واقعا من اول روز بابت متاسفم من اسرا فقط+
 : گفتم و کردم بغلش جلو رفتم و بدم ادامه نذاشتم

 خب؟  نکن فکر بهش دیگه ابجی-

 . کرد تایید  و حرفم سرش اروم دادن تکون با
 : گفتم لبخند با
 .بیا  شو حاظر سریع منتظرتم در جلوی چمدونم با میرم من.ببینم بدو خب-

 به هم با اومد اوینا نکشیدم طولی که شدم خارج خونه از عمیق نفس یه با و انداختم خونه به دیگه نگاه  یه و  بیرون رفتم
 .فرودگاه  سمت روند اوینا و شدیم ماشین سوار

     چهارم و هفتاد پارت

 .شم پیاده خواستم نمی بود وصل کیلویی ده وزنه پاهام به انگار ایستاد ماشین وقتی
 ... میشد تنگ بودن خواهرم کنار برای دلم

 . شدم پیاده ماشین از و دادم قورت  و گلوم تو بغض
  از خیس صورتش دیدم کنیم خداحافظی جا همین دیگه که بگم برگشتم وقتی اومد می سرم پشت از اوینا  پای صدای
 .اشکه
 . گریه زیر زدیم هم با و بغلش تو کردم پرت و خودم و نیاوردم طاقت دیگه
 . کردن می نگاهمون ناراحتی با و بودن زده زل ما به میشدن رد اونجا از که نفری چند



 نفس سال 10 تا خواست می دلم و فرستادم هام ریه به و  تنش عطر فشردم خودم به رو اوینا بیشتر و ندادم اهمیتی ولی

 . دارم نگه هام ریه  تو و خواهرم عطر و نکشم
  و کردم پاک و اشکاش و شدم جدا ازش سریع همین برای شد می تر سخت کندن دل موندیم می هم بغل تو بیشتر هرچی
 :گفتم گوشش بوسیدم،کنار و  خیسش گونه
 بیای دانشگاهت شدن تموم بعد بده قول..پیشم بیای تحویل سال برای بده قول...کوچولوم خواهر باش خودت مواظب+

 خودت مواظب هستی که اینجا توروخدا... ندارم و  هیچکس دنیا این تو تو  جز من... اوینا بده قول..همیشه برای پیشم
 .باش خیلی
 :گفت و کرد بغلم باز هق هق کمی با و گرفته صدایی با اوینا
 . بمونم که بیام شد تموم دانشگاهم وقتی هم پیشت بیام عید برای هم  دم می قول...میام بخداا ابجی میام-

  باال برقی های پله از که رفتم  سرم پشن به کردن نگاه بدون من و شدیم جدا دیگه هم از گرفتن قول کلی از بعد باالخره
 اوینا صورت به و برگشتم گریه  بخاطر دید می تار که هایی چشم با و نیاورد طاقت دلم رسیدم باال  طبقه به وقتی برم
 داره هنوز که بود معلوم و بود سینش رو  دستش یه و شیشه رو  دستش یه و بود ایستاده ای شیشه در پشت که شدم خیره
 . کنه می گریه

     پنج و هفتاد پارت

 " آوینا"
 .ریختم می اشک و کردم می نگاه ها پله باالی اسرا خالی جای به و بودم ایستاده جوری همین
 ... هعی  غم،  درده تنهایی،  داشتم،درده درد حس یه قلبم ته

 برخورد یکی با برگشتم که همین و کردم پاک و هام اشک شدم تر سبک وقتی و قلبم روی از برداشتم دستمو باالخره
 .کردم
 .شد سد راهم جلوی باز بشم رد کنارش از خواستم تا و کردم اخم

 .آرکانه...دیدم که بدم فش دوتا تا کردم بلند سرمو
  سر اخر و کردم نگاه دلتنگی با  و صورتش اجزای کل کردم نگاه مهربونش و  مردونه چهره به و شد باز کم کم  هام اخم
 . میکردن ارومم بود توشون که ارامشی با همیشه که شدم ابی گوی دوتا اون میخ باز هم

 .خوندیم می رو دلمون حرف هم های چشم از داشتیم انگار بودیم هم به کردن نگاه درحال هردو
 : گفت جذابی لبخند با  و شکست و سکوت آرکان که
 . باهات دارم حرف هم کلی کنیم دلتنگی رفع  دیگه جایی یه بریم بیا.خانومی سالم+

 : گفتم زیر  به سر و کردم ارومی سالم
 . بریم باشه-

  راجب خواد می حتما االن که بودم این فکر توی من ایستادیم ماشین جلوی دو هر ماشینش سمت رفتیم می داشتیم
 ! بگم؟ بهش چی من حاال خواد می جواب و بزنه حرف پیشنهادش

 :اومدم خودم به آرکان صدای با که بودم ها فکر همین تو
 گفتی؟ چیزی! چی؟..چ-

 :گفت و خندید
  یادت چیزی یه خب.دونم می و  جوابم من کنی فکر پیشنهادم و من به انقدر نیست نیستی،نیاز باغ تو هنوز که تو دختر+

 ؟ !نرفته
 :گفتم کردم نگاهش گیجی با
 . دیگه بریم خب کیفم اینم هست که هم ماشین هستم که خودم نه!چی؟-

  نپوکه کنه کنترل و خودش داره سعی که ای خنده و تعجب با دیدم که کردم نگاهش برگشتم نشنیدم ارکان از جوابی وقتی
 .کنه می نگاهم داره

      شش و هفتاد پارت 

 : گفتم تخسی با
 منم که پرسی می من از پیچیده های سوال هی نیست حواسم فکرم  تو من بینی می هروقت بدجنسی خیلی خب؟ چیه-

 ...ماشـ تو بشینیم بزن  و ریموت دیگه نذاشتم جا و  چیزی خب بدم سوتی

 .  بدم بهش و  سوویچ من منتظره تاحاال موقع اون از که افتاد دوهزاریم منه دست هنوز که ماشینش سوویچ اوری یاد با
 :گفتم پررویی با و نیاوردم خودم روی به اصال

 .  بده و  سوویچ بگو  حسینی و راست بگیری  خودتم وقت و کنی گیج و من هم انقد که جایی به خب بابا ای-
 .شده قرمز خنده از دیدم که کردم نگاهش کردم بلند سر.نگرفت که سمتش گرفتم و  سوویچ و کیفم تو کردم دست بعدم

 :گفتم همین برای بود گرفته خندم خودمم
 .  کن راحت و  خودت بخند دستم رو بیوفتی نترکیدی تا حاالم دادم سوتی باز خب خیله-

 :  گفت و خنده زیر زد پقی که بدم عالمت من بود منتظر انگار
 . کوچولوو نمکی با و خنگ چقدر تو اخه نمیشه پیر تو با ادم دختر وای+
 : گفتم تعجب با
 .شد خسته پاهام بابا بریم شو سوار برو بیا عمته کوچولو-

 .بودم نزده حرف باهاش اینجوری تاحاال چون کرد تعجب اونم اینبار
 . شده تبدیل دراز زبون بلبله به خجالتی کوچولوی گربه نبودم  تو که بینم می به به+

 :داد ادامه تر اروم و گوشم کنار اورد سرشو
  که ببرم لذت من و بخونی برام که کنم بلبلت خودم خواستم خجالتی،می زنه نه دارم دوست گربه نه من نداره اشکال+

 . کنم تشکر ازش حتما باید خوبه. ساختت خوب خواهرت دیدم
 :گفتم زیر به سر
 .شدما خسته ریم نمی-
 . شد سوار سریع و  گرفت ازم و  سوویچ و داد تکون سری اروم لبخند با

     هفت و هفتاد پارت

  با اول روز که همونی بگم بهتره یا همیشگیمون رستوران همون حلوی و ماشین که ،  نزدیم حرفی کدوم هیچ مسیر تو
 . پاتوقمونه اینجا که دادم سوتی باز من و  رفتیم آوینا
 . شه نمی شب روزم نیارم در بازی خنگ و ندم سوتی روز یه من اصال
 . نشستیم همیشگیمون میز رو  رفتیم و شدیم پیاده



 : زدن حرف به کرد شروع و کشید عمیقی نفس آرکان لحظه چند بعد
  روز همون فردای وگرنه داشتم ماموریت اوردی شانس. کنی فکر  تونستی بودم دور ازت که هفته یک این...آوینا خب+

 .خواستم می جواب ازت
 . بگم چی دونستم نمی لرزید می دستم زیاد استرس از و کردم می بازی انگشتام با داشتم و  بود پایین سرم
 : کردمم شروع من من با
ت قطعا بزاری دختری هر رو  دست که هستی پسری تو گفتم هم قبال دارم دوستت من..من آرکان..خب-   زنه نمی پَس 

  بگم باید پیشنهادت راجب منم خب... و ماشین و  خونه تا گرفته قیافه و  تیپ و معاشرت اداب از نداری کم چی هیچ چون
 ...مـ که

 که إرکان به بعد و انداختم گارسون  به نگاه یه اول کردم بلند سرمو و شد قطع حرفم سفارش برای گارسون اومدن با
 .اومده موقع بد چقدر که خوره می حرص داره دونستم می کرد می نگاهش حرص با داشت

 .فرهمند خانم طور همین هم شما.اومدید خوش خیلی خیلی تهرانی جناب سالم ---:گارسون
 :داد سفارش دارم دوست جوجه من دونست می چون سریع و داد تکون سری آرکان

 . مخلفات همه با مخصوص جوجه پلو  پرس دو+
 . بشنوه و من جواب که هوله دونستم می

 ندارید؟ ای دیگه امره.چشم بله ---:گفت گارسون

 .  شد دور جا اون از گارسون که نه گفت سریع آرکان

     هشت و هفتاد پارت

 . حوصله بی و عجول ها بچه مثل بود شده بودم گرفته و خندم جلوی بزور
 : گفت و خوند و دستم سریع که کنم اذیتش یکم خواستم زدم لبخند
 .کنم می طالفی بدجور کنی اذیت بخوای اگه شیطون کوچولوی گربه آی آی+ 

 ! نه؟ یا ما به دی می رو  بله بگو و آخر جواب بهم فقط االن کردی که هم چینیت مقدمه
 :گفتم حرفش شدن تموم از بعد بالفصله

 .بله-
 .شد  میخکوب حرفم با  که بخوره ساالد برداره و چنگال خواست و پایین بود انداخته و سرش
 . زد زل چشمام تو و کرد بلند سر

 :گفت ارومی صدای با بخونه چشمام تو رو هام حرف صحت خواست می انگار
 ! کن؟ تکرار دیگه بار یه+
 :گفتم و کردم کج نمکی با  حالت با و سرم و ام چونه زیر زدم و هام دست از یکی یهوییش واکنش این از لبخند با
 . مثبته جوابم من حال هر در.بخرم سمعک برات تولدت برای بنداز یادم عمو-

  تر پررنگ و پررنگ لبخندش کم کم بعد و داشت لبخند اولش و اومد در شک از اونم  که زدم دیگه لبخند یه بندش پشت
 :گفت من به رو  و زد ای مستانه قهقه سر اخر و شد
 .  دختر بگم چی دونم نمی من.. من..آوینا وای+

 :داد ادامه وار زمزمه و بوسید عمیق و  گرفت و  بود میز روی که راستم دست
 . نشه پاک صورتته روی که خوشگلی لبخند این عمرت اخر تا که دم می قول+
 . کنه می خوشبختم که دونستم می
 .عزیزم بیام بزنم صورتم و  دست به اب یه سرویس تا برم من گفت و شد بلند میز روی از خوشی سر با
 :  گفتم لبخند با
 . بیا زود باشه-

 . شد دور ازم سریع و داد تکون سری

     نه و هفتاد پارت

 .. بگم چجوری اسرا به دونستم نمی زدم زل میز به آرکان رفتن با
 میده؟ نشون واکنشی چه بفهمه اگه یعنی

 .. و نگفتم بهش  چیزی بود جا این وقتی تا چرا که شه می ناراحت دستم از مطمئنم
  شر به تعجب با اومدم در فکر از  بود خوده گره پاپیونی قرمز  ربان یه با که مخملی و کوچیک جعبه یه گرفتن قرار با
 .آرکانه دست صاحب دیدم که کردم بلند
  جعبه در و زد زانو پام جلوی خودش و کرد بلندم گرفت و دستم بود،که چرخش در صورتش و دست بین نگاهم گنگی با
 : گفت و  گرفت روم به رو  کرد باز رو
 !آوینا؟  کنی می ازدواج من با+
  زیر و کرد بغلم محکم و شد بلند  آرکان که زد حلقه هام چشم توی اشک کنم چیکار دونستم نمی غم  و ذوق و تعجب از

 : کرد زمزمه گوشم
 بشه؟  بارونی خانومم های چشم نبینم+

  و گذاشت میز روی رو حلقه جعبه کرد جدا خودش از و من آرکان که خوردن می سر گونم روی هم سر پشت هام اشک
 :داد ادامه و گرفت قاب  مردونش و داغ دستای با و صودتم

 بدی؟ و جوابم خوای نمی+

 : گفتم لبخند با
 تو میاد یکی کنم می دق دارم خواهرم دوری از که روزی تو که دیدم نمی هم خواب توی خیچوقت من..آرکان..من-

  تویی فرد اون..اون میشه وجودم کل و کنم می فراموش خودمم حتی که شم می خوشی غرق انقدر روز همون و زندگیم
 ... اوردمش زبون به امروز فقط دادم بهت و مثبت جواب که وقته خیلی دارم،من دوستت خیلی من.آرکان

 عشق با منم و کنار گذاشتم و خجالت بار اولین برای بوسید  عمیق و لبام و جلو اورد و صورتم و بدم ادامه نزاشت
 . بوسیدمش

 .  شدیم جدا هم از اطرافیان جیغ و دست صدای با

     هشتاد پارت

 :گفت و کرد بغل و هام شونه خنده با ارکان که انداختم پایین و سرم خجالت با رستورانیم توی فهمیدم تازه
  فکرت انقدر تو اومدی وقتی فقط  شرکتن های بچه خودمونن های دوست همه رستوران ادمای نکش خجالت آوینا+

 . نشدی متوجه و نکردی نگاه اطراف به اصال بود مشغول
 .هستن همه گه می راست دیدم که کردم بلند  سر بیشتر خجالت و تعجب با



 ....و نسترن،سارا،امیر،کیارش

  باز  که بوسید و دستم پشت هم بعد و انداخت چپم دست توی و اورد در جعبه از رو حلقه و گرفت و دستم سریع آرکان
  ها بچه که کردم دانی قدر ازش  نگاهم با و شدم خیره آرکان صورت به لبخند با منم. کشیدن جیغ دخترا و زدن دست همه
 .گفتن تبریک و کردن بغلمون یکی یکی و سمتمون کردن حمله همه
 . شد ساکت همه شخصی صدای با که
 .گم می تبریک  به به--
  که دادم فاصله آرکان از و خودم  ترس از و دهنم تو اومد قلبم آرکان پدر دیدن با که صدا صاحب سمت برگشتیم همه

 . چسبوند خودش به و من و انداخت هام شونه دور دستشو آرکان برعکس
  با و بودم بسته و هام چشم اخراجم شرکت از که بگه باز بعدم و گوشم زیر بزنه  یدونه و بیاد باباش  که االنه بودم مطمئن
 ..اومدم در فکر از صداش با که بودم العملی عکس  هر منتظر و رفتم می کلنجار خودم

 .گلم عروس گم می تبریک--
 مخملی جعبه به چشم با و زد  لبخندی که کردم نگاهش بود اومده در حدقه از که هایی چشم با و کردم باز و هام چشم

 .کرد شارها بود  دستش که بزرگی
 :گفتم اروم و انداختم زیر و سرم تعجب و خجالت و من..من با
 .کشیدید زحمت چرا.ممنونم تهرانی اقای سالم-

 :  گفت و زد گرمی لبخند پدرش
 بگیری؟  دستم از کادوتو خوای نمی--

 . موند می باز دهنم داشت حیرت از کردم بازش وقتی  و گرفتم دستش از رو جفبه لبخند با
  که بگم تونم می کلمه یه تو...الماسه از زد حدس میشد که هایی نگین با سفید طال دستبند و گوشواره و گردنبند ست یه

 . بود محشر
 رضایت  برق هاش چشم تو که  بوسیدم و  دستش و  میز رو گذاشتم رو  جعبه و کردم تشکر  باز و کردم نگاهش قدردانی با
 .دیدم و خوشحالی و

     یک و هشتاد پارت

 .کنید صبر گفت آرکان پدر که بخوریم ناهار و بنشینیم خواستیم
 : زد صدا بلند
 . بیارش پسر هی--
 . داخل اومد بود سفید  و  قرمز رز های گل از تمامش که بزرگ العاده فوق گل دست یه با شلواری کت مرد یه
  هر من که بود هایی روز از یکی امروز پسر و پدر این لطف همه این از بودم کرده هنگ واقعا بگم چی دونستم نمی
 . بودم آرکان مدیون هارو این همه و شدم قافلگیر رو اش لحظه

 .کنه می نگاهم داره ای کننده دلگرم لبخند با و بهم زده زل اونم دیدم که کردم نگاهش برگشتم لبخند با
 : گفت و گرفت شخص اون از و گل دسته پدرش

 .کنم می جبران عروسیتون برای ایشاال ناقابله هم گل دست این--
 : گفتم خجالت با
 . کنم تشکر ازتون چجوری دونم نمی من واقعا.کشیدید زحمت خیلی-

 :گفت لبخند با پدرش
 . بسه من برای  لبش روی  بیاری لبخند و کنی خوشبخت و پسرم که همین--
 . گفتم ارومی چشم و انداختم زیر به سر لبخند با
 . بنشینه ما کنار که اوردن دیگه صندلی یه آرکان پدر برای فقط و  نشستن هاشون میز روی دو به دو رفتن همه که
 : گفت در جلوی پدرش بریم شدیم بلند که وقتی.  خوردیم سکوت تو رو غذا
 میزارید؟  رو عروسی و عقد قراره کی حاال خب--

 :گفت پدرش به رو  که کردم نگاه آرکان به  و کردم بلند و سرم پرید رنگم
 ... کنه ازدواج  قراره  که نگفته خواهرش به هنوز آوینا درضمن نکردیم کاری هیچ هنوز ما بابا+

     دو و هشتاد پارت

 :گفت و بده ادامه نزاشت پدرش
  فکر دیگه وقت چند کردید عقد  وقتی ها چیز بقیه و محضر و عروسی سالن دیدن و لباس خرید برید هفته اخر تا شما --
  بگیرید  دیگه جشن یه همونجا خواستن اگر هم شی می اشنا عروسم خانواده با تو هم ایران برید هم با بعد نوروزه عید کنم
 . باشه مراسمش تو خواهرشم که
 نگم؟ هیچی اسرا به و کنم عقد من ینی..کردم می نگاهش داشتم تعجب با

 . بخشه نمی هیچوقت و من اسرا کنم قبول تونم نمی من...ن..ن شه می مگه
 ..باشم تنها من و نباشه عقدم تو همونم حاال دارم خواهر یه فقط دنیا دار کل از من

  اونجا از ماشینشون و نشست اونم و کرده باز خان آراد برای و ماشین در راننده دیدم که کنم مخالفت کردم بلند و سرم
 .شد دور

 :گفتم و آرکان به رو برگشتم
   تنها خواهرم اونوقت و کنم عقد من شه می مگه..نبود این ما قرار چی یعنی آرکان-

 . نکنه شرکت من شادی و جشن تو خانوادم عضو
 : گفت و گرفت و دستم آرکان که شد جمع هام چشم تو اشک
 . کنیا گریه نبینم فقط شه می همون بخوای تو هرچی باشه عزیزم..آوینا+
 جشن هم ایران میریم و کنیم می  عقد فقط گیریم نمی جشن اینجا اصال ها شه نمی هم بد  ببین گه می خودمون بخاطر بابا
 ! خوبه؟ گیریم می ایران تو و عروسیمون هم گیریم می عقد
 : گفتم نزنم زمین و آرکان حرف اینکه برای ولی بودم ناراضی هنوز اینکه با
 .بینم می خواب دارم کنم می فکر هم هنوز بود عجیبی روز امروز خونه؟خیلی برسونی و  من میشه فعال..خب-

 . عزیزدلم نیستی خواب گفت و زد لبخند آرکان
 . شدیم ماشینش سوار هم با و  گرفت و دستم

     سه و هشتاد پارت

 "اسرا"
 . گریه زیر زدم و کنم کنترل و خودم نتونستم دیگه هواپیما صندلی روی نشستم وقتی



 .کرد می نگاهم ناراحتی با کنم می گریه فهمید وقتی که بود نشسته خانم یه دستم کنار
  رو آوینا هیچوقت بمیرن قراره دونستن می اگر هم مامان و بابا مطمئنم..جوریه این دنیا این چرا اخه بود گرفته خیلی دلم
 .بشم تنها اینجا من و بخونه درس که کانادا فرستادن نمی

  وقتی..گرفتیم هفته یک این تو آوینا با که ای تازه های عکس کردن نگاه به کردم شروع و اوردم بیرون کیفم از و گوشیم
 شاد هم دور که زمانی بودن مامان و بابا که زمانی..خانوادگیمون و قدیمی های عکس سراغ رفتم شد تموم ها عکس
 .. بودیم
 .کیفم تو گذاشتم و کردم خاموش و گوشیم..حیف..اه

 ...خوابیدم و دادم تکیه صندلی به سرمو همین برای سوخت می بودم کرده گریه بس از چشمام

 ..رسیدیم شید بیدار..خانم؟خانم-

 هم خانم این و هستم هواپیما تو  فهمیدم که دیدم و اطراف و دور برگشتم.دیدم خانم یه روم به رو که کردم باز و هام چشم
 .بود نشسته دستم کنار که همونیه
 .کردم تشکر و زدم لبخندی
 . کردم حرکت خروجی سمت و گرفتم تحویل و هام ساک و بیرون رفتم شدم بلند

  و سوقاتی بخاطر اونم چمدون تا 3 شده االن ولی هام لباس برای اونم داشتم چمدون یه فقط بود تر سبک هام بار رفتنی

 . گرفت می برام بزور آوینا که هاییه خرید
 . بخریم هم چمدون تا دو شدیم مجبور اخری
 .زد صدام یکی کردم حس که  ها تاکسی سمت کردم حرکت و کشیدم اهی
 .شدم بیدار خواب از تازه که اینه بخاطر کنم فکر..ندیدم و کسی ولی کردم بلند و سرم

     چهار و هشتاد پارت

 . گرفت و دست یکی که عقب صندوق زاشت می داشت و  گرفت رو هام چمدون راننده که رفتم تاکسی  یه سمت به
 . جونه آهو دیدم که کیه ببینم تا کردم بلند سر تعجب با
 :گفت و داد گرمی با و جوابم که  کردم سالم ضعیفی لبخند با
 ؟!ندیدی و من زدم صدات همه این دخترم+
 . خونه گردم برمی تاکسی  یه با خودم گفتم هم دیشب که من.کشیدید زحمت اومدید چرا شما خانم آهو ندیدم نه-

 : گفت و گرفت و دستم خانم اهو
 . بری و بیای غریب و تنها تو که باشم مرده من مگه شه نمی نخیر+ 

 :گفتم و زدم لبخندی
 . کشم می خجالت دادم زحمت شما به خیلی من اخه جونتون از دور -
 :گفت سرش پشت از یکی بده جواب خواست تا
 هه...حاال کشی نمی  رفتارت از بکشی خجالت باید که زمانی اون خجالت؟ توعو--

 ...اهورا جز باشه تونه نمی کسی فهمیدم داشت لحنش که نیشی با

  سالم تر نزدیک اومد وقتی فقط بدم رو جوابش نداشتم حال که سوخت می هنوز هام چشم و کردم می درد سرم انقدر
 : گفتم مادرش به رو و کردم ارومی

  زنگ بهتون روز یه حاال.  کنم استراحت خوام می خستم خیلی خونه برم تاکسی با که راحتم خودم واقعا من خانم اهو-
 . اوردم هم سوقاتی براتون راستی.. خونم بیاید زنم می
  به رو  برگشت و...نشو ناراحت شقم کله پسر این های حرف از توروخدا. تو دنبال اومدیم اینجا تا ما چی یعنی دختر+

 : گفت بهش رو و رفت ای غره چشم اهورا
 .بیایم ما تا ماشین تو ببر بردار هارو چمدون این پسرم+

 . رفت برداشت چمدونارو و گفت ی هللا اال اله ال لب زیر اهورا
 :گفت که کنم مخالفت خواستم

 .. قبال بودم گفته اومدیم خودت ماشین با+ 

     پنج و هشتاد پارت

 ماشین با اهورا ولی اومد من  با هم جون اهو کردم رانندگی من و شدم خودم ماشین سوار کشمکش کلی از بعد باالخره
 . برن تاکسی با نباشه الزم دیگه برگشت برای چون اومد می سرم پشت خودشون

  نمی حتی دادم می تکون سر حرفاش جواب در فقد نداشتم حوصله چون من ولی خورد و من سر کلی ماشین تو خانم اهو
 . زنه می حرف چی راجب و میگه چی فهمیدم
 :گفت و  کرد ساختمون به نگاه یه  خونه رسیدیم وقتی
 ! بزرگی؟ این به ساختمون تو کنی می زندگی تنها+
 . بودیم اینجا ما بودن مادرم پدر  وقتی از یعنی ماست قدیمی ساختمون این-

 .  واحدیه تک و دوطبقه خوبیه و بزرگ خیلی ساختمون
  برای هم باال طبقه مهربونه خیلی داریم دوستش خودمون بزرگ مادر مثل اوینا و  من که میشینه مسن خانم یه اول طبقه
 .کنم می زندگی  توش من حاال...که بود ما
 : دادم ادامه و مهربونش چهره به زدم لبخند یه
 .کنم جبران بتونم شاهلل ان.کشیدید زحمت خیلی..بخوریم کنم دم چایی یه باال بریم بفرمایید خب-
 : گفت و فشرد و دستم لبخند با
 .  ما خونه شام دنبالت بیاد فرستم می رو اهورا شب کن استراحت برو دخترم نه+

 ...نداشتم دختر مثل توام کنی تشکر بخوای هی که نکردیم هم کاری.خونت میام منم زیاده فرصت حاال

 : گفت سریع که شامش پیشنهاد با کنم مخالفت خواستم و زدم بهش لبخندی
 . نکاری باز پسرمو منتظرما گفت و شد پیاده سریع بعدم.زنه نمی حرف بزرگترش حرف رو که ادم هیس+

     شش و هشتاد پارت

 :گفت
 چی؟ راه وسط بشه خراب ماشینت باز اگه یوقت.  بیرون بیاد بخواد شب تنها دختر یه نکرده الزم+

 . کنندس گیج ادرسش یکم ما خونه درضمن
 . رفت و کرد خداحافظی که کردم تشکر باز و اجبار به دادم تکون سری
 :گفتم و کشیدم فرمونش  روی  دست و پارکینگ تو بردم و ماشین منم



 شه می خراب ماشینت گن می راه  به راه دیگه اال.. بردی اینا جلوی و من ابروی نامردی؟چرا خیلی دونستی می-
 .شدم پیاده و کشیدم ای کالفه پف...که نمیدونن
 . دیگه میزنم حرف ماشینمم با هیچ میزنم حرف که خودم با. شد اضافه بودنم چل و خل خصوصیاتم به خوبه
 . چخبره من دل تو فهمه می چی پاره اهن تیکه چن این
 !بشم؟ اشنا باهاش بیشتر داره دوست و کرد صمیمیت احساس انقدر دید و  من بار یه اینکه با چرا اهورا مادر واقعا
 سریع و گذاشتم در جلوی  هارو چمدون و رفتم خونه در سمت به و اوردم در صندوق از و هام چمدون خستگی با

  دید و من تا و کرد باز و در دقیقه پنج بعد..ندادم جواب کیه گفت وقتی زدم  و زنگ بی بی واحد در جلوی پایین برگشتم
 : گفت و زد برقی چشماش

 ..دخترم اسرا--

 .بده ادامه بیشتر ندادم اجازه و بغلش تو انداختم و خودم سریع
 . بود شده تنگ مادرونت تن عطر برای دلم چقد بی بی وای-

 . کنه می گریه داره دیدم بزنم حرف خواستم تا شدم جدا ازش و بوسیدم  و چروکش و نرم گونه

     هفتم و هشتاد پارت

 :گفتم و بوسیدم و پشتش و گرفتم و دستاش تعجب با
 برم؟   قربونت کنی می گریه چرا.. بی بی-

 :گفت و کرد پاک  و هاش اشک گلیش گل روسریه گوشه با
 . دارم رو اوینا عو  تو خب گفتم مادرت و  پدر رفتن بعد.  بود شده تنگ خیلی برات دلم فقط..مادر هیچی--
 ...مادر بود کور و سوت ساختمون خیلی رفتی  هفته یک این که توام. شدم وابسته خیلی تو به رفت اوینا که اونام از بعد

 : گفتم و  ریختم اشک من بار این و کردم بغلش باز
 . دوره ازم انقدر خانوادم عضو تنها آوینا اینکه از..نیستن مادرم و پدر که این از..خستم منم بخدا بی بی-

 .بی بی  توعه عشق به فقط میارم دووم اینجا اگر بخدا منم
 .کنی می پر برام و مادرم خالی جای تو
 : گفت و بوسید و صورتم بی بی
 کردی؟  گریه دخترم قرمزه هات چشم انقدر چرا--

 :  گفتم و کردم پاک و هام اشک سریع
 . بی بی نیست چیزی-

 : گفت و زد  بانمکی و مهربون لبخند
 .  بیارم چایی یه برات کن استراحت تو بیا دخترم--

 :گفتم سریع
 بی بی راستی.  پیشت بیام بعد کنم استراحت خونه برم نداشتم طاقت دره پشت هنوز هام چمدون بی بی دستت قربون-

  که چیزایی بدم  و سوقاتیات  که پیشت میام برگشتم اداره از اینکه بعد فردا ولی دعوتم دوستام از یکی خونه من امشب
 .فرستاده برات آوینا
 :گفت سریع بی بی
 اینجا؟  یاد چطوره؟نمی آوینا دخترم راستی--

 .اینجا میاد عید شب برای گفت اتفاقا بی بی چرا-
 :  گفت خوشحالی با بی بی
 . بینم می دخترمم یکی اون باالخره.خداروشکر--

 ها پله از و  زدم گونش به سریع گنده بوس یه دیگه برم منم پا سر شه می اذیت پاهات  تو برو بی بی گفنم و زدم لبخندی
 :برگشتم بی بی صدای با که رفتم می باال
 . بگیر و خونت های کلید بیا دخترم--
 . خندید بی بی که گرفتم و کلید رفتم و خودم پیشونی تو زدم
 . تو بردم هارو و  چمدون و کردم باز و  در و  باال سریع رفتم
 . سوقاتیارو طور همین اوردم در چمدون از و هام لباس مختصر دوش یه از بعد

 .بیدارشم بخوره زنگ 8  ساعت که کردم تنظیم و  گوشیم  بودم خسته

     هشتم و هشتاد پارت

 . کردم قطع و کردم باز و هام چشم الی گوشیم زنگ صدای با
 . برد خوابم باز که نه یا بیدارشم که بودم درگیر خودم با. بودم خسته خیلی واقعا تونم نمی دیدم بلندشم خواستم تا

 . خورد زنگ گوشیم باز که بود گذشته چقدر دونم نمی
 .بودا سمجی آدم عجب زد  زنگ باز که ندادم جواب
 :  دادم جواب بار این
 .. دیگه تونم نمی یعنی دم نمی جواب وقتی زنی می زنگ  زرت  و زرت هی هممم؟چیه-
 . بابا ای
 . ازار مردم پفف..زنی نمی حرف چرا
 . شد تا چهار هام چشم افتاد اتاقم دیواری ساعت به چشمم چرخیدم وقتی کردم قطع سریع
 . بود نیم و 9 ساعت

 . باشه بوده جون اهو بود زده زنگ که اونی نکنه وای...شد دیرم وااای
 .شدم بدبخت
 گند بازم خدا وای.شدم رو به رو  میرغضب اسم با که کردم نگاه زد  زنگ االن که ای شماره به برداشتم و گوشیم سریع
 .زده  زنگ بوده اهورا زدم
 . شده قرمز  عصبانیت و حرص از حتما االن
 و شلوار با کاربنی ابی مانتو یه  هام لباس بین از بیرون اومدم و شستم و  صورتم و اتاقم تو شویی دست تو پریدم سریع
 . ابی کفش و سفید دستی کیف و شال

  و  برداشتم  گوشیمو سریع و زدم خودم یه عطر و کردم ارایشی مختصر ایینه جلوی رفتم و پوشیدم سریع رو همه برداشتم
  و سوقاتی پالستیک و برگشتم  برنداشتم هارو سوقاتی افتاد یادم که. در سمت افتادم راه و کوچیکم دستی کیف تو انداختم
 . زدم بیرون در از سریع و پوشیدم هارو ابی کفش و برداشتم هامم کلید و برداشتم

     نه و هشتاد پارت



 . نیست خیابون تو کسی دیدم رسوندم در جلوی به و خودم که همین
 .شد پنچر الستیک مثل بشاشم  قیافه آنی به

 رفته؟  و شده ناراحت هام حرف از یعنی

 .. نزنم یا بزنم  زنگ  که رفتم می کلنجار خودم با هی و اوردم در و گوشیم
 .کرد قطع نداد جواب که زدم زنگ اخری
 .  خورده بر بهش اقا پوفف
  کردی چیکار میگه بزنم زنگ  جونم اهو به برم خودم ندارم که هم ادرس کنم چیکار من حاال گفنم و  زمین کوبیدم و پام
 .. کردم قطع و گوشی دادم فشش  بگم... بگم چی اونوقت رفته پسرم که

 . لرزید دستم تو گوشیم که اومد می در اشکم داشت دیگه
 : نوشته دیدم که کردم بازش هیجان با داده پیام میرغضب دیدم که کردم روشنش سریع
 . نگی طرف به میاد  در دهنت از هرچی و ندی جواب ندیدی رو شماره وقتی تا بود الزم برات تنبیه این+

 . منتظرم خیابون سره بیا نکن گریه حاالم
 . رفتم نباشی ماشین تو دیگه دقیقه دو
 .عوضی پسره برده می لذت و دیده می و زارم حال داشته مدت تمام پس.بود  گرفته لجم هم بود گرفته خندم هم

 . خورد پیچ پام بار چند  راه وسط که بماند حاال خیابون سره سمت کردم تند پا و کیفم تو گذاشتم گوشیمو سریع
 . خریدم اوینا زور به و نداشتم بلند پاشنه کفش به عادت اصال
 .گفتم ارومی سالم و شدم ماشین سوار سریع رسیدم
 . افتاد راه و واد تکون سر فقط اونم که

 .هه کنم خواهی معذرت ازش خواستم می که باش و  من.بیشعور پسره
 . زد نمی حرفی کس هیچ مسیر توی
 . بود پوشیده مشکی شلوار با ای سرمه پیراهن یه همیشه مثل که زدم دیدش چشمی زیر

 .اومد می بهش خیلی که جذابش تیپ این به زدم لبخندی
 . کرد غافلگیر و نگاهم سرش برگردوندن با که
  و سرم بعد  نیست اون به حواسم  مثال که کردم نگاه و بیرون  شیشه از و نیارودم خودم روی به ولی پرید رنگم اول

 . کنار زد و کشید عمیقی نفس که خودم کناری شیشه سمت چرخوندم

     نود پارت

  هست موقعیتش تا خواد می االن البد  بود نگاه  یه خب بابا ای..کردم نگاهش اینکه از شده عصبی یعنی وای.کردم تعجب
 . بیاره در جا یه رو همه و  زد که زنگی و فرودگاه تالفی
  دستش ضرب از صورتم طرف یه تا بودم منتظر و فرستادم می صلوات دلم تو بستم و هام چشم سمتم برگشت وقتی
 .سمتش برگشتم گشاد های چشم با و کردم تعجب زد  که حرفی با ولی بگیره اتیش
 .بزنم حرف باهات خوام می کن نگاه بهم برگرد..اسرا+

 : داد ادامه اروم بعد و کرد نگاهم یکم برگشتم وقتی
 . رم نمی حاشیه.. باشی شده متوجه هایی چیز یه خودتم شاید..دونم می تورو با مادرم صمیمیت همه این دلیل من+

 ...تنهاست  اینکه برای باهاش بشی اشنا یا دوست عنوان ب نه ولی اومده خوشش تو از مادرم

 : گفت و کرد نگاه هام چشم تو  و باال اورد سرش و کشید عمیقی نفس و کرد مکثی
 . بشی عروسش تو خواد می مادرم+
 . بود خیره بیرون به اخم با خیابون به رو برگشت زد رو حرفش اینکه بعد
 .بود افتاده کار از انگار عقلم.بگم چی دونستم نمی
 .  میلرزید دستام که بودم شوک تو و شدم عصبی انقدر.میگفت چی این
  به نگاه ولی سمتش برگشتم منم که کرد نگاهم  برگشت اهورا کنم بازش  اینکه قبل  و در دستگیره سمت بردم و دستم

 :گفتم کوچیکی اخم و زده شوک حالت همون با نکردم صورتش
 . نزنه زنگ من به  دیگه بگید لطفا داره ای دیگه های فکر مادرتون که حاال پس-

 : دادم ادامه و پاش رو گذاشتم و بود پام روی که هایی سوقاتی پالستیک
  با و بدم ادامه نتونستم..مادرتون که کردم می فکر من..من..بودم اورده مادرتون و شما برای هم هارو سوقاتی این..ا-

 . شدم پیاده ارومی خداحافظی
 . پا صدای هم بعد و اومد ماشین در صدای کردم حس که داشتم می بر قدم  لرزون و سست داشتم جور همین
 . اومدم فرود زمین  روی زانو با و خورد پیچ پام باز که کردم تر تند و سرعتم یکم میرفتم که جور همین

     یکم و  نود پارت

 شده باعث که زیاد حرص و بغض با  سمتش برگشتم بزنه حرفی خواست تا و  نشست کنارم و رسوند بهم و خودش اهورا
 : توپیدم  بهش رو بلرزه وجودم کل بود
  باهات که کاری ولی...بود بچگی سره از کردم می بازی لج باهات دانشگاه تو اگر من...من جون از خوای می چی تو-
  نبودی خودت شاید..دیدم اونجا تورو واقعا من..نبووود هیچی..نبود بازی لج..نبود شوخی کردم پیش هفته یک اداره تو
 تا بیارم گیر ازت ضعف نقطه  وقت هیچ نخواستم..کنم اذیت و بریام  و دور نخواستم هیچوقت من..بود شبیهت خیلی ولی

  کار با هربار..کردی خوردم بار  هر تو ولی..پلیسه شغلش که ساده و  کس بی دختر یه جز هستم کی من.. زمین بزنمت
 .. رفتی.. شکوندیم..کردی خوردم..کردی قضاوت..ندادی هم دفاع اجازه بهم حتی کردی که هایی
 مادر یه دل گفتم و کرد اسرار خیلی مادرت که بود این بخاطر فقط بیام کردم قبول اگر امشب من اومدم کوتاه هرچی بسه
 باز فتمگ ولی عیادت بیام خواستم اداره نیومدی مادرت مریضی بخاطر که هم روز اون حتی..تنهاس اونم نشکنم و

  برات من غیبتت روز یه این بخاطر من کردی فکر تو ولی...متنفری چقدر من از دونم می چون دیدنم از میشی عصبی
 ...من..م...کردم درست پاپوش

  همین برای..کنم گریه و باشم ضعیف انقدر جلوش خواستم نمی. بدم ادامه این از بیشتر نداد اجازه بهم دیگه گریم هق هق
  توش  دلسوزی و ترحم و ناراحتی کردم نگاه هاش چشم تو وقتی چونم زیر گذاشت و  دستش برگردونم و روم خواستم تا

  خودم..کنه نگاه بهم ترحم با هیچکس  نذاشتم مردن هم مادرمون پدر وقتی  حتی.بودم متنفر نگاه این از من و میزد موج
 .کردم بلند سر همه جلوی و کردم کار
 این ولی داد دست بهم خوبی حس بینیم توی  مردونش سرد و تلخ عطر حس با.کرد بغلم  یدفه اهورا که بودم خودم حال تو

 . نبود من برای اغوش
 :گفت گوشم زیر و فشرد خودش به و من بیشتر که بیام بیرون  اغوشش از خواستم کنه بغل و من نداره اونوحق

 . دارم کار باهات کنیم صحبت ماشین تو بیا باهام پاشو لطفا...اسرا باش اروم+



 :گفت گوشم زیر کنم مخالفت خواستم تا
  خونه میبرمت نه اگر ما خونه  میریم خواستی اگر بعدش بزنم حرف باهات خوام می فقط.. باش اروم..دختر هیس+

 باشه؟ .خودت

 . میکردم درد پاهام خیلی که بشم بلند خواستم و دادم تکون و  سرم که..کرد نگاه صورتم به و شد جدا ازم
  گرفت تر محکم که دستش از بیارم بیرون و دستم خواستم شدم یجوری هاش دست داغی از که گرفت و هام دست اهورا

 .کرد بلندم و
 . شد سوار و زد  دور و ماشین خودشم شدم سوار وقتی  کرد باز برام و  در.نکرد ول و دستم برسیم ماشین به وقتی تا

     دو و  نود پارت

  بخاطر. کردم نگاه و خودم  ماشین ایینه تو از.کردم پاک و هام اشک و اوردم در دستمال کیفم تو از و  کردم فینی فین
 . خداروشکر بود نشده سیاه هام چشم زیر نداشت ارایش چشمم اینکه
 . میکنه نگاهم خیره داره دیدم بزنه حرف که بگم تا اهورا سمت برگشتم وقتی و کردم مرتب و شالم
 . برگردوند و  روش  کرده موذبم فهمید وقتی که انداختم زیر و سرم اخم و خجالت با
 :کرد شروع که شدم خیره رو  به  رو به منم
 . کنی خراب و من که کنی می کاری داری قصد از تو کردم می فکر من درسته+ 
 . بهت ندادم دفاع اجازه و کردم برخورد تند باهات  بار هر که دارم قبول  اینم اینکه و
 نمی مقصر تورو من که بگم میخواستم رفتی نمی و دادی می اجازه اگر مادرم پیشنهاد راجب زدم بهت که هم حرفی این
 حاالها حاال خوام نمی تنهاس و نیست خوب حالش مادرم چون من ولی کنم ازدواج داده گیر.بهم که وقته چند مادرم دونم

 . کنم ازدواج
  دوست یه عنوان به هم و من  برای  به همکار عنوان به هم هستی خوبی دختر تو میشناسمت دارم بهت که حاال اینکه و

 .مادرم برای
 : داد ادامه و سمتم برگشت

  هارو این من و...میکنه ،شوخی میخنده خوره می غذاشو شده بهتر خیلی حالش شده اشنا تو با مادرم وقتی از اسرا+
 .فردگاهتم به رفتن برای روز اون تصادف اون و تو مدیون
  و داری دوست خودت که وقتایی تنهاست که وقتایی  پیشش بری مادرم یه حال بخاطر نه من بخاطر که ازت خوام می

 . نداشتی کاری
 .من تا کنه صحبت تونه می تر راحت  تو با باالخره دختری تو
 ...میشه امید نا ازم و  میشه ناراحت باز بیای  نکردی قبول تو که بگم مادرم به و  خونه برم االن اگر

     سه و  نود پارت

 . نکن فکر بهش نباش ناراحت اصال مادرمم پیشنهاد اون راجب
 . نده گیر بهت دیگه تا داری  نامزد مثال تو که میفهمونم یجوری بهش منم بپیچون رو قضیه گفت بهت چیزی اگر
 .  میشه ناراحت بگی بهش خودت اگر ولی
 ... بگم دروغ یعنی دارم نامزد بگم چی؟ یعنی.گردم نگاهش برگشتم حرفش این گفتن با

 ..  حرفش این از  شدم ناراحت چرا شده چم من
 : گفت و کرد نگاهم یکم
 ! نزاری؟ تنها و مادرم که و پیشنهادم کنی می قبول+
  اولین برای که دادم تکون و سرم.کردم قبول نشکنم و مادر اون دل اینکه برای و کردم نگاه  رنگش مشکی های چشم به
 . شد مشخص هاش گونه چال که زد لبخندی بار
 : گفت و رفت بین از لبخندش که کردم نگاهش تعجب با
  ؟!چیشد+
 : گفتم محوی لبخند با
 ... قشنگن خیلی.بودم ندیده و  هات گونه چال و لبخند تاحاال هستی عصبی و اخمو همیشه که بس از -

 :گفت و زد لبخندی باز. بود چی دونم نمی که دیدم برقی یه هاش چشم تو شد تموم هام حرف اینکه بعد
 .سهله که لبخند.دم می براش و  جونم من رو بشه مادرم شادی و خنده باعث که کسی+
  برسه  په زنه نمی لبخند رفیقاشم  به حتی که عصبیه و اخمو اهورای همون این نمیشد باورم.انداختم زیر و سرم خجالت با
 . بود تشنه خونم به که من به
 :گفت ارومی  صدای با
 . نبرم پیشش تورو امشب اگه کشه می و من مادرم االن که ما خونه بریم خوبه حالت اگر حاال+ 

 : گفتم و باال اوردم و سرم
 ...خواب مادرتون شاید وقته دیر-

 :داد جواب سریع
 . راحت خیالت خوابه می نه میخوره شام نه نبینه تور امشب تا من مادر بابا نه+ 
 . نشده تر دیر تا بریم پس باشه گفتم ناچار به

 . خونشون سمت به روند سریع و  کرد روشن و ماشین و داد تکون سری
 ..و شد سرد  غذا و  کردید دیر چرا که اهورا به مادرش زدن غر کلی و رسیدن بعد

     چهار و  نود پارت

  مادرش کنار رفتم و برداشتم سوقاتیارو  پالسنیک اون که بخوریم میوه و چای تا نشستیم رفتیم و  خوردیم و شام باالخره
  سمت گرفتم و اوردم در ستش کفش با و اصل چرم خوشگل دستی کیف یه  و روسری دوتا پالستیک توی از و نشستم
 :گفت و کرد بغلم و زمین گذاشت گرفت دستم از خوشحالی با و  زد برقی هاش چشم که جون آهو
 .. نبود سوقاتی به نیاز کافیه برگشتی سالم و صحیح خودت که همین...کشیدی زحمت انقدر چرا دخترم وای--
 : گفتم و شدم جدا ازش لبخند با
 . بکنم تونستم  که بود کای ترین کوچک این کردید حقم در شما که کارهایی با نداره اصال شمارو قابل-

  ولی کشیدم خجالت ای ثانیه برای..کنه می نگاهمون محوی لبخند با دیدم که اهورا سمت برگردوندم  و روم که زد لبخندی
  بردم  و اوردم در ازش و بودم خریده اهورا برای که مشکی چرم کمربند و مردونه عطر و پالستیک تو بردم و دستم
 :گفتم و سمتش

 اذیت و کشیدید ماشین برای که  هایی زحمت این و بیاد خوشتون امیدوارم.تهرانی اقای شماست برای ناقابل سوقاتی اینم-
 . بشه جبران کوچولو یه تصادف و من عجله برای روز اون شدید



 : گفت و ایستاد شد بلند لبخند با
 برای اونم شد خراب ماشینتون که بودم مقصر منم باالخره بود وظیفه  نکردم کاری من..کشیدید زحمت چرا ممنونم+

 . بود جبران
 :گفت و کرد نگاهم لبخند با که نشستم کنارش و جون اهو سمت رفتم و کردم تشکری و زدم لبخندی

 .قرارداد راهم سر و  مهربونی و خوب دختر همچین خدا اینکه از  خوشحالم خیلی--
 .  خوشحالم واقعا

 :گفتم و زدم لبخندی
 .ندارید فرقی هیچ مادرم مثل شمام.اشناییتون از خوشحالم منم-

 :گفتم و  گرفتم و  دستش بیاره چایی بره خواست تا جون اهو
 استراحت  خواید می هم شما وقته  دیر دیگه االنم..بود عالی غذا ندارم جا واقعا  من.نکنه درد دستتون جون اهو وای-

 . میشم مزاحمتون بازم دیگه روز یه شاهلل ان..خونه برم  وقت  دیر میشه نگرانم تنهاست ساختمون تو هم بی بی..کنید
  

     پنج و  نود پارت

 . شد بلند هم اهورا که شدم بلند سریع
 :گفت مادرش

 .. میموندی دیگه یکم کاش اومدی که نیست  دوساعت هنوز  بری خوای می زودم اومدی دیر 12 ساعت تازه دختر--

 :گفت و رسید دادم به اهورا
  قول ازشون من کنن استراحت بزار اداره برن باید هم زود صبح فردا ان خسته اومدن سفر از تازه.نکن اسرار مادر+
 . بزنن سر ما به هم باز که گیرم می
 :گفتم هردو به رو لبخند با
 .بشید اشنا بی بی با من خونه بیاید باید هم شما البته میشم مزاحم بازم حتما-

 .زیاده  وقت حاال
 : گفت و کرد بغلم ناچار به مادرش

 . باش خودتم مراقب. همراهت به خدا پس.دخترم باشه--
 :گفتم که برداشت و سوویچ اهورا

 .. میرم خودم بکشید زحمت شما نیست نیاز نه-
 :گفت و کرد اخمی که
 . میرسونمتون نکنید تعارف برید بخواید خودتون که نیست ماشین شب وقت این+
 .افتاد راه و شدیم ماشین سوار مادرش با خداحافظی از بعد و گفتم ای باشه 

 : گفت و شکست و سکوت اهورا که بودیم کرده سکوت هردو راه توی
 .. بیاری سوقاتی منم برای کردم نمی فکر+

 :گفتم اروم
 برای که زحمتی و تصادف روز اون و تهمت اون بابت خواهی معذرت برای بود کادو یه نبود سوقاتی یه فقط این-

  که کردم قبول و درخواستت همین  برای شه نمی ها کار اون جبران گرفتم که کوچیکی چیز این هرچند..کشیدی ماشین
 .بیام مادرت دیدن برای اوقات گاهی
 :گفت و داد تکون سری
 . ممنون بازم+

 . دادیم گوش موزیک صدای به و  نزدیم حرفی خونه به  رسیدن تا دیگه
 . رفت خداحافظ و میکنم خواهش یه با اونم که کردم رسوندنم برای تشکری و خداحافظی رسیدیم وقتی

     شش و  نود پارت

 " آوینا"
 ... و حلقه خرید لباس برای خرید برم آرکان با بود  قرار امروز

 از اجازه بدون  و خبر بی شه نمی  دلیل این ولی دارم دوسش که درسته.کنم می غلطی همچین دارم شه نمی باورم اصال
 ...عقد سفره پای بشینم برم ابجیم

 . کنم چیکار خدا پففف.. دونم می و این بخشه نمی و من هیچوقت اسرا
 در جلوی که داده پیام آرکان دیدم که کردم نگاه اش صفحه به میام بیرون فکر از دستم تو  گوشیم رفتن ویبره با

 .. منتظرمه
  دیوونه..اومده اش پورشه همون با دیدم که بیرون رفتم  و پوشیدم سرسری و ساده لباس یه و شدم بلند حوصلگی بی با
 سفید پالتوی زده  کش آوینا تیپ باز  که خودشم.اومده این با کنه خرم که این برای دارم دوست من و ماشینش این دونه می
 گفتم لب زیر سالمی.ماشین نزدیک رفتم و زدم لبخندی.کتونی و مشکی شلوار با.بود پوشیده مشکی تیشرت زیرشم که
 .داد و جوابم گرمی با اونم که
 . نشست اونم که شدم ماشین سوار رفتم
 و حال کرد،تو پلی ارومی موزیک.افتادیم راه وقتی

  فاز سه برق انگار کرد ارکان که حرکتی با که بودم خیره بیرون به و کردم می فکر معلومم نا اینده به بودم خودم هوای 
 .کردن وصل بهم
 . کرد نوازش شصتش با و پاش روی گذاشت بعد و بوسید اول باال اورد و  دستش تو گرفت و دستم
 :گفت و انداخت بهم نگاهی نیم که بودم خیره کارش این به تعجب با
 .. شاید گرفتمو می و  دستت من باز نبودی زنمم اگر هرچند...اممم...بگیرم و دستت دارم دوست زنمی چیه؟+
 . میبوسیدمت کردم می هوس هروقت قبال مثل یا جمع وسط شایدم...داد ادامه و شد تر  نزدیک بهم یکم

     هفت و  نود پارت

 : گفت و خنده زیره زد پقی که بودم خیره پررویش همه این به تعجب با
 . بیرون میزنه چشمات تعجبم از و کنی می سکته ترس از االن..حاال خب+

 .کردم شوخی
 :گفت و شد جدی یهو بعد
 بخواد دلت هروقت ازدواج بعد بدم اجازه که نیستم مردایی اون از من کن جمع و  حواست خوب بگم االن از اوینا ولی+

 . بیرون بری تنهایی اونم



 .زنی می زنگ نبودم اگر میگی بودم خونه اگر میدی خبر من به اول بکنی خواستی هرکاری هرجایی
  که یارو اون هرچند: گفت و زد پوزخندی.. بشه تکرار دوباره ساحل رفتی خواهرت با که اتفاق اون خواد  نمی دلم اصال
  نزدیک زنی  هیچ به کنن هوس هاش نوچه  نه خودش نه  دیگه که کردم ادبش جوری و بود خورده بهت نجسش دست
 .بشن
 .ترسیدم می ازش خیلی زد می حرف آرکان که جوری این

 اوفف ...برسه  چه اونه حرف حرف االنم کنه می چیکار کنیم عقد اگر میده گیر انقدر نشده هیچی هنوز

  بهش رو برگشتم بود شده خورد اعصابم نداد اجازه که بکشم بیرون  دستش از و دستم خواستم و دادم تکون سری فقط
 : گفتم
 . دیگه کن ولش رفت خواب دستم خب بگیری و دستم خوای می برسیم وقتی تا آرکان اه-

  کالفه خیلی موقع بد مریضی این  بدتر اون از و اسرا و رفتاراش و ارکان و عقدمون راجب خیال و  فکر بخاطر امروز
 . نبود خودم دست بودم عصبی و

 :گفت و  سمتم برگشت تعجب با و کرد ول و دستم آرکان
 زده؟  بهت حرفی شده؟کسی چیزی ای حوصله بی و عصبی خیلی امروز اوینا.کردم ول دستتم بفرما دختر؟ چته+ 

 : گفتم کوتاه
 شده؟ دور انقدر کوفتی پاساژ این چرا رسیم نمی چرا وای..ندارم حوصله فقط بیخیال خوبم-

 :گفت و داشت نگه و ماشین اینبار ولی کرد تعجب باز آرکان

     هشت و  نود پارت

 ... عص انقدر چرا چته؟ گم می آوینا نیستم  تو با مگه+

 . زده محوی لبخند دیدم کردم نگاهش برگشتم وقتی  خورد و  حرفش
 .. میزنه لبخند حاال کرد می دعوام اخم با داشت االن داره درگیری خود..شده دیوونه اینم خدایا.کردم تعجب
 : کرد زمزمه اروم و برگردوند و  صورتم دستش با  که برگردوندم و روم
 شدی؟ پریود..عشقم+

 . زمین روی از کنه محو و من خدا االن همین خواست می دلم خجالت و تعجب فرط  از
 : گفتم و پایین انداختم و سرم کردم اخمی

 ..بیوفت راه لطفا -

 :گفت که شدم می ذوب داشتم سنگینش نگاه زیر. بود زده زل  رخم نیم به لبخند با  بیوفته راه که بجایی  برعکس ولی
 ..نمی ندی جکاب تا+

 ..شد قطع زدم  سرش که دادی با حرفش

 انقد نمیاد خوشم..بدم پس جواب تو به خصوصیم مسائل راجب ندارم دوست  من آرکان بفهمی و این خوای نمی چرا-
 . میزنی حرف ُرک باهام

 و شخصی مسائل راجب غریبه پسر به بخوایم که دونیم می بد چیزارو این که شدم بزرگ ای خانواده تو گفتم هم قبال
 ! میفهمی؟ بدیم جواب دخترونمون

 .. بگم بهت باید بار چند  اینار
 .نامحرمیم االن ولی کنیم عقد دیگه وقت چند قراره درسته
  و من بخواد که هرکاری نه بپرس شخصی سوال نه بزن دست نه شو نزدیک بهم نه دیگه نکردیم عقد وقتی تا لطفا پس

 ! ؟ فهمیدی  بکنهههه عصبی و موذب
 : گفت و باال برد و دستاش آرکان

 . میرسه مام نوبت خانوم آوینا بتازون و  بزن داد فعال..گرفتم سوالمو جواب بابا خب خیله+
 .نگفتم هیچی پاساژ به  تارسیدن و در سمت کردم و روم.نداشتم بحث حوصله اصال کشیدم ای کالفه پوفف
 .کرد می درد بدنم وضعیتم بخاطر  و بودم شده خسته حسابی من و کردیم خرید کلی رسیدیم هم وقتی
 :گفتم آرکان به رو
 . نیست خوب حالم بعد برای باشه ها چیز بقیه خونه برسون منو-

 :گفت سریع
 . بگیرم میوه اب یه برات  من تا ماشین تو بشین کنم باز برات و  در بریم باشه.. باشه.. پریده رنگتم چیشده؟+ 

 :گفتم و گرفتم و دستش
 . لطفا.خستم کنم استراحت خوام می خونه برسون و من.. نپریده اون برای رنگ آرکان-

 ازم اونارم که بود من دست دوتاپالستیک فقط بود خودش دست ها خرید همه ماشین سمت رفتیم سریع و داد تکون سری
 : گفت و گرفت

  برم اینجا وایستا نه با..نیوفتی  یوقت بگیر و بازوم داری ضعف بری راه تونی نمی اگر نیار فشار  خودت منبه بده+
 ..بیام بزارم خریدارو

 :گفتم و بده ادامه نذاشتم
 .  بیام تونم می عزیزم خوبم-

 چشم چیه ندیدم که خرید پرت و  خرت سری یه و ایستاد جا چند راه تو نشستیم وقتی.رفتیم ماشین سمت باهم و زد لبخندی
 .بودم داده تکیه صندلی وبه سرم و بودم بسته و هام

     نه و  نود پارت

 .تو اومد ها خرید با آرکان که در سمت رفتم و شدم پیاده  خونه رسیدیم وقتی
 . پزیرایی تو اکمد و اتاق تو گذاشت برد
 :گفتم اروم همونجور هام چشم روی بودم گذاشته و دستم و  کاناپه رو بودم کشیده دراز منم
 اگر فردا. ریخته  بهم فکرم نیست خودم دست زدم حرف بد باهات امروز ببخشید اینکه و ها خرید و  امروز بابت ممنون-

 ... کشیـ دراز من ببخشید.ها خرید ادامه برای بریم بیا دم می خبر بهت خودم بودم بهتر

  روی از میاره در پالتوشو داره دیدم ولی  رفته خداحافظی بی کردم فکر هام چشم روی از برداشتم و دستم در صدای با
 :گفتم و دادم قورت و دهنم اب و شدم بلند مبل
 .. مگه کنی می چیکار داری-

 : گفت و روم کشید اورد پتو یه  رفت  و مبل روی  خوابوندم و  گرفت و دستم و کنارم اومد
 میای باز بعدم دکتر میریم نشد بهتر خرید میریم شد بهتر حالت فردا مونم می پیشت و امشب من کن استراحت+

 . میکنم پرستاری منم میکنی استراحت
 . برگشت اب لیوان و قرص یه با خونه اشپز تو رفت



 :گفت که کردم می نگاه رفتارش و هاش حرف به داشتم تعجب با
 . شه می بهتر حالت بخور هم مسکن این+
 نیست  مهم براش من های حرف انگار نمیدونم بودم کرده تعجب هاش رفتار از

 .  پوف... خونم تو میاد بدتر نمون پیشم نشدیم محرم تا میگم
 .خوابیدم گرفتم همین برای کنم فکر بهش نداشتم حال
  بیدارم همینجوری بودم ایران وقتی قبال چون اسرا کردم فکر اول شدم بیدار ام گونه روی کسی دست نوازش و صدا با
 . بود آرکان خیالم خالف بر  ولی بودم کرده عادت شدن بیدار مدل این به باز بود اینجا که هم هفته یک این کرد می

     صد پارت

 :گفت آرکان که گفتم اخی و کشید تیر دلم که شدم خیز نیم سریع تعجب با
 .کردم  کباب جیگر برات کنم بیدارت اومدم که نخوردمت  دیدی؟ جن مگه دختر چته..عه+ 

  خواب بزن صورتت به ابی یه برو شو بلند اروم حاال..برامون بیارن دادم سفارش بریونی و کوبیده کباب هم شام برای
 : شنیدم و صداش که شویی دست سمت رفتم شدم بلند. بخور جیگر بیا بپره چشمت

 ..میخورمااا تورو جیگر میام من بیای دیر+

 . شنیدم رو اش قهقه صدای که شویی دست تو پریدم کردم تر تند و هام قدم
 . بیرون رفتم  و شستم و صورتم سریع و کردم نثارش شعوری بی
 . زدن چوب با و من کامل روز  یه انگار که جوری گیرم می درد بدن بدجور میشم مریض که هروقت من
 .پوفف..بفهمه این رو قضیه این بود مونده همینم حاال
  لباس بریم داد گیر خرید رفتیم  که امروزم میدونه و من خصوصی چیزای همه ببین نشدیم محرم هنوز.نداریم که شانس
 چنده خانومتون های سینه سایز پرسید زنه  که مغازه تو رفتیم شدن سفید و سرخ کلی با ببینیم هارو زیر لباس و خواب
 بود؟  75 یا 70  بود؟ چند هات سینه سایز راستی عزیزم گفت برگشت ریلکس خیلی آرکانم

 . و سایزم گفتم بهش قبال انگار که کرد وانمود  زنه جلوی یجوری
 .نبینم روزهارو این کنه گاو و من خدا لحظه اون خواست می دلم
 . 75 گفتم و زنه جلوی رفتم یواش بدبختی هزار با

 این کنم فکر خجالتی انقدر خانوم بینم می که هستین زوجی اولین: گفت اینگلیسی زبون به تعجب با و زد  لبخندی زنه که
  پریدم و بده ادامه نزاشتم...قبلی های مشتری داد ادامه و کرد اشاره شالم به بعد و هست ایرانی خانومتون که اینه بخاطر
 ما 75 سایز بدید و کردن انتخاب همسرم که هایی زیر لباس رنگ اون لطفا گفتم تند تند اینگلیسی به منم و حرفش وسط

 .داریم عجله
 ...آرکان به گفت می خودشم های سینه سایز االن کردی می ولش پررو زنیکه نبود مهم ولی  برخورد بهش یکم زنه

     یک صدو پارت

 : زد داد که آرکان  صدای با
 ... بعد بخورم  تورو جیگر من اول داری دوست اینکه مثل آوینا+

 :گفتم و بیرون شویی دست از پریدم سریع
  بیا؟ من با هم اونجا خوای  می شویی؟ دست بره دستت از تونه نمی ادم ام دقیقه یه چخبرته.. اومدم بخدا اومدم-

 :گفت شیطونی لحن با و کرد ای خنده تک آرکان که شد چارتا هام چشم زدم که حرفی از خودم
 ...نمی اجازه تو خدامه از که من+

 : گفتم و کشیدم کوتاهی جیغ و بده ادامه نزاشتم
  اونوقت زنی می حرف اینجوری هم اسرا جلوی فردا  پس فردا  خب زشته بابا.. پررویی حد از بیش خیلیی آرکان وای+
 .. کنه می فکر  خودش پیش چی
 . تری  پررو خیلی من از تو کنم اعتراف باید ولی ایران تو نبود پررو من اندازه ،  کانادا بیام و بشم اشنا تو با اینکه قبل تا

 : گفت و خنده زیر زد آرکان
 . بودنه پررو همین نداری که صفتی تنها دقیقا.خجالتی بشدت و خنگی،مهربونی،زیبایی،بانمکی تو پررویی؟ تو+
 :گفتم خودش مثل منم
 . استاااد ببینم دوره پیشت بیام باید برابرت در نیستم هیچی من باشی تو تا معلومه بله-

 : گفت و نزدیک اومد و زد شیطونی لبخند
 ...  و بودن پررو های راه بدم یاد بهت االن از خوای می+

 : داد ادامه...کردم می حس و  گرمیش و خورد می صورتم به هاش نفس هرم که جوری کرد نزدیکتر  و صورتش
  برات که جیگرایی برای و  ببوسی و من بیای راحت االن مثال من با تنها ولی..باشی راحت باهام که اینه قدم اولین+

 ..کنی تشکر کنم پرستاری ازت موندم پیشت اینکه و کردم درست

  کور دیگه ولی  بخنده و ببره لذت کشیدنم خجالت از و  کنه اذیت و ،من من به شدنش نزدیک با هربار خواست می این
  بده طالقم بیاد  خودش که بیارم  در ازش پدری یه شم می خودش مثل منم کنیم ازدواج باهم قراره که بعد به این از خونده

 ... بکشم خجالت ازش باز تا

     دو و صد پارت

 : گفت اومده خوشم و  گرفته خندم اون حرف خاطر به کرد فکر آرکان که گرفت خندم کردم که فکری از
 بزنی؟  داد سرمون نشدی سفید و سرخ شما و کن بوسم گفتیم ما عجب عه؟چه+

 ... من شه نمی که همش چی تختمون  تو ها شب باالخره ندارم دوست زیاد خجالتی زن من ها خوبه همینم البته

 :زدم داد تعجب با و بده ادامه نزاشت
 ..افتاد دهن از بخورم بیار  هارو جیگر لطفا برو..خودت برای میگی چی بسه آرکااااان-

 .شی می پررو خندم می بهت تا ها نیومده بهت خوش روی اصال یعنی
 :گفت و خندید آرکانم

 . کردم می شوخی داشتم غرغروش و خجالتی قالب  تو رفت باز بیا+
 من که اونایی همه با کرد می برابری لقمش چند اون البته خورد لقمه چند منم کنار و  اورد هارو جیگر رفت باالخره
 . ها جیگر اون بود من برای انگار نه  انگار..گرفت می خرس برای انگار و هاش لقمه ماشاهلل خوردم
 : گفت و کشید و  دستش که دستش رو زدم چنگالم با که بخوره برداره باز خواست اخراش

  و  من قدر تو پیش شم می حیف دارم  جنتلمنم انقدر که من حیف نچ نچ..عزیزم بگیرم لقمه تو برای خواستم می چته؟ اخ+
 ..که دونی نمی

 :کرد  نازک و صداش و اورد در ادا زنا  پیر مثل و  هاش زانو رو زد باال  گرفت و دستاش بعد



  تو  بکنه چنگال اخرشم دختره خورد  به بده بشور بپز همه این دختر شی زلیل..نداره نمک که دستم این بشکنه خداا ای+
 .. نشناس نمک دختره بشور هارو ظرف  برو شو بلند..دستت

     سه صدو پارت

 .بکنه  کارارو این بودم ندیده تاحاال حالتش این از خندیدم می قش قش و دلم رو گرفتم دستم
  گند و مغرور بشدت پسر یه  کردم می فکر دیدمش دانشگاه تو که بار اولین خوره نمی قیافش به هم بازی پررو واال

 .. پررو هم بامزه هم دیوونس هم میبینم االن ولی اخالقه
 :گفت که کردم نگاهش سوالی گرفت و دستم که بشورم برم بردارم و سینی شدم بلند خنده با
  بزارم  هارو ظرف برم بشین..بشوری ظرف خوشگلت های دست اون با پاشی تو که مردم من مگه عشقم کردم شوخی+
 ..بخوریم چای باهم بیام

 .. گفتنش عشقم و توجه همه این از رفت قنج دلم ته
 :گفتم و بوسیدم محکم و گونش و شدم بلند پنجه نوک روی و گرفتم و دستاش بار اولین برای ایستادم جلوش شدم بلند
 کردی درست جیگر برام اوردی خودت رو همه خرید های پالستیک..کشیدی زحمت خیلی..امروز بابت ممنونم خیلی-

 بلند بعد پایین انداختم و سرم..آرکان ازت ممنونم خیلیی کردی خوبی بهم همیشه قبل  چه االن چه همه و همه..مواظبمی
 :گفتم و زدم زل هاش چشم تو کردم

  بدترین تو حتی کردی خوشحالم  کارهات با همیشه..بودی زندگیم های اتفاق بهترین از یکی تو آرکان دارم دوست خیلیی-
 ... واق من خندوندی و من شرایط

 ...ماسید دهنم تو حرف کرد که کاری با

 ..  بوسیدمش عشق با منم بوسید می عمیق و هام لب رو بود گذاشته و هاش لب
 کردم می همراهیش خودم میل با و عشق با  که بود باری دومین این

     صدوچهار پارت

 : گفت و زد زل هام چشم تو آرکان بار این شدیم جدا هم از وقتی
  خودم تو خاطر به ولی بودم خشنی و اعصاب بی ادم خیلی زندگیم  به تو ورود از قبل من..آوینا دارم دوست خیلی منم+
 .کردم عوض و

  در تو اشک دیگه دادم قول..کنم تغییر دادم قول خودم به  روز  همون از کردی گریه تو و زدم داد سرت دانشگاه تو وقتی
 .. کنی تجربه و  لبخند و عشق و خوشبختی من با فقط  و فقط و نیارم

 :گفتم و لبش رو گذاشتم و اشارم انگشت
 حتی کنارت خوشبختم خیلی من  ولی نشدیم شوهر و زن  و نیستیم محرم هنوز اینکه با االن ما آرکان شدی هم موفق و-

  حمایت و  خوبیا کنم نمی فراموش  هیچوقت من و کردی خوبی حقم در خیلی دوست عنوان به شدی نمی هم همسرم اگر
 . و هات
 :گفت و زد لبخندی آرکان

  می  دلم هی المصبت لبای اون  با نزن قشنگ های حرف انقدر بشین بگیر  نخوردمت تا  طال جیگر دیگه بسه..باشه+
 ... بخورمشون اونوقت خواد

 :داد ادامه و کشید پوفی
 قبل دیدی یهو کنم کنترل و خودم تونم نمی من وگرنه کنیم ازدواج وقتی تا حداقل یهتره باشی خجالتی همون تو اصال+
 .. ایـ حامله هم کردی ازدواج هم اینکه شنیدن با زنه می رو سکته خواهرت قطعا اونوقت کردم حاملت عقد

 : زدم داد بودنش پررو بچه قالب  تو رقت  باز اینکه از تعجب با
 . آرکاااااننن-
 . خونه اشپز تو رفت و شد دور هام چشم جلوی از خنده با سریع که
  چایی یکیش که فنجون دوتا با  آرکان دیدم که کردم روشنش و  وی تی جلوی نشستم و کشیدم پوفی..شه نمی ادم پسر این
 .پیشم  نشست اومد کنارش بیسکوییت با داغ شیر یکی اون و بود

     پنج صدو پارت

 :گفت و  دستم رو زد خودم مثل که بردارم رو چای فنجون خواستم گذشت که دقیقه چند از بعد
  خونی کم غدغنه امروز از شما برای چای هم مقویه هم چون خوری می شیر شما.منه برای چای اون خانوم ای ای+

 . بخوری زارم نمی اصال که االنت وضعیت این  با مخصوصا میاره
 نگاهم خورد بیسکوییت با و چای وقتی که کردم نگاه آرکان به اویزون لبای با بعد و انداختم شیر به نگاه یه زار  قیافه با

 :گفت و کرد
 . میخورمتااا آوینا نکن نگام اونجوری+

 :گفتم تعجب با
  نگاش دم می دستت کار نزن حرف میگه زنه می حرف دستت از کنه چیکار دونه نمی ادم ای جنبه بی چقدر بابا ای-

 .ندارم دوست شیر من اخه.عجبااا میخورمت گه می کنی می
 دلم بازم خوردم و  فنجون ته تا بیسکویت با وقتی اومد خوشم که کردم مزه مزه کمی و برداشتم و شیر فنجون بدبختی با
 .خواست می
 . میده بو بنظرم که شیر مخصوصا اومد می بدم لبنیات از بچگی از من
  شیر توی یودم بیزار ازش من که طعمی و بو اون اصال و بود عالی توش دارچین و عسل طعم داشت فرق یکی این ولی
 .شد نمی حس
 :گفتم و کردم نگاهش قدردانی با
 . نکنه درد دستت بود عالی-

 : گفت لبخند با آرکانم
 کنم دار طعم دارچین و عسل با  و شیر وقتی دونستم می ولی میاد بدت شیر از تو دونستم می من راستش.جونت نوش+

 . کردم فکر درست اینکه مثل میاد خوشت خیلی
 :گفتم ذوق و تعجب با
  روز هر بعد این از دارم دوست که بود خوب انقدر آرکان ازت ممنونم واقعا دونستی؟مرسی می گی می جدی وای-

 . بخورم چای جای به کنی درست برام صبح
 : گفت لبخند با آرکان

 . میسپرم خاطر به و  دونم می رو  باشه خانومم به مربوط که هرچیزی من اوال+
 .کنم می درست برات بخوای تو هرچی هستم نوکرتم چشم دوما



 و هام چشم قلبش ضریان شنیدن با سینش رو گذاشتم سرم و کردم بغلش قشنگش های حرف این از شدم خوشی غرق
 . زیبا ملودی این به سپردم گوش عشق با و بستم

     شش و صد پارت

 سفارش  غذا چقدر که دیدم داخل اومد و کرد باز و در وقتی و  رفت آرکان که اومد خونه در صدای شد تاریک هوا وقتی
 ..خروند بهم خنده و شوخی با گاهی و زور با گاهی ارکان  ولی نداشتم جا واقعا من داده

 :گفت که میترکیدم داشتم واقعا دیگه شام بعد
  چهار فیلم با همراه قراره شما بعدم و  ببینیم بزارم قشنگ فیلم یه  برم خوام می االن چون سیری که نیار بهونه اصال+

 .. پسته هم بیشتر بخوری مغز
 :گفتم تعجب با
  چیزارو بقیه و پسته این ها خرید ادامه برای ریم می که فردا دم می قول بخدا.ندارم جا دیگه خدا تورو آرکان وای-

 . بخورم  و جیبم تو بریزم
 : گفت آرکان

 زنم دارم دوست من درضمن..  نره گیج سرت رفتی راه قدم  دو تا بگیری جون که بخوری همشو باید ولی  قبول باشه+
 . مردنی الغر  نه  باشه هیکل خوش
 .مقوی غذاهای اونم خوری می غذا خوب بعد به این از همین برای
 .داد رضایت که گفتم ای باشه ناچار به

 نفهمیدم و شد سنگین هام پلک دقیقه چند از بعد و آرکان های شونه رو گذاشتم و سرم فیلم های وسط دیدیم می فیلم داشتیم
 ...برد خوابم کی

 . سرم باالی دیدم و آرکان که شدم بیدار هایی دست نوازش با باز صبح
 : گفتم و شدم بلند لبخند با
 شدی؟  بیدار وقته خیلی بخیر صبح-

 :گفت اروم
  بقیه برای بریم بعدشم که بخوریم صبحانه بریم بزنم صدات اومدم شه می ای دقیقه چند نه..عزیزم بخیر توام صبح+

 .کنیم عقد بتونیم بشه تموم زودتر ،  ها خرید
 : گفتم خنده با
 .  اینجا اوردی و من تو برد خوابم کی  نفهمیدم من دیشب راستی.هولیااا خیلی-

 :گفتم که داد تکون و سرش
 خوابیدی؟  کجا خودت..اممم-

 :گفت
 . بودی بغلم تو و شب کل تو کنار معلومه خب+

 : گفت و خنده زیر زد پقی که پرید رنگم
  بیا بشور و  صورتت برو شو  بلند. میوفته پس االن و  قیافش نگا نگا...خوابیدم کناری اتاق تو کردم شوخی بابا نترس+

  بدو دونی می و بقیش خودت.. و  سراغت میام وگرنه باشی صبحانه میز سر آشپزخونه تو باید میشمارم ده تا بدو صبحانه
 .. 1....  شد شروع شمارش االن از

 . صبحانه میز سر رفتم بعد و بهداشتی  سرویس به رسوندم و خودم دو با
 .ها خرید بقیه برای بریم که ماشین سمت رفتیم لباس تعویض بعد و  کردیم تموم خنده و شوخی با هم رو صبحانه

     هفت و صد پارت

  هرچی خودم سلیقه به خرید برام آرکان کامل جهیزیمم تا  گرفته داماد و عروس لباس از شد تموم ها خرید همه باالخره
 .  نرفت بار زیر آرکان ولی..جدیدن اش همه خریدم که هم وسایلی کنیم زندگی  من خونه همین تو کردم اسرار
  ایران رفتیم و کردیم عقد که این از بعد گفت بود کاخ کنم عرض چه که خونه البته که داد نشونم خونه یه برد و من

 .کنیم می زندگی جا همین و چینم می رو خونه وسایل میایم گرفتیم جشن و عروسی
  بهترین شد می ها روز این بود پیشم اونم اگر نیست پیشم اسرا که بود خالی دلم ته طرف اون از ولی داشتم ذوق خیلی
  چیز یه خانواده...ولی باشم خوشحال تا کنه می هرکاری زاره نمی کم برام چیزی آرکان هم االن هرچند عمرم های روز
 . دیگس
 .شه می درگیر الکی ذهنم فقط گیرم نمی ای نتیجه بکنم فکر بهش هرچی هعی
 . کنیم عقد جا همین که کرد راضی  و من باالخره آرکان و رسید زود خیلی هفته اخر

  اون پتستژ این رفتیم بس از آرکان هم من هم بودیم شده خسته هفته یک این خیلی خوابیدم گرفتم و کردم سایلنت و گوشیم
 .شدیم خسته کردیم پرو لباس بس از و پاساژ
 ...خبری بی عالم به رفتم و بستم و هام چشم

 .صبح8 دیدم که انداختم ساعت به نگاه یه شدم بیدار خواب از گوشیم آالرم  صدای با

 خوردم مفصل صبحانه خونه اشپز رفتم بیرون اومدم و شستم و  صورتم و  دست و اتاق سرویس به رفتم  زور به شدم بلند
  آرکان ازش اومده خوشم دیگه  خوردم دارچین و عسل و شیر که روزی اون از چای جای به خوردم شیر هم لیوان یه و
  که دارچین و عسل با وقتی سرده شیر چون بلکه داره خوبی طعم که این بر عالوه دارچین و عسل و  شیر ترکیب گه می

 . کنه می خنثی رو سردی اون بخوری گرمه
 ..رسه می ارکان االن بپوشم لباس برم شم بلند باید داریم کار کلی نیست  رفتن  فرو فکر به وقت االن

     هشت و صد پارت

 : گفت که دادم جواب آرکانه دیدم خورد زنگ گوشیم پوشیدم لباس تا
 سر این برگردم تا 9 میشه شهر  سر اون ارایشگاه ببرمت تا نیم و  8 ساعت دختر نمیای چرا آوینا بخیر صبح سالم+

  جریانی  در 11...  فالن و گل دست و  بگیرم تحویل و ماشین برم تا 10 شه می آرایشگاه برم بپوشم لباس برم خودم شهر

 .. میشه ناهار موقع دقیقا و دیگه؟ بنده می محضر 12 ساعت که

 :گفتم و بده ادامه نذاشتم
 . اومدم کن قطع درم جلوی ببین  و من بعدم ربعه و  8 ساعت تازه آرکان غرغرو آقای بخیر شمام صبح سالم علیک -

 .گرفتم بغلم  تو و عروسم لباس بزرگ جعبه و ماشین تو پریدم رفتم سریع
 . نخوره هم به اتوش تا صندلی روی بود خوابونده که دیدم و آرکان شلوار و کت پشت صندلی روی برگشتم

 . شدم آرکان چشم تو چشم که برگشتم لبخند با
 .. داشت لبخند اونم



 :گفتم ذوق با
 . کنم می ازدواج دارم شه نمی باورم آرکان وای-

 . رویا مثل وای..گیرم می دستم بودم عاشقش همیشه که قرمزی رز گل دست... پوشم می عروس لباس
 :گفتم می بیامرزم خدا مامانه به و  بودم عروسی عاشق بچگی از

 . بشم؟ عروس  روز یه منم میشه یعنی.. مامان
 : گفت می همیشه مادرمم

 .میشین دنیا های عروس ترین خوشگل و بهترین از دوتا بشین بزرگ وقتی خواهرت و تو --
  گرفت قاب و صورتم آرکان که چکید چشمم از اشکی قطره ببینه و من تا  نیست عروسیم توی اینکه و مادرم اوری یاد با
 : گفت و کرد پاک و اشکم انگشتش نوک با و
  پس شریکن تو خوشی لحظات تمام  تو کنن می نگاهت دارن االن حتما بابات و مامان نکن  گریه من خوشگل عشق+

 باشه؟؟  نکنی ناراحت خوشگلت های اشک با اونارم که نکن گریه

 . .کرد  روشن و ماشین و بوسید و پیشونیم اونم که بوسیدم و دستش کف و دادم تکون و سرم

     نه و صد پارت

 آرکان و من چون شد تموم زود  صورتم حاال کنه می کار صورتم و موها روی داره ریز  یه آرایشگر رسیدیم وقتی از
 .. بکنه درستم ساده خیلی که بودیم خواسته ازش
 .  زنیکه کنه می غلطی چه داره نیست معلوم میکشید هی و موهام ولی
 :گفتم اینگلیسی زبون به
 نشد؟ تموم خانم-

 :داد جواب که
 .. تمومه بزارم سرت روی هم تاج این شد تموم--
 .شد  تموم کارش سرم روی خوشگلی و بزرگ تاج گذاشتن از بعد که زدم لبخند خوشحالی با

 : گفت زنه ببینم  آیینه توی و خودم که شدم بلند وقتی
 .. رسه می هم شوهرت االن ببینم و خودت بعد بپوش عروستم لباس بیا باش زود عزیزم--

  گرون هم خیلی البته که.پوشیدم  و کرد انتخاب برام آرکان که داری دنباله و سنگین عروس لباس رفتم و دادم تکون سری
 و لباس این داده که بوده آرکان خود درخواست به هم این و شده کار الماس لباس توی نگین جای به میگفتن چون بود
 . بدوزن برام
 ... بود خوشگل خیلی ارزید می خب ولی بود  سخت رفتن راه و برام کرد می سنگینی یکم

 . منم این که شد نمی باورم دیدم و خودم وقتی  و آیینه جلوی رفتم باالخره
 .. ساده خیلی موهای مدل و  ارایش با قیمت  گرون خیلی لباس اون منم؟توی این. بودم زده  زل خودم به تعجب با

 : گفت که سمتش برگشتم آرایشگر  های زدن صدا با
 .. ملکه منتظرته در دم شوهرت--
 .کوتاه خداحافظی یه  و کردم تشکر اینگلیسی به خجالت و لبخند با و کردم تعجب گفتنش ملکه این از
  یکم منو نبینه تا بگیره و صورتم  روی کالهش پوشمش می وقتی که خریدم شنل آرکان چشم از دور خودم برای قصد از

 .. اولش بخوره حرص
  رو به رو براق مشکی کفش  دوتا با بود پایین سرم چون کردم باز وقتی  و آرایشگاه در سمت رفتم  و کردم ریزی خنده
 ..شده  شکلی چه دامادی شلوار و  کت اون توی ببینم و إرکان تا نبود دلم تو دل خودمم..شدم

     ده و صد پارت

 دیدنش از  خیلی که دستم داد و   قرمزم زر گل دست آرکان که داشتم نگه پایین و سرم انقدر و کردم کنترل و خودم ولی
 ... بود خوشگل و بزرگ خیلی کردم ذوق

 . ماشین سمت برد  و گرفت و دستم بعد
 . نشست خودش و بست  و در و کرد جمع و دامنم نشستم وقتی
 . بود  سکوت..نکرد حرکت ولی
 :گفتم که
 ...آرک کنی حرکت خوای نمی-

 :گقت بلند تقریبا و بدم ادامه نزاشت
  وقتی دارم دوست چون بگیری شنل نباید نگفتم بهت مگه کنی می بازی لج من با کاری اول همین از آوینا چی یعنی+

 .کنم نگاه هات چشم تو بدم بهت و گل دست میام
 چی؟؟  که ات یقه تو کردی کبک مثل سرتم سرت رو انداختی و صاحاب بی اون برداشتی تو  اونوقت

 نامحرمم؟ البد

 ..چشم گفتم گفتی هفته یک این توی هرچی گذاشتم احترام هات حرف همه به من اوینا ببین

 .. کنیم می برگزار داریم ها ایرانی مثل تو خاطر به هم رسوماتمون و رسم عقدمون حتی
  و صورتت نه  بپوشونه و موهات فقط که بزار سرت روی  جوری و کالهش میخری هم شنل اگر خواستم ازت فقط من
 ..ت ولی

  نگاهش و بودم اورده در  و شنل کاله من ولی دید نمی و من و  بود جلو به روش زد می حرف داشت که همونجور
 .کرد می نگاهم مبهوت و  مات و ماسید دهنش تو حرف کرد نگاهم  و برگشت وقتی  حرفش وسط که میکردم

 ..جذابش  تیپ اون و موهاش مدل و  صورت روی چرخید می نگاهم تند تند خودش مثل منم

 : گفت گوشم کنار بوسید  اروم و لبام وقتی  تر نزدیک اومد و نیاورد طاقت که
 لباستم که مخصوصن ببینه و زیباییات  کسی من غیر خوام نمی برداشتی شنل کردی کاری خوب کنم می فکر که حاال+
 . بازه خیلی اشم یقه

     یازده و صد پارت

 .. شد خراب حالم که زد گوشم الله  به ریز بوس  یه و کشید عمیقی نفس گردنم توی حرفش شدن تموم بعد

 :گفتم و  برگشتم سریع جو کردن عوض برای نبود من از بهتر حالش خودشم
 .. شد دیر که بریم  باش زود خب-

 :گفت و زد لبختدی اونم
 ..آرکان عشقه بده دستور فقد تو شه می همون کنه امر  ملکم هرچی چشممم+

 .افتاد راه و کشید و لپم که پایین انداختم و سرم کردن می اب قند کیلو کیلو دلم تو



  خونه محضر این گویا.. بود اونجا هم آرکان بابای که نشستیم میز پشت رفتیم و شدم پساده ارکان کمک با رسیدیم وقتی
 .بود پدرش و آرکان ایرانی های دوست از یکی هم عاقد و کردن اجاره ساعت چند برای رو
 .بودن اومده هم بودن صمیمی باهامون که شرکت های بچه از تا چند
 ...خواد می لفظی زیر عروس گفت دوستام از یکی پرسید ازم عاقد دوم بار برای عقد سر وقتی

 ..ماشین یه سوویچ دیدم کردم بازش وقتی که دستم کف گذاشت چوبی کوچیک جعبه یه لفظی زیر برای هم آرکان پدر

 : گفت گوشم زیر که  کردم تشکر آرکان به  رو بعد و کردم تشکر خیلی پدرش از اول کردم سربلند تعجب با
  هر بشی بیدار که هرروزی برای ببین بگو  رو بله  تو بود لفظی زیر  که این حاال.. خریدم برات داشتی دوست پورشه+

 .. گیرم می کادو برات من بزنی که لبخندی
 آرکان های چشم توی که همونجور منم و  پرسید سوم بار برای عاقد که کردم نگاه هاش چشم تو دانی قدر و لبخند با

 : گفتم رسا و بلند بزرگی لبخند با و شد جمع هام چشم توی اشک بودم خیره
 ..بله-

 ... میدرخشید و  بود تر  روشن رنگش همیشه از هاش چشم ابیه و زد می برق هاش چشم خوشحالی از آرکان که

     دوازده و صد پارت

 .نشستیم ماشین توی وقتی و محضر از بیرون اومدیم فنگ و دنگ کلی و نامه عقد کردن امضا از بعد
 :پرسیدم

 و من انقدر...باشه سیستم اخرین ماشین یه هم لفظی زیر  نیود  نیاز درضمن بود؟ سنگین انقدر من مهریه چرا..آرکان-
 . نکنااا لوسم
 :گفت و خندید آرکان

 . نبود من کار لفظی زیر دوما  هاست این از بیشتر خیلیی خیلیی لیاقتت تو بود مناسب هم خیلی مهریت عشقم اوال+
  برات و داشتی دوست که رنگی شکالنی پورشه همون اونم که افتادم ماشین یاده منم داره دوست چی آوینا پرسید بابام
 .خرید

  عه..سبک؟؟ مهریه گی می  ویال تا  سه و آپارتمان دوتا و بهار تمام  سکته تا  هزار 100 به تو میگی چی رکانآ وای-

 . ازتون ممنونم واقعا.. بود پدرت کار ماشین اون
 !کردم؟ ازدواج تو با خونه و ماشین و پول برای من مگه اخه. اینا زیاده خیلی ولی

 :گفت و زد لبخندی آرکان
  یه میشه جانی چیزایی یه زندگیمون و  خونه سر بریم حاال مالیه فعال توعه کردن خوشحال برای کنیم می که هرکاری ما-

 .. خانما خانم کن صبر حاال شه می عشقی چیزایی

 .شدیم پیاده ماشین از پدرش کاخ به رسیدن با و زدم لبخند
 . بودن نشسته بود شده کار چوب و طال با  که شیک خیلی و بزرگ خوری نهار میز پشت بودن همه که داخل رفتیم
 اون برد کشید و دستم آرکان بعد و کردیم کوتاهی سالم جلو رفتیم.نبود خالی جای و بود نشسته  میز باالی هم پدرش
 . خودش و من برای بود صندلی دوتا که سمت
  سلسرویس چون..بود اون روی دسر و غذا رقم 10 از بیش دیدم که کردم کناری میز به نگاه یه میز سر نشستیم رفتیم

 ..  برمیداشت خواست می هرچی هرکی و بود

     سیزده و صد پارت

 :گفت گوشم کنار آرکان شدم سیر غذا همه این دیدن با
 عشقم؟  بیارن برات بگم چی+

 : گفتم اروم منم
 . سیرم تقریبا خوردم مفصل صبحانه صبح چون بخورم چیزی ندارم میل زیاد من عزیزم-

 .نشی ضعیف بخوری غذا کلی باید 1 ساعت االنم بوده 8 ساعت صبح گفت و کرد  اخمی آرکان

 : گفت کار خدمت به رو حرفش بند پشت
 . بیار و بکش کمی ها دسر و ها غذا همه از خانمم و من برای+
 :گفتم تعجب با
 تو؟  بخوری  رو همه خوای می چجوری میشه خیلی بازم بیاره برامون هم قاشق یه هرکدوم از عشقم-

 :گفت و خندید
 .فسقلی  بگیری جون که بخوری باید تو رو بیشترش درواقع+
 :گفتم و  بازوش به زدم ریزی اخم با
 . جوون بچه خودتی فسقلی-

  رنگا های دسر از..ماهی هم کمی و بخورم بره  گوشت از یکم تونستم فقط من ها غذا اوردن با.نگفت چیزی و خندید
 ..فقط  خوردم ژله کم یه وارنگم

 .ترکیدم می داشتم واقعا چون ندادم گوش ولی  بخورم بازم که کرد اعتراض کلی آرکان اینکه با
 .  خورد منم جای به  تازه و خورد و غذاش اشتها با قشنگ خودش
 . خورد می و غذاش دیگش دست با  و بود  و من دست تو دستش یه مدت تمام که خوشحاله خیلی بود معلوم
 و ما به داره اخم با پدرش دیدم  که کردم نگاه بودن نشسته بقیه و  پدرش  که خوری نهار میز به لبخند با کردم بلند و سرم
 ..کنه می نگاه هامون دست

 زل اخم با  اینجوری یبار کرد می.عروسم عروسم یبار.کرد می عوض رنگ مرد این یهو چرا ترسیدم و شد پاک لبخندم
 .بهم میزد
  رد آرکان که بود پدرش به چشمم هنوز من ولی کرد نگاهم برگشت و فهمید که بیارم در آرکان دست از خواستم و دستم
 .فشرد تر محکم و دستم و کرد رنگی کم اخم پدرش به رسید وقتی و کرد دنبال و نگاهم

 : گفتم و گرفتم و آرکان بازوی آزادم دست با
 شده؟ عصبی پدرت که کردم خطایی کار شده؟من چیزی..آرکان-

     چهارده و صد پارت

 : گفت و سمتم برگشت اخم همون با آرکان
  اگرم بگم بهت چیزی تونم نمی  چون نپرس و دلیلش لطفا..تو نه  منه بخاطر پدرم چهره این..آوینا حرفیه چه این نه+

 بشنوی؟  دروغ من از خوای نمی  که تو بگم دروغ شم می مجبور کنی اسرار

 .کرد می مخفیش من از و بود مهم براش انقدر که بود چی مگه شد بیشتر ترسم
 : گفتم لرزونی صدای با و دادم تکون  طرفین به و سرم



 کنی؟  می مخفیش من از داری که چیشده مگه ارکان ولی-

 :گفت سرد
 .کنم می حلش نیست چیزی نکن مشغول و فکرت  تو پدرمه و من بین+
  اونجارو دادم چون جدیدمون خونه تو بریم فردا یا غروب کنیم استراحت یکم  تو خونه بریم خوری نمی  چیزی دیگه اگر
 . بده تغییر و دکوراسیونش خواستی اگر بعد و وسایلش  بچینن فعال
  بود دستش تو دستم چون و شد بلند که دادم تکون سری فقط بود مشغول فکرم نشدم  متوجه چیزی هاش حرف از زیاده
 . داشتم برمی قدم استرس با  من پدرش سمت رفتیم و کنم جمع و عروسم لباس کرد کمک که شدم بلند منم

 :گفت و شد بلند اخم همون با پدرش
 .. برین بعد بشه اماده خونتون فردا تا موندین می اینجا و امشب--

 : گفت سرد آرکان
 . شیم نمی شمام مزاحم تریم راحت اونجا آوینا سابق خونه میریم و امشب+

 . جدیدمون خونه تو بریم فردا که کنیم می جمع آوینارم شخصی لوازم و لباس
 . استرس با ولی زدم لبخند متقابال که زد لبخندی سمتم برگشت
 :گفتم و پایین انداختم و  سرم که من به رو  برگردوند و سرش پدرش

 . کنم جبران براتون بتونم شاهلل ان کشیدید زحمت خیلی.چیز همه بابت ممنونم خیلی-
 :گفت جواب در پدرش

 . کنم می کاری هر پسرم خوشبختی برای من درضمن عروس نکردم کاری+

     پونزده و صد پارت

 برامون اونام کردیم خداحافظی هامونم دوست با پدرش به رو کوتاهی خداحافظی بعد آرکان با و دادم تکون سری
 .شدیم خارج خونه اون از باالخره و  کردن خوشبختی ارزوی

 ..کرد می ام خفه داشت خونه اون دیورا درو انگار کشیدم عمیق نفس یه

 ... من خونه سمت رفتیم.شدیم ماشین سوار رفتیم

 ولی بود فکر در غرق هم در های اخم و  فرمون دور شده سفت های دست با آرکان بودیم کرده سکوت هردو مسیر توی
 .بود شده ترسناک خیلی
 هاش اخم و  چرخید صورتم توی نگاهش که زدم  بهش لبخند یه سمتم برگشت که دستش روی گذاشتم و بردم و دستم اروم
 .شد باز
 . بوسید عمیق و  پشتش و  باال اورد و دستم و گفت لب زیر لعنتی ولی
 :گفت اروم بعد
  پدرم و من بین کاریه مسئله یه کنی درگیرش و فکرت بخوای که نیست چیزی..پیش دقیقه چند بابت خوام می معذرت+
 .کنیم می حلش که
  می باهاش زمان هم و کرد پلی شاد اهنگ یه و کرد روشن و ماشین ضبط و  زد لبخندی که کردم تایید سرم دادن تکون با

 . داد می تکون  و هاش شونه و خوند
 . رسیدیم کی نفهمیدیم که کردم می همکاری منم و میخندیدم حالتش این به منم

 .. شدم معلق هوا روی  یهو که بشینم مبل روی جلوتر برم خواستم داخل رفتیم و کردم باز و در رسیدیم وقتی

 .بغلشم توی من و میخنده داره آرکان دیدم که کشیدم کوتاهی جیغ
 :گفتم ترس با و  سریع

 .. میوفتم االن زمین بزار و من دیوونه کاریه چه این آرکان..آ -
  روی گذاشت اروم و من و رفت  و مسیرش آرکان ولی.  ترسیدم یکم خواب اتاق سمت رفت من به توجه بی اون ولی
 .شد خم روم خودشم و تخت
  منم و بوسید طوالنی بار این و گذاشت هام لب روی و لباش بزنم حرفی خواستم تا و دادم قورت و دهنم اب استرس با

 .اوردیم کم نفس هردو که جایی تا کردم همراهیش
 :کرد زمزمه اروم و کرد نگاه هام چشم تو شد جدا ازم وقتی
  که خوام می اجازه ازت حاالم..شدی زنم  قانونی و دادی اجازه امروز که همونجور..ندارم طاقت دیگه من..آوینا+ 

 .. نباشه بینمون مانعی هیچ خوام می بشی زنم هم شرعی بزاری
 رسما اون که االنم افتاد می اتفاق این زود یا دیر ولی کشیدم می خجالت و داشتم استرس اینکه با و بستم و هام چشم

 ... پس شوهرمه

 :گفتم و کردم باز و هام چشم اروم
 ..بله-

 ...بوسید و هام لب باز و زد لبخندی که

  خانوم و ها بزرگتر دنیای به گذاشتم پا دخترونم دنیای از و زدم  ورق  و زندگیم از جدیدی صفحه من روز اون فردای از
 ...شدم خونه یه

 ..کوتاهه ها خوشی این عمر که حیف ولی

     شونزده و صد پارت

 "اسرا"
 . شده بهتر مادرش و اهورا با ام رابطه
 .خونشون بریم ناهار اداره از بعد که گه می و دنبالم میاد اهورا ها صبح یوقتایی که جوری
 .شدن آشنا بی بی با و من ی خونه اومدن هم باری چند
 باهم کنن می صحبت مینشینن  و شده جور کلی باهاش که اهورا مادر مخصوصا اومده خوشش ازشون خیلی هم بی بی

 . کنن می عوض و بحث  و میکنن قطع و  حرفشون میام من وقتی
 .. دوتا این میزنن مشکوک خیلی
 .شده بهتر رابطمون خیلی و کنیم نمی بحث هم با دیگه هم اهورا و من
  چیز هر سره و نیست بداخالق قبل  مثل دیگه ولی  جدیه و  همه تو اخماش هنوز اینکه با.میریم هم بیرون دوتایی باهم حتی
 ..کنه نمی هوار و داد

 . شده خوب هاشم همکار و دوستاش با بلکه من با تنها ن شده بهتر مادرش حال وقتی از
 .خانوادشه عضو تنها نباشه هرچی. بستس مادرش جون به جونش خودش بقول
 ...آوینـ خانوادم عضو تنها برای جونم که من مثل

 .. من نه زده زنگ اون نه که اس هفته یک کردم فراموش و  اون چجوری من وای خودم سر تو کوبیدم آوینا اوری یاد با



 باشه؟  نیوفتاده اتفاقی من خدای وای

 . کرد قطع  و خورد بوق تا چند آوینا به زدم زنگ و اوردم در و گوشیم سریع
 .. کنم کنترلشون تونستم نمی و  میلرزید ترس از دستام بودم ترسیده خیلی
 ..توروخداا ابجی بردار آوینا.. لعنتی بردار..زدم زنگ دوباره

 .شنیدم رو آوینا الود خواب و ضعیف صدای که اومد می در اشکم داشت دیگه

     هیفده و صد پارت

 :گفتم سریع
 شدی؟ مریض ضعیفه صدات انقدر شده؟چرا خوبه؟کجایی؟چیزی حالت..ابجی.. آویناااا+ 

 :شد تر سرحال یکم صداش
 بودم خسته کردم کار خیلی  دیروز بودم خواب نباش نگران ابجی ام خونه چطوری؟ تو ابجی خوبم..اسرا سالم وای-

 .خوابیدم خیلی امروز همین برای
 : گفتم اروم و کشیدم عمیقی نفس
  نمی بهم زنگ چرا نیست ازت خبری هفته یک چرا تو آوینا راستی.. ترسوندیم که تو من برم صدا قربون آبجی وای+

 میشه؟  تنگ دلم گی نمی زنی

 : گفت و کشید ارومی اه
 افتاده؟ نزدی؟اتفاقی  زنگ چرا تو..بودم درگیر..ابجی ببخشید-

 .بود جوری یه صداش
  سال برای ایران اومدی که  دیگه ماه یه برای بعدا حاال افتاده هام اتفاق سری یه بودم سرکار من شده؟ چیزی..آوینا+

 .کنم می تعریف برات تحویل
 : گفت و کشید اهی
 .. خونه برای خرید برم یکم بشورم و صورتم و دست برم اجازت با من نداری کاری اگر خب..بگو میام ابجی باشه-
 که میدونم..نباشه بدی اتفاق بودم امیدوار فقط.. کنه می مخفی من از داره و افتاده براش اتفاقی یه انگار زد می شور دلم
 : گفتم نکنم  موذبش اسنکه برای گه نمی چیزی کنم مجبورشم اگر
 .خواهرم خدانگهدارت.آوینا باش خیلی خودت مواظب..شده تنگ برات دلم..برم قربونت باشه+
 :گفت ضعیفی  صدای با
 .خداحافظ میبوسمت باش خودت مواطب توام تنگه منم دل ابجی فداتشم-

     هجده و صد پارت

 " آوینا"
 .. گریه زیر زدم گوشی کردن قطع بعد
  این به موضوع این دونستم نمی دلم هم طرف اون از زیاد خیلی بود شده تنگ خواهرم برای دلم.کردم می گریه بلند بلند

 .. ببخشه و من و  نشه ناراحت ازم که بگم بهش باید چجوری و مهمی
 . بزار پام جلوی راهی یه خودت کنم چیکار ایخدااا

 .اتاق تو دویید سراسیمه آرکان که کردم می گریه همونجور
 : گفت و گرفت و هام دست نشست تخت رو جلو اومد
 .میترسماا کنیدارم می اینجوری کنه؟چرای می درد چیشده؟جاییت آوینا+

 :گفتم جیغ با و کشیدم بیرون دستش از و دستام
 دونی آرکان؟؟می کردیم غلطی چه ما.. زد زنگ خواهرم..بشه خواستی می چی دیگه..بزارررر تنهام..بیرووون برو-

 ... هم کردم عقد هم هفته یک تو من شه می داغون بفهمه خواهرم اگر

  تنها هم و بزرگترمی هم که تو اجازه  بدون بگم و کنم نگاه خواهرم صورت توی چجوری ایران برم که دیگه ماه یک من
 !ارررههه؟ کردم؟ عقد خانوادم

 ؟ ..بگم رویی چه با
 و دستام و رفت سیاهی هام  چشم لحظه یه که سینش تو کوبیدم می ضعیفم های مشت با و زدم می حرف همینجوری

 : گفت سریع که آرکان شونه روی گذاشتم
 بستی؟ و هات چشم چرا چیشد؟ عشقم آوینا ؟؟.آوینا+

 ..بغلش  توی افتادم و نشنیدم چیزی دیگه

 ..نکردم باز و هام.چشم ولی اومدم بهوش.اطرافم  صدای با

 . میزد حرف آرکان با داشت که اومد می یکی صدای
  انباره توی خودمونم های بار تازه  بیاری اولیه مواد بری باید..خوابیده شرکت میگم ماموریتت پی ری نمی چرا پسر---

 و خودت هم کنی می بدبخت و من هم اونوقت میره باد به بزرگی سرمایه و میگذره تاریخش بمونه زیاد اگر هنوز
 .. دختر یه بخاطر
 : اومد بلند آرکان صدای

 . شد زنم قانونی و شرعی دیشبم هه..منه زن دختر این میگی؟ داری چی بابا+
 ..شدم آوینا عاشق االن ولی نداشتم دختری هیچ به حسی هیچ بازی این قبل شاید منم

 ..کنم می قاطی  بدجور  چون کنی ناراحتش جوری هیچ نکن سعی پس زنمه االنم

 روحی لحاظ از بعدم ضعیفه  بدنش چقدر که بینی می کار سراغ برم بزارم تنهاش تونم نمی زندگیمونه اول چون االنم
 .. باشه پیشش عقدش برای بیاد کنم صحبت خواهرش با برم نزاشتی حتی بابا حقش در کردی بد..بده حالش خیلی

     نوزده و صد پارت

  برو توام برسن بهش میگم من ی  خونه بیارش یا بگیر کار خدمت یه دختر این برای..خوام نمی تورو بد که من پسرم---
 .. کارها دنیال

 یا ایران رفتی می اگر دونی می هیچ ولی کنی عقدش گذاشتم داری دوست و  دختر این دیدم اینکه بخاطر من پسرم ببین
 می شرکت شدیم می بدبخت  و میفهمید و چیز همه! میشد؟ چی دید می نورو و اینجا اومد می فضول پلیس دختره اون
 ! فهمی؟ می..کردن می دستگیر و هممون هوا رو رفت
  مگه فضول میگه من ابجی به آرکان  بابای بعدم.. شدن می بدبخت که چی یعنی شدم گیج ها حرف این شنیدن با

 میشناسش؟؟ 

 :گفت و زد اشاره من به پدرش که کردم باز و هام چشم بزنه حرفی خواست آرکان تا  و کنم کنترل نتونستم دیگه پوفف
 .. زنیم می حرف راجبش بعدا هیس---



  گرفت و دستم دیگش دست با و   کزد نوازش و موهام دست یک با نشست پیشم اومد سریع بازم های چشم دیدن با آرکان
 :گفت اروم و
 اخه؟  میاری فشار  خودت به انقدر چرا ؟.یهو چیشدی خوبه؟ حالت..عشقم+

 :گفتم و زدم جونی بی لبخند
 ..کشیدم دراز جلوش  منم زشته اینجاس پدرت االن میزنیم حرف راجبش بعدا..نیست چیزی آرکان خوبم-

 : گفت و سینم روی گذاشت دست آرکان که شم بلند خواستم
 ... ت پذیرایی تو میریم هم پدر و من بخواب اومدی بهوش تازه  نه نه+

 : گفت پدرش که بود نشده تموم حرفش
 فقط میرم دیگه من داد ادامه پسرش به  رو بعد..خانم عروس بشی خوب زود خیلی امیدوارم. شم نمی مزاحم پسرم نه---
 .. ببینیمت هم ما بیا سر یه کردی وقت
 ..برگشت  دقیقه چند بعد و کردن خداحافظی باهم بیرون رفتن و  گرفت و باباش دست آرکانم

 بود؟  چی ها حرف اون از منظورش..بود پدرش های حرف مشغول ذهنم

 :گفت و نشست کنار باز اتاق تو اومد آرکان
  لوازم..صبح کردم جمع من و  وسایالت بخوریم ناهار بریم پاشو..جدیدمونااا خونه تو بریم قراره امروز..خانومی خب+

  بشه بره که کشه می رو فرشته  یه های قدم انتظار االن خونه اون فقط شده تموم و چیدن که دادن خبر جدیدمونم خونه
 .. قصر اون ملکه

 :گفتم و زدم لبخندی
 . زود میام و میشورم و صورتم منم برو تو..آرکان باشه-

     بیست و صد پارت

 ''بعد ماه یک"
 .  بود خوب خیلی حالم میگذشت آرکان و من جدید خونه توی زندگی از ماهی یک
 . نبود آرکان پدر های دادن گیر از خبری دیگه
 .میزد شور دلم چرا دونم نمی ولی
 .. بگیریم و  عروسیمون جشن اونجا و بگیم اسرا به تا ایران برای داشتیم بلیت صبح فردا
 ولی  کنیم عروسی و بگیم بهش همینجا بعد و اینجا بیاد اسرا تا  و موضوع این نگم و برم تنها خودم داشت اسرار آرکان
 .. کردم مخالفت من خب

 :گفت بهم فقط که چیشده پرسیدم  ازش باری چند داشت استرس یجور آرکان
  اومدی تو وقتی..خب ولی کردم زیاد بد کارای بودم بدی ادم تو از قبل شاید..من..خب؟ میدم جونمم تو برای من آوینا+
 ..شد عوض چیز همه زندگیم تو

 .نکنی ترک و من شد که هرچیزی همینجا اصال یا ایران رفتیم  وقتی بده قول بهم
 و داشت دوسم خیلی اونم چون بودم عاشقش واقعا  و بودم شده وابسته آرکان به گذشته از بیشتر خیلی ماه یک این تو منم

 ..بود مواظبم

 :گفتم و  زدم زل قشنگش  دریایه های چشم تو و  گرفتم و دستاش همین برای
  هم خواهرم اگر حتی..نزارم تنهات هیچوقت نکن ترکت هیچوقت دم می قول..وایمیستم پات جونم پای تا من..آرکان-

  کردم انتخاب دلم با  تورو من چون کنم دفاع ازت و بایستم جلوش دم می قول ولی سخته برام اینکه با زد حرف بد باهات
  حست هیچوقت و باشی داشته  دوست و  من همینجوری همیشه تا  که بده قول توام فقط نباش مگران..نبوده زور روی از
 .. منه مرگ روز  روز اون چون نشه عوض بهم

 :گقت و  لبم رو گذاشت و انگشتش
 . نمیگذرم تو به نصبت حسم و  تو از ولی میگذرم خودم از شده من..هیس..عروسک هیسس+

 .عشقم نزن هارو حرف این پس..دیدی که خودتم ایستادم جلوش بار چند تو بخاطر بودم پدرم عاشق که منی
 :گفتم و کردم بغلش ذوق با
 .زندگیم تو اومدی که مرسی..خیلییی ارکان  عاشقتم خیلی-

     یک و  بیست و صد پارت 

 .فرودگاه سمت رفتیم راننده با و بستیم رو هامون ساک شدیم بیدار خواب از وقتی و شد فردا باالخره
 . واکنشش از ترسیدم می طرف اون از ولی بود شده تنگ اسرا برای دلم داشتم ذوق خیلی
 .اوردم باال هم با یه و خوره می پیچ دلم داشتم هیجان و استرس بس از شدم بیدار وقتی صبح
 ..شدم بهتر خوردم صبحانه وقتی ولی

 .ایران سمت به رفتیم و شدیم هواپیما سوار فنگ و دنگ کلی از بعد فرودگاه به رسیدیم باالخره
 خوردم وقتی و گرفت میوه اب برام و میداد ماساژ و پشتم هی ترسید خیلی آرکان که شد بد حالم دوبار هم هواپیما توی
 . شدم بهتر

 ..نداشتم عادت بود هواپیما بخاطر

 : گفت آرکان
 . کنم می صدات رسیدیم  بخواب و  بازوم روی بزار سرتو عشقم+

 ..بستم و هام چسم لبخند با منم بوسید و سرم روی اونم که گذاشتم ارکان بازونی روی و سرم و گفتم چشمی

 : گفت که شدم بیدار آرکان  صدای با
 ..شو بیدار عشقم رسیدیم+

 ..شدم بلند و زدم لبخندی

 ..ایران خاک تو رسیدم شد نمی باورم شدیم پیاده وقتی

 .باالخره شد تموم ها دلتنگی این شه نمی باورم خداا وای
 :گفتم آرکان به
 ! کنیم؟؟ سوپرایزش اسرا خونه امروز همین بریم عشقم-

 :گفت سریع ارکان
 مواد و بدم تحویل و هامون دارو بار برم منم. تهران تو بابا قدیمی  خونه بریم و  امروز ما شد قرار دیگه نه عشقم عه+

 .. بریم فردا یا شب بعد  کنم چک کنیمم تهیه قراره که ای اولیه

 اوقات باز شه می عصبی میشناسی  بهتر خودت که بابامم و میندازن گوش پشت نباشم کار سر باال اگر که دونی می
 .. کنه می تلخ و دوتامون



     دو و  بیست و صد پارت

 . روش هم دیگه روز  یک صبرکردم و ماه یک که من
 : گفتم لبخند با
 .  حسابی شدی خسته که کنیم استراحت خونه بریم پس..عشقم بگی شما هرچی-

 .دنبالمون آرکان پدر طرف از بود اومده که ماشینی سمت افتادیم راه و  بوسید  و پیشونیم
 . خونه سمت به رفتیم شدیم سوار
  و گرفتن و من مانتوی و کیف  و ارکان کت شدنمون وارد با که داشت خدمتکار تا چند بود اماده چیز همه رسیدیم وقتی
 :گفتن
 .است  اماده حمام خواستید اگر  هم ناهار بعد.بفرمایید..است  اماده نهار میز خان آرکان--

 . کنه نمی سیر و ادم که هم هواپیما غذاهای گرسنمه چقدر که فهمیدم غذاها دیدن بعد و  میز سمت رفتیم
 :گفت تعجب با  و کنارم نشست آرکان کهر خوردن کردم شروع نشستم سریع
 .. خوره می  غذا اشتها با داره نشسته بکشین و  نازش بخوایم  اینکه بدون ما خانوم عجب چه به به+

 . کردم ریزی اخم فقط نزدم حرف بود پر دهنم چون
 : وگفت کشید و بینیم نوک خندید که
 . جونت نوش عشقم کردم شوخی+
 .شد مشغول اونم 

 . برد خوابمون چجوری نفهمیدیم خواب رخت  توی رفتیم گرفتیم دوش هردو اینکه بعد و باال های اتاق رفتیم ناهار بعد
 .پریدم خواب از آرکان مبایل زنگ صدای با

 . کنم بیدارش نیومد دلم همین برای خوابیده مظلوم دیدم که چرخیدم ارکان بغل توی
 خواستم تا کردم وصل و تماس لبخند با صفحه روی بابا اسم دیدن با برداشتم و گوشیش شدم بلند و  بوسیدم کوتاه و لبش
 :زدن حرف به کر شروع تند تند بزنم حرف
  بعد و خواهرش خونه بزای  رو  دختره ناهار بعد نبود قرار مگه ایران رفتی چی برای  رفته یادت تو؟ کجایی پسر----

 دار خبر کسی تا شده درست مشکل و گرفته و هامون بار جلوی گمرک دادن خبر!پس؟ چیشد کارا دنبال بری خودت
 .. کن حل و مشکل گمرک برو نشده
 .. برسی کارت به تو کنه پرت اونارو حواس خواهرش خونه بره دختره بود قرار
 .. گرفتی رو دختره این وقتی از شدی نظم بی خیلی آرکان شه نمی باورم که واقعا

 ..کردی عقدش که داشتی نیاز کارمون خاطر به دختر این به تو که نره یادت اینم حتی نکن فراموش و  هدفت هیچوقت

 .. نیست ما حد در که دختر اون وگرنه

     سه و  بیست و صد پارت

 .. زد می باباش که چیبود ها حرف این بودم شک توی
 .. نمیشنیدم هیچی دیگه ولی  بود گوشم روی گوشی 

 اهمیتی ولی شد بیدار تخت تکون از کهآرکان نشستم  تخت روی افتادم. نداشت و  وزنم تحمل و ایستادن توان دیگه پاهام
 . ندادم
  می پدرش حرف محور هول ذهنم نمیشنیدم که گفت می چیزایی یه جلوم اومد شد بلند گوشم کنار مبایلش دیدن با که

 داشتی نیاز کارمون خاطر به  دختر این به تو که نره یادت اینم حتی نکن فراموش  و هدفت هیچوقت:)) گفت که چرخید
 ..کردی عقدش که

 ..(( نیست ما حد در که دختر اون وگرنه

 . میکرد چیکار داشت نمیدونم کشید دستم از و گوشی آرکان
  گوشم توی کوبید یدونه نشست پام جلوی اومد نکرد تحمل  موهاش به زد  چنگ و  دیوار تو کوبید و گوشیش شد عصبی

 ..اومدم در شک از که

 هم سر پشت هام اشک و شدم خیره بود طوفانی حسابی االن که آرکان ابی های چشم تو بودن  تلنگر منتظر انگار اشکام
 .. میریخت صورتم روی
 : گفت و گرفت و دستام بعد و موهاش به زد چنگ باز آرکان
  بهم قشنگم؟توروخدا عشق شدی  اینجوری که گفت بهت چی.زده زنگ بابام که فهمیدم فقط من چیشد خانومم..آوینا+ 
 .. بگو

 ! میگه؟ دروغ باباش  بگه میخواد. بهش اصال میگفتم چی..بزنم حرف نمیتونستم
 . کرد تعجب که بزنم پس  و دستاش تونستم فقط
 :گفتم و کردم نگاش خنثی بعدم
  دو یکی.. نگفتم و عقدمون ماجرای خواهرم به که خداروشکر.خواهرم پیش  ببر و من میام دیگه ساعت نیم  بیرون برو-

 .. میشیـ جدا صدا و سر بی میریم اسرا چشم از دور میزنم زنگ بهت دیگه روز

 . تخت روی افتادم که صورتم توی کوبید محکم و بدم ادامه نذاشت

     چهار و  بیست و صد پارت

 : زد داد سرم شد بلند
 .. نکشتمت همینجا کن شکر خدارو برو خوردی که گوهی این بخاطر..آوینا شو خفهه+

  چی بابام ببینم بدی توضیح.کنی تموم و گریت و بشی اروم دم می فرصت  بهت دقیقه 10 فقط اوینا..بیرون میرم االن

 .بهت گفته
  حتی اینکه بدون..کنی گریه یا بگی پرت و چرت باز ببینم بیام اگر..عزیزی برام که خودت جون به علی والی به

 .کانادا گردونم می برت اومدیم ما بشه دار خبر خواهرت
 ..کنه پیدات محاله اینجا بیاد  اون نه ببینیش نه بزنی زنگ خواهرت به زارم می نه دیگه

 . نداره برت دور میزارم الالت به لی لی وقتی بدون حدتو پس
 . کنه جدا هم از مارو تونه می مرگ فقط..میمونی من زن  عمرتم اخر تا..منی زن تو
 !شدی؟ فهم شیر
 . گفته چیا کنی تعریف میخوام فقط برگشتم بشور و  صورتت برو شو بلند حاال
 ..شد خراب سرم روی شبه یه که خوشی و رویا دنیایی با موندم من.بیرون رفت  حرفی هیچ بدون

 ..شد اینجوری چرا..خدااا چرا

 . بود گرفته و هاش چشم جلوی خون ندیدم اینجوری و آرکان تاحاال



 .مونده  صورتم روی  کشیدش و بزرگ های انگشت جای بودم مطمئن سوخت می صورتم نصف
 و من یا کارا دنبال بره تا کنه  عصبی و ارکان که بزنه حرفی خواسته باز پدرش شاید اصال. کردم پاک و هام اشک
 .نمیاد  خوشش من از چون بده طالق
 . کن یکاری..خودت خدا..نمیدونم
 . زدم مضخرفی حرف چه فهمیدم صورتم توی زد ارکان وقتی تازه
 .میمیرم که بخدا.. میمیرم بگیرم طالق ارکان از من
  دیگه  زاره نمی و کنه می عملی  و تهدیدش حتما نکنم تعریف براش و نکنم تموم رو گریه اگر دونستم می هم طرفی یه از

 . ببینم رو اسرا

     پنج و  بیست و صد پارت

 . بود گرفته بغضم اینکه با کردم مرور ذهنم تو و پدرش های حرف تمام و کردم پاک و هام اشک سریع
  آرکان قامت و شد باز در که کردم بغل و هام زانو و دادم تکیه تخت تاج به  و نشستم تخت  روی و اومدم خودم به ولی
 .شد نمایان اتاق توی
  و پاهاش و داد تکیه تخت تاج به و سمتم اومد اروم اروم که انداختم پایین و سرم و  تخت روی نشستم زانو چهار سریع
 :گفت ای گرفته صدای با و کرد دراز
 .شنوم می+
  بعد...گفتم بهش و بود گفته بهم باباش  که هایی حرف تمام..کردن تعریف به اول از کردم شروع و دادم قورت و دهنم اب
 دادم قورت  بزور و بغضم و کردم اخم ولی میکرد خفم داشت بغض و میلرزید صدام گفتم براش که باباش های حرف از
 :گفتم و کردم مشت و دستم و دادم فشار هم روی و هام چشم.. بگم خواستم می که حرفی این بود سخت برام خیلی و
 !  داشت؟ حقیقت چقدر..ق..چ..بابات های حرف که دارم سوال تو از من حاال.گفتم بهت و چیز..چ همه من آرکان-

 ! کردی؟ عقدم این برای خواستی؟ می گفت ازش بابات  که ماموریتی بخاطر و من فقط تو..ت

 . شد بلند تخت  روی از کردم فکر  تخت شدن پایین و باال با
  زده پیشونیش رنگ..بود خون حمام انگار حاال ابیش های چشم و من به رو  برگشته دیدم کردم باز و هام چشم وقتی ولی
 :غرید شدش کلید های دندون الی از و کرد مشت و هاش دست من مثل و بیرون بود
 ...ولی.. بزنه بهم مارو بین کرد سعی چقدر!نمیشناسی؟هوووم؟ و من بابای  هنوز تو+

 و دستام و کشیدم کوتاهی جیغ منم و شکست بدی صدای با ایینه که ایینه توی زد مشت شد بلند و  بگه و بقیش نتونست
 ..گوشم روی گذاشتم

     شش و  بیست و صد پارت

 می ازش..سمتم اومد و پرپشتش موهای الی زد چنگ ولی میاد خون داره آرکان مشت از دیدم کردم بلند سر وقتی
 .. روم  به رو ارکان این از ترسیدم
 .. داد ادامه و ایستاد همونجا ترسیدم فهمید خودش انگار که رفتم عقب عقب

  به که بگم دروغ بهت تونم نمی..نگم  و حقیقت بهت نمیتونم زنی می زل هام چشم توی معصوم اینجوری وقتی..آوینا+
 ..باشه صالحت

  یعنی تونم نمی.نمیشه...ولی بگم  سنگینه دلم توی هرچی و بگم و حقیقت فقط خواد می  دلم کنی می نگاه هام چشم به وقتی
 . نیست و نبود نقشه بهت عشقم..نبود نقشه خوندم باهات که عقدی بدون فقط..فعال
 :داد ادامه و زد فریاد 
 . باباااااا بهت لعنتتت+

 ... زمین  رو نشست  زانوهاش روی و گفت اخی و داد فشار  و سرش دستاش با بعدش ولی

 : گفتم زدم جیغ و برداشتم سرش روی از و دستاش و شدم نزدیک  بهش ترس با
 ! چیشد؟ سرت بزن حرف توروخدا ؟آرکان..آرکاننن-

 :گفت هام شونه روی گذاشت و هاش دست
 . بیار و  اون هست چمدونم توی  قرص یه فقط. نیست..چیزی..چ..عزیزم باش اروم+

 . بود کرده خیس و صورتم  کل هام اشک
  سریع دیدم قرص قوطی  یه که بیرون ریختم و  هاش لباس همه و کردم بازش لرزون های دست با چمدون سمت دوییدم
  قشنگ شده خم اینبار و  گرفته  و سرش باز دیدم که آرکان سمت رفتم و برداشتم و اب لیوان و پاتختی سمت رفتم پاشدم
 .. زمین روی

     هفت و  بیست صدو پارت

 : گفتم گریه با و  سرش باال نشستم
  گوه من..کردم عصبیت که کردم غلط من..شو بلند نفسم اوردم و  قرص شو بلند..شو بلند توروخدا عشقم..آرکااان -

 ..من قلب  تو کنن می خنجر دارن انگار بکشی درد تو بخدا زندگیم  بخور بیا آرکان خوردم

 .خورد دادم  میرفتم صدقش قربون که همونجور و اب لیوان و کردم رد لباش بین از و قرص شد بلند
 .دستش توی  گرفت و دستم و پاهام  روی گذاش و  سرش کشید دراز زمین  روی همونجا خورد وقتی
 .. مادرشون روپای خوابن می میان میترسن شبا که بود شده هایی بچه پسر این مثل
 .. سوخت معصومیتش همه این از دلم
  فقط باباش گه می بهم موقع به و چیز همه خودش.. بگه دروغ بهم نمیتونه.. من برای بکشه نقشه  نمیتونه من آرکانه نه

 . شد هم موفق که کنه مارمون زهر مارو سفر راه این از خواست
 .نمیزارم من ولی
 : گفتم و دادم ماساژ یکم و پیشونیش اخر در و  صورتش روی  و موهاش الی کردم و بود ازاد که دستم اون
 نمی بیاد  سرت بالیی اگر ترس از کنم می سکته من کنی می اینجوری نمیگی..یهو چیشدی!شدی؟ اروم  آرکانم..عشقم-

 . میاد بدبخت  منه سر بالیی چه گی
 . نشست شد بلند و زمین گذاشت رو ایینه بخاطر بود زخمی که دستش اون دیدم که ریخت صورتم روی هام اشک باز
 . بود قرمز قرمزه هنوز ایستاد می داشت قلبم کردم نگاه هاش چشم به وقتی

 :گفتم و گرفتم و دستش شدم بلند سریع که کنه بغلم خواست
 .. بکش دراز تخت روی پاشو..عشقم شو بلند آرکان-

 : گفت و گرفت و  دستم که برم خواستم و  تخت روی خوابوندمش کردم بلندش
 ..دارم نیاز بهت پیشم کجا؟بیا+

     هشت و  بیست و صد پارت



 :گفتم و  بزنه حرف نزاشتم
 . باش اروم تو میام زود بخدا میام االن بگم  چیزی یه خدمتکار به برم میام االن-

 . باغ توی از اومد که هارو خدمه از یکی زدم صدا و پایین دوییدم ها پله از رفتم سریع
 :گفتم سریع

 ...کن جمع هارو خورده شیشه باال بیا انداز خاک و جارو یه با خودتم برام بیار اولیه های کمک جعبه یه بدو-

 :گفت و  صورتش توی زد  زنه
 جان؟ خانم! چیشده؟-- 

 : زدم داد
 . بکن و گفتم که کاری بدم توضیح ندارم وقت االن-

  با و اومد سرم پشت خدمتکارم  زنه  باال رسوندم  و خودم دو با که دستم داد و اورد اولیه های کمک جعبه یه سریع رفت
 . رفت و  کرد جارو هارو شیشه تند تند زیر  به سر و شد اتاق وارد اجازه با یه

  روش  خون حاال که گرفتم و ارکان خونی دست و اوردم کوچیک لگن یه و حمام سمت رفتم  و بستم و  در رفت وقتی
  خشک های خون شستم و دستش روی ریختم اب پاتختی روی اب پارچ  از و تخت پایین گذاشتم و لگن بود شده خشک
 .و اش شده
 هم توی هاش اخم و گفت اخی  دستش روی  ریختم و  بتادین وقتی و اوردم در بتادین و باند  بسته یه جعبه توی از بعد
 .. رفت
 : گفتم دستش دور پیچیدم می که همونجور و برداشتم و باند سریع

 .ارکان کنی می خودت با کارارو این اخه چرا.. من بمیرم الهی-
 . بوسیدم و دستش باند روی  و بستم و دستش تند تند.شد جاری هام اشک باز
  و دادم دست از و تعادلم که کشید گرفت و بازوم دستش یکی اون با ولی  کنه استراحت روش بکشم  رو پتو که شدم بلند
 روش  افتادم

     نه و  بیست و صد پارت

  کرد نوازش و صورتم بود زخمی  که دستش یکی اون با و گرفت محکم و  کمرم دور دستش یه با بودم افتاده سینش روی
 : غرید اروم و
 .مونده خوشگلت و سفید صورت روی انگشتام جای...کردم بلند روت  دست که بشکنه دستم+

 معلوم هم دور از صورتت.اتاق توی اومدم که اول همون نکوبیدم ایینه توی و دستم پدرم از حرص خاطر به من آوینا
 . روش مونده دستم جای بود
 . زدم بهت ناحق به و چک اون حتی فهمیدم زدی که هایی حرف با که سمتت بیام بعد بزنی حرف اول خواستم ولی
 ..نیـ چیزی که زخم این شد می خورد امروز باید لعنتیم دست این همین برای

  توی از زدم و موهام زخمیش  دست همون با اونم که کردم قطع و  حرفش لباش روی لبام گذاشتن با و بده ادامه نزاشتم
 . شه می کنده جاش از داره لبام میکردم حس که جوری بوسید می عمیق و داد می فشا سرش به و  سرم و کنار صورتم

 . روم اومد خودش و خوابوند و من کرد عوض و جاهامون حرکت یه تو
 حالمون تو شد زده گند که و امروز خوام می نفسم؟ داری و امادگیش گفت و کرد نگاه هام چشم توی و کرد جدا و لباش
 .. کنم تعریف برات اول از و چیز همه کانادا برگشتیم شد تموم  چیز همه وقتی که دم می قول بهت اینم کنم جبران و
 .اتاق سرویس توی دوییدم و زدم کنار و ارکان سریع..خورد پیچ دلم کنم تایید خواستم تا

 ..کردم خالی و بود معدم توی هرچی

 :میگفت و میداد ماساژ و  پشتم تند تند و تو اومد سریع ارکان
 .. دکتر بریم بیرون بیا بشور و صورتت..شدی مسموم..چیشدی..عشقم باش اروم+

 :گفتم و  بیرون اومدم کمکش با و سمتش برگشتم
 . خوبم من.گیره می درد سرت باز  االن..باش اروم ارکان نیست چیزی-

 .الکی که نمیشه میاری باال داری صبح از دکتر بریم بپوش لباس بیا درک به من گفت سریع
 : گفت جدی اخم با و نزاشت که کنم مخالفت خواستم

 کنم؟  تنت بزور یا میپوشی لباس..آوینا بیوفت راه+

 . بیرون ورفتیم  پوشید خودشم که پوشیدم لباس و کمدم سمت رفتم اروم
 . بیمارستان  برد و من خودش و راننده  از گرفت و سوویچ
 . نوشت ازمایش برام بعد و  پرسید سوال تا چند دکتر رفتیم وقتی

     سی و صد پارت

 .. چیه ازمایش نپرسیدم اصال بودم هول انقدر.دادیم آزمایش رفتیم
 : گفت میشه اماده کی که پرسیدم دکتره از دادم ازمایش وقتی
 ..کردیم نمی باز عید بعد تا میشد بسته مطب اگر وگرنه اومدید زود خلوته سرمون امروز--

 .بیارم و ازمایش جواب تا بنشینید دقیقه چند
 سرم روی شونم دور انداخت دست  بعد بوسید  و دستم روی اول و  دستش توی گرفت و دستم که نشستم ارکان کنار رفتم
 :گفت و  بوسید عمیق و
 .شده سیاه و رفته گود خوشگلتم های چشم زیر چون شدی مسموم یا شدی ضعیف حتما..خانومم نیست چیزی+

 : گفتم و باال اوردم و سرم
 ...خ بخورم دارو دوتا نیست چیزی شدم مسموم همون حتما عشقم نه-

 : گفت و شد نزدیک لبخند با که سمتش برگشتیم هردو باشه مبارک گفت که زنه صدای با
 . باردارن ماهه یک  خانومتون باشه مبارک..مثبته ازمایش جواب--
 .. درسته دید کرد چک و گرفت ازش و ازمایش برگه شد بلند سریع آرکان که زنه به بودیم زده زل  همونجور تعجب با
 : گفت و زد  زانو پام جلو و من سمت برگشت ذوق با بعد
 ... کنی می بابا و من داری..میشی مامان..م داری نمیشه باورم آوینا..آ..وای+

 :گفت و  زنه دست کف گذاشت و اورد در تراول تا 5 و زد  قهقه بلند و موهاش به زد چنگ و شد بلند بعد

 . شما به  خانومم و من عیدی و  شیرینی اینم.دادین بهمون که خوش خبر این بابت ممنونم خیلی+
 : گفت و زد برقی هاش چشم زنه
 .باشه سرش باالی مادر و  پدر سایه و بیاد بدنیا سالم فرزندتون هللا شا ان..اقا ممنون وای---
 . خانومتون شرایط برای بگن بهتون تا  ببرید ازمایشم جواب دکتر خانم پیش برید چیزی یه فقط
 .. ضعیفه بدنشون یکم



 .  من سمت اومد و داد تکون سر تند آرکان
 ..بودم خوشحال خیلی..بود شوق اشک..ریختم می اشک و شکمم روی بودم گذاشته و دستم نبودم خودم حال توی اصال

 : گفت کردو بارون بوسه و صورتم کل و کرد پاک و اشکام جلوم اومد ارکان
 .. میگه چی ببینم  دکتر پیش  بریم آرکان زندگیه شو بلند بگردم دورت شو بلند+

 : وگفتم کردم نگاه آرکان های چشم توی شدم بلند وقتی کردم تایید سر با فقط بگم چی نمیدونستم
 .پرستم می عاشقانه و دلم توی کوچولوی این و تو همیشه تا من آرکان-

     یک و سی و صد پارت

 : گفت و بوسید کوتاه و لبام
 .  میخورم باهم  و تون دوتا هر باشه این از غیر+
  اونم به آرکان که گفت تبریک کلی اونم باردارم فهمید  وقتی  دکتر پیش رفتیم باهم و  خندیدم که کرد بانمکی و ریز اخم بعد

 . داد تراول کلی عیدی و شیرینی برای
 ... کردن پزشکی های توصیه زدن حرف به کرد شروع بلبل مثل هم دکتر که

 .. نبود بند پاهاش  روی آرکان بیرون اومدیم وقتی
 . میشکنه بیوفته اگر و دستشه قیمت گرون خیلی چیز یه انگار و من میبرد راه  یواشت و  بود گرفته و دست
 گاهی گه و میرقصید باهاش همراه..کرد زیادش اخر تا و کرد پلی شاد خیلی اهنگ یه ارکان ماشین تو نشستیم وقتی
 : گفت می و بوسید می باال اورد می و من دست
 . الهی من بشمممم بابا فندوق اون و  کوچولو مامان قربون+
 .میگفتم ای خدانکنه خنده با منم
 . خونه رسیدیم وقتی
  حدی که کنه بغل خواست باز بیام میتونم خودم زشته گفتم که کنه بغلم خواست و کرد باز برام و در اومد دویید سریع
 .بیام  تونم می و خوبه حالم گفتم
 : گفت پذیرایی توی برد و  گرفت و دستم
 . میام االن نخور تکون خانومم بشین همینجا+

 .شن جمع همه گفت و کرد خبر و زن و مرد های خدمتکار زد داد و باغ توی دویید
 . میخورد گوشم به اروم صداش
 : گفت رفتن همه وقتی
 مهمون شام همه بعدم کنید چراغونی رو خونه جای همه اول خوام می همین برای بارداره خانومم که فهمیدم من امروز+

  تا عید برای کنید خرید فردا و   خونه برید جشن بعد میتونید همتون. عیده شب فردا  اینکه برای.. هاتون خانواده با منین
 .  میرید باال حقوق با مرخصی هم روز 20

 :گفت نگهبانا از یکی به رو. محفوظه عیدیتونم
 . شیک خیلی دوطبقه کیک یه دنبال برو توام حامد تو و...بده رو غذا مدل 5 سفارش برو رضا+

 .گفتم که کاری دنبال برید بگیرید هم کارت این
 . برن تا ماشین سمت دوییدن و گفتن چشمی ذوق با هردو
 :گفت هم بقیه به
  چیزی خوام نمی  بخرید برید بگیرید پول بیاید بود کم هم هرچی بیارید هارو چراغ بیارید هارو صندلی میز کنید شروع+
 .مهمه خیلی برام امشب باشه کم
  بچه گفتن تبرکی و شدن خم من جلوی و تو اومدن خانم خدمه از تا چند هرکاری دنبال دویید هرکی  و گفتن چشمی همه
 .کارهاشون دنبال رفتن  سریع اونام.کردم تشکر ازشون که کردن خیر دعای بچمون و ما برای و شدنمون دار

     دو و سی و صد پارت

 . شدم بلند که سمتم اومد آرکان رفتن ها خدمه وقتی
 :گفتم و زدم جیغی که کرد بغلم ناقافل  بایسته اینکه بدون اونم
 . نیست  خوب بچه برای ناراحتی و ترس و استرس گفت؟ چی دکتر خانم نشنیدی آرکان-

  ممکنه ضعیفه بدنم و داره مشکل تغذیم یکم فقط.بیام خودم تونم می باال تا اینجا از ترسم می خب کنی می بغلم یهو چرا
 .همین بشم اذیت زایمان توی
 :گفت ایستاد و ترسید آرکان

 . داره شیشه بار خانومم نبود حواسم یهو شدم زده ذوق خیلی من گل ببخشید+
  تو هرچی..فسقلیم اون و خودت  گوش به حلقه غالم ام زنده وقتی تا..نخوره تکون دلت تو اب دیگه دم می قول بخدا آوینا

 .. میشه همون بخوای
 :گفتم و زدم لبخندی

 .شب برای کنیم عوض لباسم که اتاق تو  برو زود یا زمین  بزار یا و من میشی خسته-
 ... افتاد راه و گفت چشمی

  فسقلی این اومدن با خب ولی  روزمون  به زد گند پدرش و  شد شروع بد روزمون درسته..هامون خنده با گذشت امشبم
 .. شد بهترم بسا چه شد قبل مثل چیز همه
 .. نه واای.. دار بچه هم شدم مزدوج هم ماه یه تو بفهمه اگر وای..افتادم اسرا یاد  یهو که بودم ها فکر همین تو

 :گفت و شد خیز نیم ترس با که کردم نگاهش و ارکان بغل تو چرخیدم سریع
 نه؟؟  ای گرسنه بخور غذا درست گفتم هی تشنته؟بفرما داری؟ ویار میشه؟ بد حالت باز داره عشقم؟ چیشده+

 :گفتم و خندیدم
 چی؟  باردارم من بفهمه اسرا اگر که افتادم این یاده فقط نشده هیچی چته آرکان وای-

 .. هاااا میزنه رو سکته خدا بنده کنیم وارد بهش بزرگ شک دوتا

     سه و سی و صد پارت

 :گفت بوسید  و موهام روی اینکه بعد و فشرد خودش به بیشتر منو و کشید ای اسوده نفس ارکان
  بزا ماه چن یا حاملم فهمیدم بگو بزن زنگ روز یه برگشتیم وقتی گیم نمی رو بچه  موضوع خب نمیشه چیزی نترس+

 .. بگو بعد  بگذرع
 : گفتم
 . نامردیاااا خیلی آرکان راستی..کنیم می کارو همین..باش اهوم-
 :گفت و کرد نگاهم تعجب با



  و  زناشون قدیم مردای واال خوبه  نامرد؟ شدم اخرشم گشتم دورت پروانه مثل و روز کل مگه کردم چیکار جاننممم؟+
 ...اونوقـ میرفتن صدقشون قربون زناشونم میزدن

 :داد ادامه و کشید گونم روی و دستش روم اومد و شد خیز نیم افتاد چیزی یاد انگار یهو
 . پدرمه تقصیر همش.. اوینا برات کنم می جبران..بشکنه دستم+

 . میدم قور بهت افته نمی اتفاقی همچین دیگه ولی
 :گفتم و زدم لبخندی

 دکتر،خانومه رفتیم شد بد حالم بعد شدیم بیدار بعد خوابیدیم اینکه جز نمیاد یادم چیزی که من زنی می حرف چی راجب-
 .همین.دلمه توی باباش مثل ناز نی نی یه گفت
 : دادم ادامه و تختم شکم روی گذاشتم و دستم بعد
 . کرد تایید مونم نی نی بله!مامانی؟ نه مگه-

 :گفتم که گرفت گاز و لپم بعد و بوسید محکم و لبام  ارکان که گفتم مزه با انقدر
 .. بدجنس نمیکنما فراموش دیگه بمونه جاش این..دیوونه اخ-

 : گفت و باز خندید
 نامرد؟  گفتی چرا راستی+

 :گفتم و  سمت اون کردم و روم ولی شد نگران یکم که کشیدم هم توی و هام اخم
 . داری دوستش من از بیشتر و اون تو نیومده هنوز فسقلی این قهرممممم  که چوون-

     چهار و سی و صد پارت

 :گفت و خندید بلند
 ..بابااا آوینای نبودی حسود که تو عه عه+

 : داد ادامه و  برد باال تسلیم عنوان به و  دستاش اونم و زدمش  که خندید تر بلند بعد و
 جون تو.درضمن..کنی می حسودی االن از داری که بیاد بدنیا برات ابجی یه قراره  منی دختر تو  مثال انگار خب واال+

 ..میمیرم من نباشین هرکدومتون.من نفس میشه بیاد دخترمون منی

 :گفتم سریع
 .پسره میگم که مادرشم من اگه..دختره معلوم کجا از اقاااا ای ای-

 :گفت و کشید بینیمو نوک
 . دنیااا نی نی بهترین میشه..بسه باشه تو مثل زیباییش فقط پسر یا دختر نداره فرقی من برای+

 :گفتم سریع
 چشم نیست ابی  هام چشم خودم اگر که بترکم  ذوق از دیدم و بچمون های چیم هروقت که..بره تو به هاش چشم ولی-

 ..بشه ابی عشقمون ثمره

 : گفت و زد لبخندی
 سال برای شب کنم رسیدگی ها کار یسری به میرم خودمم خواهرت خونه میبرم تورو صبح فردا دیگه بخواب عشقم+

 .. میرسونم و خودم تحویل
 :گفتم و زدم لبخندی ولی میزد شور یکم دلم
 . زندگیم دلیل بخیر شبت.چشم-

 :گفت و  بوسید  و پیشونیم
 .آیندم امید بخیر شبت+
 :گفت اروم و بوسید شکمم روی شد خم بعد
 .من فندق  میخورمت خودم بیرون اومدی وقتی که بخواب و  بخور کن استراحت خوب توام-

 . بستم لبخند با و هام  چشم و دادم جا آرکان بغل  تو و خودم بیشتر و خندیدم

     پنج و سی و صد پارت

 ... و عسل و شیر هم.بود کرده کباب جیگر برام هم آرکان.شدیم بیدار وقتی صبح

 . بخورم من داد و  بود مقوی که هرچیزی خالصه
 . نمیام تو در از دیگه خودم برای میشم فیلی ماهگی 9 تا بخورم انقدر بخوام اگر االن از

 .بخور گفت می فقط نمیداد گوش آرکان ولی
  دستی کیف و مشکی سفید شال  با مشکلی جین شلوار و سفید مانتوی من کردیم ست باهم و لباسامون باال رفتیم وقتی
 .پوشیدم مشکی های کفش و مشکی
 . پوشید سفید پیراهن با مشکی دوخت خوش شلوار و کت یه باز آرکانم
 :گفت آرکان که بزنم رژ خواستم اخر در و ریمل  و چشم یکمخط آرایش میز جلوی نشستم

 . کنم می پاکش وگرنه میزنی رژتو ترین رنگ کم+
 اومد آرکانم زدم عطرم از بعدم و زدم یکم برداشتم و صورتیم رژ  و زدم لبخندی حرفش با که بزنم قرمز میخواستم
 :گفت و  زد عطرشو

 .. ندارم حوصله خودم ببند برام و کراواتم این بیا اوینا+
 .. بود رفته یادم شد بد ولی بستم براش شد خم یکم که سمتش رفتم بالبخند
 . خنده زیر زدیم  هردو کردیم نگاه  دیگه هم به وقتی سمتم برگشت زدم گند دید وقتی  و ایینه جلوی رفت
 :گفت که
 ! مادمازل؟ نداره که اشکال.نیستم راحت خودمم نمیخواد کراوات+

 : گفتم و کردم نازک چشمی پشت
 .شد دیر بریم بیا.خب خیله-

 : گفت خنده با اما امیز تهدید بغلش  تو افتادم که کشید گرفت و دستم
 . میخورم هاتو پلک اون کنی نازک من برای چشم پشت اونجوری دیگه یبار+
 : گفتم خنده با
 . ای َدل ه میکنن فکر میگی هم اونجا یهو..بخورم بخورم نگو انقدر ارکان بابا ای-

 :گفت و خندید
 .دارم کار کلی که بریم نخور حرص خانوم فنچول خب خیله+

     شش و سی و صد پارت

 . میزد  شور یکم دلم کردم نگاه و آرکان یکم رسیدیم  وقتی.دادم بهش و  ادرس رفتیم راننده با



 :گفت خودش بگم چیزی تاخواستم
  شب بزار نگو رفتی االن اصال.باش مطمئن.من دیدن از نمیشه ناراحت خواهرت نمیشه چیزی نباش نگران.عشقم برو+
 . بشن سوپرایز اومدم که

 : دادم ادامه شدم پیاده وقتی و گفتم ارومی باشه
 . میشه تنگ برات دلم آرکانم نکنیا دیر-
 .باش بابا فسقل  و خودت مواظب. میشه تنگ دلم منم.چشم+
 : گفتم لبختد با
 . بابایی باش خودت مواظب توام+

 . رفتن و خندید
 . زدم زنگ و کشیدم  اهی. داشتم خاطره چقدر که اخ. کردم نگاه اپارتمانمون به و کشیدم عمیقی نفس
 : گفت که زدم اینارو بی بی  طبقه زنگ نداد جواب که
 کیه؟ ---

 . کنم شیطونی یکم خواستم ولی. بود تنگ براش دلم چقدر که وای
 : گفتم
 . اسرام-

 :گفت
 .داخل بیا.رفتی تازه که اومدی؟تو زود چقدر نبردی کلید مادر عه---
 . میشد زنده خاطره یه برام برمیداشتم که قدمی هر و داخل رفتم
 . بود گرفته و هام چشم حلوی اشک
 :گفت زدم  که و زنگ بی بی واحد جلوی رقتم
 .. کـ باز چیشده..مادر اومدم----

 .ماسید دهنش تو حرف من دیدن و در شدن باز با
 :گفت پته تته با
 ..آوینا..آو..آ---

 :گفتم و انداختم توبغلش  و خودم گریه با
 . من برم قروبنت.مادرانت آغوش دلتنگ.بودم دلتنگت چقدر دونی نمی..اخ بی بی اخ.خودمم بی بی اره-
 :گفت و  فشرد خودش به  و من دلتنگی و گریه با هم بی بی
 دوریت از اینجا. ندارم امیدی خواهرت و  تو بجز زن پیر منه گی نمی اومدی دیر انقدر چرا.نازم دختره اومدی ش خ---
 . کنم می دق
 :گفتم و بوسیدم و  نرمش و  گوشتی گونه
 چی؟ من ولی دارین و همو اسرا و شما باز تنهام اونور منم بی بی بخدا-

 :گفت و  بوسید  و پیشونیم
 . خوشگلم دختره اومدی خوش.داخل بیا مادر باش اروم----

     هفت و سی و صد پارت

 "اسرا"
  داره کار کنم فکر هعی.خاموشه دیروز از گوشیش چرا نمیدونم ولی پیشمون بیاد اوینا تحویل سال برای بود قرار امشب
 .بیاد تونه نمی
 . حیف..کنم اشناش مادرش و اهورا با خواستم می
 : گفت و سمتم اومد سراسیمه اهورا دیدم که اداره توی رفتم و کشیدم اهی
  بچه پیش االن میاره قاچاقی های بار همیشه که اونی گمرک توی دادن فرهمند؟خبر سروان بیای من با تونی می+

 .هاست
 . منه شبیه خیلی و داده چهره تغییر گفت و بهم زد زنگ یکی
 .گمرک سمت داد گاز که ماشین تو رفتم تعحب با
 :گفتم گنگی با
 ..دیدمـ من روز اون که هم اونی ممکنه یعنی-

 . شد بیشتر تعحبم که داد تکون سری
 :هاگفت سرباز از یکی که دوییدیم و شدیم پیاده سریع..رسیدیم وقتی
 . قربان اونه--
 "اهورا"
 .کرد اشاره بود ما به پشتش و بود پوشیده شلوار و  کت که مردی به

  از بدتر هم اسرا اومد می در سرم روی شاخ دوتا داشت دیدیم می که چیزی از ولی... برگشت نزدیکش رسیدیم وقتی
 ..من

 :گفت اسرا به رو  و زد پوزخندی..بود ابی هاش چشم که تقاوت این با بود من شبیه خیلی که رو به رو مرد
 ..فرهمند سروان دیدار مشتاق+

 :گفت و کرد نگاه و پام سرتا و  من به  رو برگشت
 . جون بچه نوچ.. توعه زرنگیه از این نکن  فکر..ولی انداختی گیر و من سرگرد؟باالخره چطوری تو+
 . زنم  و زندگیم  بخاطر کنم تمومش و بازی این خواستم خودم من
 : گفتم و زدم پوزخند بهش منم و اومدم در شک از
  شوهرش تو که زنی اون بدبخت  هه..باش ایندت زندگی  فکر  به بعد زندان از بیرون بیای راحتی  این به تونستی اگر--

 .باشی
 : غرید  هاش دندون الی از.. شد طوفانی گویا دریایش های چشم و فشرد هم روی و هاش دندون

  نشون و خودم که میدونم چیزی  یه حتما من..میشه تموم برات جور بد وگرنه..مردک کن صحبت درست من زن راجب+
 بدم؟  لو و خودم بازی  بچه یه با بخوام که کمیه  زمان دادم انجام کارو این سال 10 بنظرت وگرنه دادم تله به دم و دادم

     هشت و سی و صد پارت

 ..  بود اشنا برام خیلی هاش چشم

 :گفتم ها بچه به و دادم تکون سری گنگی با
 ..میشه معلوم چی همه اونجا اداره ببریدش بزنید دستبند--



 . رفت و انداخت بدی نگاه اسرا به رو و  زد پوزخندی
  نه..بشه من شبیه بکنه عمل کلی بخواد بزنه جا من شبیه و  خودش که بوده مهم براش چقدر مگه اخه چی یعنی..بودم گیج

 ..مرد این نمیزد مو من با نداره امکان

 :گفت اسرا که میشدم دیوونه داشتم چی پس
 . شد که بشه دستگیر  بود این مهم شه می درست باش اروم اداره بریم بیا-

 . رسیدیم  وقتی و رفتیم اداره سمت باهم و دادم تکون سری
 . بود اتاق توی هم رئیس  و بازجویی اتاق بودن برده و ابی چشم مرد اون
 . شدیم وارد هم اسرا و من
 .زد  پوزخندی باز ما دیدن با که
 :گفتم و گرفتم و  اش یقه جلو رفتم که
 ! دربیاری؟ من شبیه و خودت که کردی خرج چقدر مردک--

 :گفت و زد ای قهقه ابی چشم مرد اون که کرد جدا ازش و  من رئیس
 .. بزنم حرف تا کنید سکوت بدونید و چیز همه خواید می جون؟اگر بچه بکنم تو شبیه و خودم بخوام من..عالیه+

 . کردم سکوت که کرد نگاهم التماس با اسرا
 : کرد شروع نشستیم هممون وقتی
  ترین مجهز و بزرگترین و بهترین تو و بردم می ایران از اولیه مواد..هستم دارو قاچاق کار تو که ساله 10 من درسته+

 شد اینطور بار  یک فقط.نبود فاسد  هامون دارو هیچوقت ما ولی..اینجا میفرستادیم و میساختیم دارو داروسازی کارخونه
 .. بود رقبا  پاپوش اونم که
  برامون سودی بدیم مفت پول ها گمرک همه به بخوایم اگر چون قاچاق ولی کنیم می صادر دارو ها کشیور همه به ما

 ..بود هم ها کارگر و دستگاه و دم پول و  میخریدیم گرون مواد چون..نداشت

     نه و سی و صد پارت

 : داد ادامه بعد و  کرد سکوت
 .میشد مربوط همه به که بود پلیسیش قسمته این+

 تهرانی  اهورا سرگرد و فرهمند اسرا سروان و من به مربوط و خانوادگیه بقیش حاال

 .میشه 
 :گفت و  زد پوزخندی

 . میگم رو همه همینجا بدونن همکاراتون هم خانوادگی مسائل بقیه دارید دوست اگر+
 ..  اون به هم شما به هم بگم و چیز همه که اومدم زنم با امروز اصل در
 . بشم عوض خوام می اون بخاطر  دیگه که بفهمه زنم ولی بکشم حبس شده که خم هرچقدر خوام می

 .بیاد اونم بزنید  زنگ که خوام می بزنم حرف اینجا قراره اگر همین برای
 :گفتم منم و کرد بهم نگاهی سرهنگ

 حرف تا بیاد هم همسرش بگید میدونید صالح اگر پس..ندارم مرد این با من خانوادگی مسئله رئیس ندارم مشکلی من--
 . بشه معلوم چیز همه بزنه
 : گفتم و میز روی گذاشتم اوردم در و گوشیم که داد تکون سری رئیس
 .. اداره بیاد که گی می کوتاه فقط کنی می صحبت --

 :گفت و  زد پوزخندی
 . سرگرد باشه+

 : گوشش در گذاشت گوشی زد زنگ
  رو راننده شماره دارم کار یکم پلیسم اداره االن من فقط نشده چیزی عزیزدلم نترس..آرکان منم عزیزم سالم..الو+

  چیزی نده خودت به استرس فقط کنم می اس ام اس برات و ادرس اداره بیارت بیاد رضا  بزن زنگ کیفت توی گذاشتم
 .خداحافط عزیزم اره..خانومم باشی باید توام سواله دوتا یکی فقط نشده
 .آرکانه اسمش فهمیدم حاال که..یخی و  سنگ مرد قالب همون تو رفت باز گوشی کردت قطع با

     چهل و صد پارت

 : گفت و داخل اومد ها سرباز از یکی که.  بودیم کرده سکوت زنش اومدن تا
 داخل؟ بیان بگم..اومدن متهم همسر رئیس--

 . بیرون اومد دختری سرش پشت از که داد تکون سری سرهنگ
  دختره قیافه..چخبره نمیفهمیدم..اسرا مثل هم دختر اون پرید رنگش  دختر اون دیدن با کیه زنش  ببینه برگشت وقتی اسرا
 .دیدمش کجا نمیدونستم ولی بود اشنا برام خیلی
 :گفت و  دختره سمت رفت شد بلند اسرا وقتی
 دنبالت؟ بیام نگفتی چرا برگشتی؟ کی ابجی؟ کنی می چیکار اینجا آوینا..آ--

 .. بود مرد این زنه اسرا خواهر یعنی شه نمی باورم وای..اسراعه خواهر که فهمیدم آوینا اسم شنیدن با
 "اسرا"
 :گفت کردو باز زبون سختی به.خودشه که شد نمی باورم آوینا دیدن با
 .. من..م..من ابجی..ا-

 :گفت سرم پشت از ابی چشم مرد اون
 . نیست خوب براش ایستادن سرپا داخل بیاد خانومم بزار فرهمند سروان+
 ..زنم که چی یعنی..گفت می داشت چی این..کردم نگاه مرد اون به برگشتم تعجب با

 .. حتما نبود که من خواهر من آوینای با
 :گفتم و اوینا سمت برگشتم

 .. داخـ فرستاده رو  تو متهم همسر جای به اشتباهی سرباز این. بیرون برو ابجی-

 : گفت گریه با و بدم ادامه نزاشت
 . آرکانم زن من..م..ابجی--
 مرده؟ اون زن که چی یعنی..خواهرم گفت می داشت چی لرزیدن به کرد شروع بدنم بست یخ تنم

 : لرزش با کردم زمزمه
 ..عزیزدلم بیرون برو نیست شوخی وقت اصال االن جی..ب..آ آوینا..آ -

 :گفت و  پایین انداخت و سرش اوینا
 .. شوهریم و زن  قانونی و  شرعی و کردیم عقد ما که بگیم بهت و  موضوع این تحویل سال برای امشب بود قرار--



     یک و چهل و صد پارت

 : زدم داد و مرد اون سمت چرخیدم..نمیفهمیدم
 خواهرم با و کار این خواییی؟چرا می ما جون از چی تو..عوضییی داره واقعیت میزنه خواهرم که های حرف این--

 .  رو جایی نمیدیدم که بود زیاد انقدر هام اشک  آشغااالللل؟؟ کردی
 : گفت  و نزدیک اومد اهورا که بگیرتم خواست پشت از اوینا
 . بشه معلوم چیز همه تا بشینین بیاین سروان باشید اروم--

 ؟  و خودش کرده اهورا  شبیه مرد این نداره  خبر یعنی..بهش  زد زل زده بهت اهورا دیدن با آوینا ولی نشستم رفتم
 : کرد زمزمه لب زیر
 ؟ .توعه  شبیه قدر..ان که کیه خبره؟این چه اینجا آرکان..آ--

 با میزد پوزخند فقط سرد بودو خونسرد االن تا که ابی مردچشم.میگفت و مرد این اسم راحت چقدر کشیدم عصبی پوفف
 زده دستبند های دست با جلو  رفت خواهرم به بزنه اسیب مبادا شدم بلند منم که سمتش رفت شد بلند آوینا حال دیدن

 :گفت اروم و کرد ماک و  هاش اشک و کزد نوازش رو آوینا صورت
  بود قرار پدرمم های حرف راجب گم؟ می بهت  و چیز همه گفتم یادته  نیست چیزی بخدا باش اروم..عشقم نکن گریه+

 . میگم و چیز همه برات..بیا عمرم بشین بیا بگم برات
 . نشست من کنار صندلی روی اومد و شد اروم کمی اوینا

  آوینا نه چی؟ باشه زنش واقعا اگر  وای..عشقم گفت بهش کرد لمس و من اوینای صورت مرد اون اینکه از بودم عصبی
 . کنه نمی کاری هیچ خبر بی کنه نمی من با کارو این

     دو و چهل و صد پارت

 :گفتم عصبی مرد به رو
 .توایم منتظر هممون هستی چی منتظر..دیگه کن شروع--
 : کرد شروع و  پایین انداخت و سرش بود آوینا به نگاهش مرد
 . دوقلو برادر.. برادریم..اهورا و من..میگم اهورا و خودم چهره تشابه از اول+

 کانادا بریم که میگه مادرم به زندگیمون   و کاری پیشرفت برای پدرم میایم بدنیا ما وقتی.که اینه  هم ما جدایی این جریان
 .. خودش مادر و  پدر یعنی بگذره اش خانواده از تونست نمی مادرم ولی
 ..ببره نمیزاره  هارو بچه حتی بره تنها باید اون و باهاش نمیره که گفت پدرم به همین برای

  سر اخر و نرفت  بار زیر مادرم ولی کرد التماس هرروز کرد صبر خاطر همین به و داشت دوست خیلی و مادرم پدرم
 .. بده طالق و من ری می اگر گفت مادرم.تنها میرم گفت پدرم که روزی
 برای ولی.  کنه می قبول اجبار به کاریش موقعیت بخاطر بودولی مادرم عاشق چون قضیه این از میشه عصبی پدرم
  از یکی باید که اینه طالق شرط یا میکنن زندگی و میاد کانادا به باهاش یا که میزاره شرط مادرم برای پدرم بار اخرین
 .. ببره خودش با هارو بچه

 ..  فرزندشون یکی اون از جدایی مخصوصا و هم از جدایی بوده سختشون خیلی پدرم و مادرم
 .. کرده قبول تمام بیرحمی با مادرم ولی.. کنه نمی قبول  بچش بخاطر مادرم میکردم فکر چون گذاشت و شرط این پدرم
 و هم دست شدیم حدا اینکه  از بعد و دادگاه اومدن مرد یه با مادرم که میبینه پدرم  روز همون میشن جدا توافقی وقتی
  عاشق چون پدرم ولی..بوده ای دیگه مرد یه با کرده می خیانت بهش بود پدرم با وقتی حتی مادرم یعنی  رفتن  و گرفتن
 . بیوفته عشقش یاده میبینه و اون هروقت تا ابیه هاش چشم که کنه می انتخاب رو  فرزندی اون بود مادرم ابی های چشم

     سه و چهل و صد پارت

 این نمیزد مو هاش چشم پدرم با که مشکی چشم پسر اون و کانادا برد خودش با اونو پدرم که منم ابی چشم پسر اون
 ..سرگرده

 . شدم متنفر مادرم هم و  برادرم از هم کرد تعریف پدرم  و موضوع این وقتی ولی نمیدونستم پیش سال چند تا منم
 . کرد قبول هم پدرم و بود من برای کنم استفاده تشابه این از اینکه و قاچاق کار پیشنهاد شدم بزرگتر وقتی همین برای
 . کردیم می نگاهش زده شک هممون هاش حرف شدن تموم با
 :گفت اهورا که
 و میمیره همونجا گفت می همیشه ولی خارج رفته کرده ولش  شوهرش من مادر نیست ممکن چیزی همچین نه نه..ن--

 .. نیست اون از خبری
  و عذاب نشونه انگار که  اش نشسته خون به های چشم با  و باال اورد و سرش بود پایین سرش االن تا که مرد اون

 .. کرد اهورا به نگاهی ناراحتیشه

 :گفت و  زد پوزخند
 .. و حقیقت کنه انکار میتونه هم من دید با ببینم بیاد مادرت به بزن زنگ خوای می+

 : زد فریاد و زد  میز روی محکمی مشت
  بزرگ مادری مهر بدون ها سال. کرد کاری تمام خودخواهی و بیرحمی با میزنی حرف ازش داری که مادری همین+
 . بشم
  وجود و بده ادامه و بازی این میخواد کی تا ببینم بیاد بزن  زنگ کمیههه؟ درد اینا بشی بزرگ پدر بدون تو خوده حتی
 .. کنه انکار و پدرم و من

     چهار و چهل و صد پارت

 : پرسیدم همین برای بود ما نوبت حاال طور همین منم.. ریخته بهم ذهنش بود معلوم اهورا
  من کردی؟هرچنو انتخاب و اون اصال ؟چرا..کردی بازی وارد  و اون چرا زنته گفتی که بگو خواهدم از حاال..خب--

 .. باشه تو زن خواهرم شه نمی باورم هنوز
 ..شد کم عصبانیتش از انگار انداخت بهش دقیق نگاهی  و آوینا سمت برگردوند سرشو

 : کرد زمزمه گرفته صدای با و انداخت پایین و سرش
 .. میکنم تعریف  براش تنهایی روز یه مربوطه خودمون به خواهرت و من قصه+

 : پرسید و کرد دستی پیش میریخت که هایی اشک با آوینا که بزنم حرفی خواستم
 خانوادت و بچگیت از که حاال بگی بهم و  چیز همه بزودی دادی قول بهم تو..عزیزم بگو کنم می خواهش..رکان..آ-

 .. بشن روشن همه بزار بگو اینم..گفتی
 : گفت و کرد آوینا به نگاهی بود آرکان اسمش که ابی چشم پسر
 .... استرسـ اخه+

 : گفت و بده ادامه نزاشت آوینا



 . نمیشه چیزی..بگوو-
 : گفت اهورا بزنه حرفی اینکه قبل
 .. منـ روی و  پدرم فامیلی رفتین پدرت و تو اینکه از بعد حتی مادرم یکیه؟یعنی تو با من فامیلی چرا--

 :گفت و کرد بهش نگاهی آرکان
  رفته ماه یک این تو  گرفتن طالق ها بچه تولد بعد و ماهی یک چون که گفت پدرم..بگم کردم فراموش رو تیکه این اره+

 .. زده توهم برای و خودش فامیلی همین برای و  گرفته شناسنامه تو و من برای
 : داد ادامه و  زد پوزخندی

 ...نمیدونم نگرفته برات جدید فامیلی با جدید شناسنامه ها سال این تو مادرت چرا اینکه حاال+

 

     پنج و چهل و صد پارت

 :گفت آرکان که فکر غرق و بود گیج همه
 .. میگم.... بگم اونم راجب خواست آوینا که حاال+
  برای من و پلیسه شغلش برادرت االن که گفت پدرم شدم خبر با ایران توی ام گمشده برادر مادرو وحود از وقتی من

 .. بماند ها این  کنم استفاده راه این از که افتادم فکر این به همین

 .. شدم اشنا آوینا خواهر با زدم جا اهورا جای و خودم و اکمدم بار اولین وقتی

  فرق رنگش باز ولی میزاشتم مشکی لنز هامون بار کردن رد برای اومدم می هروقت من..بود  زرنگی و ضبر پلیس
 .. بود کرده شک باری چند همین برای اهورا  های چشم با داشت
  یک قاچاق بارهای امضا بوده اهورا کار نشد ثابت وقتی  و گفت رئیستون به رفت اومدم که هم باری اخرین این حتی که
 ..آوینا پیش کانادا اومد  و.. شد اخراج ای هفته

 :داد ادامه و کرد آوینا روبه
  ها کار به  و شرکت توی رفتم  هفته یک برای روز اون..نیستم من میاد خواهرت گفتم که روزی اون یادته آوینا+

  رو اهورا چون میفهمید و چیز همه همونجا من دیدن با  خواهرت میومدم اگر چون گفتم دروغ این..آمریکا نرفتم میرسیدم
 .. میرفت لو چیز همه من دیدن با و بود دیده
 ولی کمکتون اومدن محافظا برخوردین ...  هوسبازه مردک اون با که ساحل توی روز اون گذاشتم محافظ براتون ولی
 ..رسیدم و حسابشون و همونجا رفتم گفتن خودم به وقتی

 ..داشت واقعیت یجاییش تا زد بهت پدرم  دیروز که هایی حرف اون آوینا

  و بشم اشنا باهات برخورد تا چند با تا دانشگاه اون تو فرستاد و من فرهمندی اسرا سروان خواهر تو فهمید  پدرم وقتی
 .. شرکت تو خودمون پیش بیارمت

 ... بودم متنفر زنه چی هر از  فهمیدم و زندگیم  واقعیت وقتی از چون کردم می بازی  نقش برات فقط ها روز اون من

 ..اومد خوشم ازت بودیم باهم  و هرروز که کم کم ولی

  یه اگر بود قرار چون ببندم دل  بهت من خواست نمی پدرم..نره یادت و این است نقشه یه فقط اون و  تو رابطه گفت پدرم
 ..نمونم زندان  توی زیاد  و کنه کمکون منی زن  تو اینکه خواطر به خواهرت افتادم گیر روز

 .داشتم دوست واقعا من کنیم عقد شد قرار که روز اون..ولی کردم قبول منم
 ..کردم نمی  کارو این هرگز وگرنه کردم عقد که بود خودم دل بخاطر نبود نقشه  بخاطر دیگه

     شش و چهل و صد پارت

 : گفت و گفت رو اوینا های دست برگشت
 .. رفتم پیش دلم با نرفتم پیش پدرم  نقشه با دارم دوستت فهمیدم وقتی از دیگه بخدا من..شدم عاشقت من کن باور آوینا+
 .. نبودم اینجا االن برم پیش نقشه با بود قرار اگر
 .. کنم تموم و بازی این که خواستم خودم من 

  از خواستم تو بخاطر..قاچاق  کتر و  بازی موشک قایم این از شدم خسته حتی..بشه روشن همتون برای حقیقت خواستم
 .. بیرون بیام کار این
 جدید زندگی یه تو برای بیرون  اومدم وقتی  و بکشم و حبسش کردم که خطایی هرکار که اینه برای اینجام اگر االنم
 ..بخوای تو که دنیا این هرجای حتی دروغ بدون زندگی یه بسازم

  گرفته محکم و آرکان های دست و میریخت اشک اروم اروم آوینا رفتیم فرو  فکر توی هممون باز هاش حرف شنیدن با
 ..سوخت می خواهرم برای دلم چقدر..بود

 : سمتش برگشتیم همه رئیس صدای با
  کمک خودت به خیلی..کردی که هم اعترافی این برای.. باشه داشته واقعیت اگر کردی تعرف که هایی چیز این..خب---

 . میشه تر سبک پروندت و کردی
 :زد داد تر بلند
 .. بگیره تصمیم راجبش دادگاه بعد تا بازداشتگاه ببر و متهم بیا.. عباسی سروان---
 :گفت کنان هق هق و  گرفت و آرکان بازوی شد بلند گریه با آوینا
 .. گفت بهتون و چیز همه که اون نبرین و شوهرم توروخدا-

 ... پشیمونهههه گذشتش های کار از گفت و  چیز همه من عشق..نکرده کاری اون توروخدا

     هفت و چهل و صد پارت

 : گفت و کرد پاک رو آوینا اشکهای زدش دستبند های بادست سریع آرکان
 . تحویله سال امشبم برو خواهرت با تو نیست  چیزی..باش اروم توروخدا عشقم+

 :گفت اهورا و من سمت برگشت جیغ با آوینا اینبار که ببرش خواست سروان و زد لبخندی
 .. منووو وووعشق من شوهر..میبرننن و خواهرت شوهر دارن ابجی..نمیکنیننن کاری چرا دوتا شما-

 : داد ادامه اهورا به  رو برگشت
 .. شدههه عوض اون نمیدی نجاتش چرا لعنتی نیستتت داداشت آرکان توچیییی؟مگه-

 .. میارم خودم سره بالیی یه زندان ببرین و آرکان اگر بخدا
 : زد داد آرکان

 .. نیستم تو اون که  عمرم اخر تا  بیرون میام من زنی می که چیه ها حرف این..باش اروم آوینا چیمیگی+
 : داد ادامه من به رو
  خواهش..نیست خوب براش  بکنه ناراحتی و استرس نباید حاملس زنم.. دوتاشون مواظب..برگردم تا باش مواظبش+

 .. وصله بچم و  زن به من جون.باش مواظبش کن خواهری حقش در میکنم



 : گفتم و انداختم آوینا و آرکان بین نگاهی اومده در های چشم با
 !حاملس؟..ح..آوینا..آ--

 : گفت گریه با باز اوینا
 بشه؟  چی که کنین می دورش ما از میبرین کجا و بچم پدر دارین االن  ام حامله من اره--

 :زد داد اهورا به رو
   ؟!کنیییی تالفی میخوایارههه؟  بشه؟ بزرگ پدر  بی تو مثل هم برادرت بچه خوای می شدی بزرگ پدر بی خودت تو--

     هشت و چهل و صد پارت

 .. نزد حرفی و انداخت زیر و سرش اخم با و داغون اعصاب با اهورا
  برن فرستادیمشون می زد می بشه دستگیر اینکه قبل هارو حرف این اگر حداقل اومد نمی بر دستمون از کاری هم واقعا
  اهورا که بودم ها فکر همین تو  بکنیم تونیم نمی کاری ما دیگه افتاده پلیس گیر که االن ولی برنگردن هیچوقت و کانادا
 : گفت بلند
  عید تعطیالت بعد تا درضمن.. میخورن عفو و میشن ازاد دارن هم ها زندانی از خیلی تحویله سال چون امشب رئیس--
  وسیقه  با و ببندید رو پرونده تعطیالت هفته یک تا فعال جا همین هست امکانش اگر پس..شه نمی تشکیل دادگاهی هیچ که

  دستگیر بجاش رو من کرد هم فرار اگر که میشم ضامن خودمم من..ببره حکم براش دادگاه تعطیالت بعد..باشه  بیرون
 ..کنید

 : گفت لحظه چند بعد و بود گردش در هممون بین نگاهش رئیس
 . هفته یک همین فقط خب خیله--
 : داد ادامه آرکان به رو و
 .. میشه کم جرمت از هم باز ایران بیاری و  پدرت بتونی اگر--

 :گفت و کرد  اخمی ارکان
 کشیده و  پسرش یکی اون نبود عذاب  و عمرش نصف پدرم..نیست ای کاره اون..کشم می حبس پدرم جای به خودم من+

 .. بگذرونه زندان گوشه و عمرش بقیه نداره طاقت دیگه
 : گفت رئیس
  پیش  برگردی بشی ازاد زودتر خوای می اگر که گفتم ولی شه می دستگیر پدرتم زود یا دیر نمیگیری تصمیم اینجا تو---

 .. میشه کم جرمت از هم باز اینجا به پدرت اوردن با خانوادت
 :گفت محکم و سریع آرکان

 و این نبوده ای کاره پدرم..بوده من سر زیر چیز همه که  گم می دادگاه توی هم االن هم ولی کنید دستگیر و پدرم+
 ..بود  بزرگترم چون بود اونجا عامل مدیر فقط  پدرم و منه نام به هم شرکت اون حتی بفهمید

     نه و چهل و صد پارت

 :گفت اخر لحظه ولی  بیرون رفت و نگفت چیزی دیگه رئیس
 ... بعد تا ازادی هفته یک اندازه به فقط و  بیاره وسیقه  براتون یکی بزنید زنگ+

 ..دارم کارت من دفتر بیا توام سرگرد

 :گفت من به رو آوینا و  رفت هم اهورا رئس رفتن بعد
 بمونه؟  اینجا باید وسیقه اوردن تا االن--

 : گرفتم کردم بغلش سمتش رفتم
 ... براش من خونه ریم می االن نیست چیزی باش اروم تو ابجی اره-

 :گفت و  حرفم وسط پرید آرکان
 . اینجا بیاد خونه سند با بگو بگیر دادم بهت که رو رضا شماره آوینا..نیست شما کمک به نیازی+

 .  موقت بازداشتگاه بردن آرکان
  دفتر به آوینا که پرسیدن سوال تا چند  آوینا جلوی اومدن شلواری و  کت مرد دوتا یه بعد  و یکی  به زد  زنگ سریع آوینا
 .. کرد اشاره رئیس
  به محکم اونم که کرد بغلش و  دویید آوینا سالن توی اومد وقتی  بیرون اومد و گذاشتن سند آرکان برای رفتن باالخره
 .. بودن دور هم از و بوده زندان ها سال انگار..میفشردش خودش
  وجود با مخصوصا..بودم خوشحال شوهرش و خواهرم بین عشق این برای  دیگه طرفی از و بودم ناراحت یهطرف ازه
 .. توراهیشون فسقلیه اون

 : گفت من به رو و اومد اهورا
 ... برگرد همونا با که نه اگر خونه برسونمت میای من با اگر حاال خواهرت شوهر و خواهر از اینم ---

 :گفتم سریع
 ..تحویل سال برای بیاد شب مادرتم و  تو آوینا با بی بی خونه میرم کنم ول حال این با و خواهرم تونم نمی-

 :گفت اخم با اهورا
 ! اره؟ کنه سکته اونوقت ببینه و مرد این مادرم که اونجا بیایم--

 :گفتم اروم
 ..کنیم می تعریف براش کم کم بیارش..بفهمه باید که باالخره خب-

 :گفت و داد تکون سری
 ..کنم صحبت مادرم با خونه برم باید.. هنوز گیجم خودمم کنم چیکار باید نمیدونم فعال--

 .. ما ی خونه بیاید شما میگم بود خوب موقعیت دیدم اگر

 .. رفت کوتاه خداحافظی یه با اونم که دادم تکون سری

     پنجاه و صد پارت

 .. من پیش میان دارن آرکان دست در دست دیدم که آوینا سمت برگشتم
 :گفت من به رو
 ..شد نگران اومدم عجله با زد  زنگ آرکان وقتی..بی بی پیش خونه بریم-

 :گفتم و زدم لبخندی
 .بریم کوچولو مامان بگی شما هرچی--

 .انداخت زیر و سرش خجلی لبخند با که بوسیدم هم رو اش گونه جلو رفتم
 .. بریم گفتم و کردم کوتاهی خنده حیاش و حجب همه این به

 .. خونه برگشتیم و هامون ماشین سمت رفتیم و زدیم بیرون اداره از باهم



 " آوینا"
  از ببخش منو اهنگ که. کرد  روشن  و ماشین ضبط برد دست آرکان که رفتیم می اسرا دنبال و بودیم نشسته ماشین تو

 ... شد پخش روهام

 ... باش خودت مواظب من بعد خدا به تورو

 ... باش زندگیت  فکر به بگیر اروم نکن گریه

 ...خوری می غصه داری بفهمم اگه میشه غصم

 ...دلخوری خیلی اینکه با نکن کسی از شکایت

 ... مهربون نگیره دلت

 ...بدون و این عاشقتم

 ...دونی می گرفته دلم

 ...کردنمون جدا هم از

 ..همش نگرونتم دل

 ..ببخش کردم خطا اگه

 ... خاطر به و من بازم

 ... ببخش خوبیات تمام

 ... ببخش منو

 ... ببخش منو

 ...و کن فراموشم اصال

 ...نداشتی  و من کن فکر

 ... بهتره خیلی اینجوری

 ...نخواستی  و من بگو

 ... داری دوسش زیاد خیلی رو تنهایی بگو برو

 .. بمونی تنها تو اگه
 ... نداری کاری کسی با

 ... مهربون نگیره دلت

 ...بدون و این عاشقتم

 ...دونی می گرفته دلم

 ...کردنمون جدا هم از

 ..همش نگرونتم دل

 ..ببخش کردم خطا اگه

 ... خاطر به و من بازم

 ... ببخش خوبیات تمام

 ... ببخش منو

 ... ببخش منو

     یک و پنجاه و صد پارت

 ..ریختم اشک صدا بدون و اروم من و شد پخش اهنگ این مقصد به رسیدن تا

  حس و پدر نبود باید اون حاال کرده حس و مادر نبود  که پدرش مثل بچم چی؟ بگیرن و آرکان هفته یک این بعد اگر
 ... کنه

 .. کنن دستگیرش تا اینجا بمونه نمیزارم..کنیم می فرار تحویل سال فردای آرکان و من نمیدم اجازه..نه نه
 :گفت و  برگردوند  و صورتم دستش با خیسم صورت دیدن با و  سمتم برگشت آرکان رسیدیم وقتی
 .. نگرفتن هنوز که و من کنی می تابی بی انقد چرا آوینا؟ کنی می گریه چرا+

 .. که برم ابد حبس نیس زیاد انقدر جرمم من بعدم
 :گفتم و کردم نگاه خوشگلش های چشم به برگشتم

  کنم می زایمان وقتی..باشی پیشم  پسر یا دختره بچمون ببینم میرم دیگه ماه چند وقتی خوام می..دارم دوست من..آرکان-
 کنم؟  چیکار تنهایی بچه این با من بری تو..دارم خانواده بچمون توو وجود با من آرکان..باشی پیشم

 ..کردی نمی  بدبخت اینجوری و من و خودت و گفتی می و واقعیت بودیم کانادا وقتی کاش.. اومدیم نمی کاش اصال

 :گفت و کرد بغلم
 ..بکشم مجازاتشم برم باید کردم جرم باالخره..ولی  تره سخت تو از من برای کن باور آوینا+

 وقتی که میرم تو بخاطر  من آوینا.. برم باید که راهیه این باالخره رفتم می باید دیگه  سال چند اومدم نمی االن اگر
 .. کنیم شروع و جدید و  دغدغه بدون زندگی یه برگشتم

  بگیرنش ایران بیاد افتاده برات اتفاقی میگم بهش میزنم زنگ خودم ندی لو خودت و جاش اگر چی؟بخدا بابات آرکان-
 .. تو  نه اونه تقصیر همش..
 نمیخوام  چون نکن کارو این داری دوست و من اگر..کشیده عذاب کافی اندازه به سال چند این تو پدرم..آوینا هیسس+

 اعتبار و ابرو با ها سال پدرم و من میفهمی..زندان بره کنه خم سر و  نامردش زن  و پسر  اون دست زیر  بیوفته پدرم
 خیلی پدرم جرم کردم من که  اعترافاتی با بعدم بگیرنش کانادا تو همونجا بشه زندانی قراره اگر حداقل کردیم زندگی
 ..شه می کمتر

     دو و پنجاه و صد پارت

 :گفت و زد لبخندی آرکان
 گوش که هم دکتر های حرف اوردی فشار خودت به زیادی امروز کنیم استراحت یکم بریم ماست منتظر خواهرت+

 ..  ندادی

 . شدم پیاده هام اشک کردن پاک بعد خوبیم ما وگفتم دادم تکون سری
 . سابقمون خونه باال رفتیم اسرا با همراه

 گوشه از اشکی قطره میداد  و بابام مامان بوی هنوز خونه اون انگار و شد زنده قدیمم خاطرات خونه به شدن وارد با
 :گفتم آرکان به رو برگشتم و چکید چشمم

 ..ماست قدیمی ی خونه اینجا آرکان-

 .. باهاش میشی آشنا پیشش میریم شب حاال داریم دوسش خودمون بزرگ مادر مثل قدیمیمونه همسایه هم بی بی

 :گفت اسرا و من به رو  و گرفت و کمرم دستش با نزدیکم اومد آرکان



 . کردم آماده و  چیز همه تحویله سال که امشب برای خودمون ویالی توی من+
 .. کنید دعوت دارید دوست هم هرکسی اونجا بریم که کنید عوض لباس بعد کنیم استراحت یکم اینجا االن
 :گفتم کرد می نگاهمون لبخند با که اسرا به رو  برگشتم که بوسید و سرم روی و گفت و این
 ..باشه اماده بده خبر بهش فقط میبریم هم بی بی.. دیگه؟ میای ابجی-

 : گفت و داد تکون سری اسرا
 !باشید؟ راحت دوتایی نیایم ما میخواید باهمین که سالیه اولین این---

 :گفتم سریع
 .. نیستین غریبه که بی بی  و تو حرفیه چه این بابا نه-

     سه و پنجاه و صد پارت

 : گفت من و من با اسرا
 بعد  بپرسه اینا و پدرشون و آرکان اقا راجب  کنه صحبت مادرش با که میره امروز گفت اهورا..دونی می.. آوینا..اخه---
 .. اونجا بریم بود جور و جفت اوضاع اگر گفت
 : گفت من به رو و زد داری صدا پوزخند و کرد  اخمی آرکان

  و  بارهامون بدم خبر بابا به  و کارها دنبال ویال برم باید بعد..کنم استراحت دقیقه دو برم تونم می اتاق کدوم تو آوینا+
 . گرفتن
 :گفت لبخند با که بریم اتاق کدوم بپرسم که اسرا سمت برگشتم

 .. توش میرفتم میشد تنگ برات دلم یوقتایی قبل  مثل چیزش همه هنوزم آوینا خودت قدیمی اتاق توی برید---
 :گفتم و زدم لبخندی

 . کنیم استراحت یکم بریم ما پس.برم قربونت-
 . خودش اتاق توی رفت. باشین راحت بفرمایید گفتن با اسراهم

 :گفتم و گرفتم و آرکان دست منم
 . ببین و اتاقم..عشقم بریم-

 .. وسایل همون.. چیدمان همون بود نکرده تقییر چیز هیچ.اتاقم توی رفتیم
 : گفت و  زد اتاقم توی دوری دقت با آرکان  دیدم که کشیدم اهی
 . فهمیدم کانادات نقلی خونه از و این البته..خودمی مرتب و سلیقه خوش خانوم..داری قشنگی اتاق خوبه+

 ..دوتایی شدیم جا  سخت بود نفره  یک تخت چون کنارم اومد آرکانم که تختم روی خوابیدم و زدم لبخندی

 ... برد خوابمون سریع بودیم خسته دوتامون چون

     چهار و پنجاه و صد پارت

 . من بدون باشه رفته..ترسیدم..نبود آرکان شدم بیدار وقتی
  در غرق هردو و مینوشن چای نشستن اسرا و آرکان دیدم که پذیرایی وسط دوییدم باز بود سکوت بیرون دوییدم شدم بلند

 .نفهمیدند و  من حضور که انقدر..فکرن
 : گفت اسرا..  کردن نگاه بهم کردن سربلند هردو که تکی مبل روی نشستم و کشیدم عمیقی نفس  تر جلو رفتم
 ؟ !ابجی شدی بیدار کی--

 :گفتم اروم
 .االن -

 : گفت و نشست کناریم مبل روی و سمتم اومد پاشد اروم آرکان
 ! عزیزم؟ خوابیدی خوب+

 یا...میاد بدش خیلی صحبت موقع نکنی نگاهش اینکه از آرکان دونستم می.نکردم نگاهش ولی.دادم تکون سری اروم
 ..کنی دریغ ازم نگاهتو هستی ناراحتم اگر نداری حق گفت می کردم می فهر وقتی حتی

 :گفت باز و کشید ای کالفه پوفف
 ؟ !عمارت بریم بعد بزنیم دور بیرون بریم خوای می رفته سر حوصلت اگر+

 .. شد عصبی که.دادم تکون  طرفین به سری اینبار

 : گفت و کرد کوتاهی خنده و فهمید و موضوع این اسرا
 . کنم انتخاب لباس شب برای اتاقم تو میرم من--

 : غرید هاش دندون الی از اروم و گرفت و دستم مچ آرکان که برم دنبالش منم خواستم
 .دارم کارت باش داشته تشریف شما+

 نشوند و  من و بودم نشسته  من قبلش که ای نفره تک مبل روی  نشست خودش و کشید و دستم که انداختم زیر و سرم
 . پاهاش روی

 : گفت گوشم زیر و کرد بغلم که بشم بلند خواستم
 ؟ !کنین اذیت رو بابا دارین قصد فسقل  و تو یا کسلی کنه می اذیتت بابا فندوق+

 .شد مورمورم که کشید عمیقی نفس و موهام توی کرد و سرش که اونور کردم و روم گرفت خندم
 

     پنج و پنجاه و صد پارت

 . نکن-
 هاشم دست با چون میزدم قهقه که انقدر..کرد می بدتر اون ولی نکن گفتم باز و خندیدم که کرد تکرار  و کارش دوباره
 .. میداد قلقلک و پهلوهام

 . کرد ولم که اومد می هام چشم از اشک و بودم گرفته درد دل دیگه
 :گفتم کردم نگاهش اخم با و برگشتم

 . نداریم دوست مامان فندق و من دیگه بدجنسی خیلی-
 زد و موهام بعد و کرد ماچ محکم  و گونم برگردوند گرفت و سرم که برگردوندم رو اخم با و شدم سینه به دست بعد و

 :گفت گرانه نجوا گوشم زیر کنار
 من زنی می ها حرف این از و کنی نمی نگام وقتی که میدونی بلدی؟اینم هم ای دیگه کار من داشتن دوست جز مگه تو+
 ..میشه کم عمرم از هی

 .. نزاشت بگیرم فاصه خواستم وقتی و لباش هم اخر در و بوسیدم  و صورتش کل و سمتش برگشتم و شد باز هام اخم
 : گفتم شدیم جدا وقتی و اوردیم کم نفس که دادیم ادامه انقدر

 . نزن ها حرف این از توروخدا..آرکان-



  دستت از همیشه برای اینکه به   برسه  چه..میشم دیوونه بگیرن ازم دیگه هفته یک قراره  تورو اینکه به ازفکر حتی من
 ..بدم

 : گفت وار زمزمه و کرد نگاهم یکم آرکان
 ..داشت تورو احساس از زره یه مادرمم کاش+

  نزدیک تو به نقشه با شاید زدم نمی قاچاق  کار به دست زیاد نفرت از من هیچوقت شاید کانادا اومد می پدرم با اون اگر
 . دیگه حسرت و شاید کلی و...شدم نمی

     شش و پنجاه و صد پارت

 . کرد می اذیتم که بود مادر کمبود فقط آوینا بچگیم از داستم چیز همه من
  توی اونجوری تو بینم می وقتی..شم می عاشقت قبل از بیشتر میفرستم هام ریه به و  تنت عطر وقتی بغلمی توی  تو وقتی
  خودم مادر با تورو..کردی می  گریه بهار ابر مثل بودم بازداشتگاه ساعت نیم بخاطراینکه کردی می دفاع من از پاسگاه
 کنی؟ تحمل و بچش دوری تونست کنه؟چطور تحمل و پدرم دوری تونست چطور که کنم می مقایسه

 : داد ادامه و شد جمع نازش و دریای های چشم توی اشک
 .. ساعت یک برای حتی نکنی ول و  بچمون نبودم منم روز یه اگر حتی بده قول اوینا+

 :گفتم گوشش زیر و کردم بغلش گریه با و بده ادامه نزاشتم
 .مونم می  بچمون توو پای جونم پای تا من. نیستم مادرت مثل من.. توروخدا..عشقم کن بس آرکان-

  رو بچه اونا کنن انتخاب باید و یکی  بچه و  من بین که  شد یجوری اگر که  کنم می امضا زایمان موقع نباشی تو اگر حتی
 .. بدن نجات و کنن انتخاب
 :گفت اخم با و کرد نگاه صورتم توی جدی و کرد جدا خودش از و من آرکان

  خودم من دوما..باشه جونم پاره بچم اگر حتی کشم می بگیره ازم تورو که رو هرموجودی من اوال..کنی می بیخود تو-
 ! بکنی؟ بچم با خوای می کارو همون حاال کردم احساس و مادر نبود
 :گفت و کرد بلندم که انداختم زیر و سرم
 .االن از کنی می گریه داری تو که بیوفته نیست قرار اتفاقی اصال..ببینم کن پاک و اشکات+

 .بگذرونیمااا خوش خوایم می حسابی امشب که بپوشیم و ستمون های لباس همون بریم بیا گفت و در سمت کرد هدایتم
 .شدیم حاضر رفتیم باهم و زدم لبخندی

     هفت و پنجاه و صد پارت

 :گفت و اومد هم اسرا بیرون اومدیم وقتی
 . ام  اماده من--
 . هااا منه خواهر نباشه هرچی...بود شده خوشگل کردم اش چهره و هاش لباس به نگاه یه
 :گفتم اسرا به  رو و  بیرون همه رفتیم لبخند با
 گفتی؟ هم بی بی به -

 :گفت سریع
 . بزنیم صداش رفتن موقع میشه حاضر که گفت اونم دادم خبر اره--

 : گفت که زدم و بی بی  خونه در اومد هم اسرا که پایین رفتیم ارکان با و دادم تکون سری
 .دخترم اومدم---
 .. کرد تعجب هم دست در دست و هم کنار آرکان و من دید با و  کرد باز و در
 :گفت
 ؟!کنی نمی معرفی رو اقا مادر---

 :گفتم و زدم لبخندی
 ..ولی  بگم زودتر بهت خواستم می البته..شوهرمه آرکان بی بی-

 . دخترم بشین بخت خوشب باشه مبارک گفت و زد لبخندی ولی کرد تعجب خیلی بی بی
 :گفت آرکان به رو
  رحمت به  پدرشون مادر وقتی دارم و دختر دوتا همین دنیا دار از من باش  دخترم مواظب پسرم خوشبختم آشناییت از----
 .کشیدن عذاب خیلی دختر دوتا این رفتن خدا
 . غربت کشور رفت  و شد دور خواهرشم از چون بیشتر آوینا
 : گفتم که. کرد پاک و اشکش گلیش گل روسری گوشه با
 .میشیاا بزرگ مامان بازم داری تازه خوشبختم االن من نکن  گریه عزیزدلم بی بی-

 : گفت و کرد تختم شکم به نگاهی شد حدا ازم یهو
 ؟ !تو بارداری مادر---
 .کرد گریه باز که کردم تایید لبخند با

 :گفت و کرد پاک و بی بی های اشک جلو اومد کنه عوض و جو اینکه برای اسرا
 نگران بابا..کردی خرابش زدی ببین کردن ارایشت  دادیم ارایشگاه پول همه این شد پاک ارایشت جون بی بی بابا ای--
 .. چله و خل چقدر که دونی می نباش آوینا این
 : داد ادامه و باال برد  و دستاش ای مزه با حالت با بعد
 .شود چه وای  دیوونه دوتا میشن وگرنه نشه  خودش مثل بچش این کن یکاری خودت خدایا--
 .آرکان اقا بده صبر بهتون خدا

     هشت و پنجاه و صد

 :گفت شوخی به آرکانم
 .. بانو این قهر ماه یک با میشه مساوی شما از دفاع چون کنم نمی دفاع ولی موافقم خیلی حرفتون با خانوم اسرا+

 شدیم آرکان ماشین سوار رفتیم  و خندیدم منم و  کردن بوسم هردو که کردم می نگاهشون پوکر بدبخت منه و خندیدن همه
 . ترسم می من بشین جلو خودت اصال گفت که بنشونم جلو و بی بی خواستم
 .  خندیدیم و زیم حرف کلی برسیم وقتی تا جلو نشستم من و خندیدیم
 ..کردن می نگاه اطراف و دور به اسرا و بی بی.. تو رفتیم و شدیم پیاده همه رسیدیم آرکان ویالی به وقتی

 :گفت آرکان نشستیم وقتی  و پذیرایی توی رفتیم
 .دارم کار جایی تا رم می اجازه با منم..کنن پذیرایی ازتون میگم النا+

 . رفت آرکانم و کردن خداحافظی و  کردن تشکر همه
 . سلیقه با خیلی بودن چیده سین هفت سفره و پزیرایی  از گوشه یه و بود تمیز خیلی که کردم خونه به نگاهی



 :اومدم خودم به بی بی سوال با
 ؟ !بارداری  وقته چند مادر---

 :گفتم و زدم لبخندی
  دکتر رفتیم داشتم تهوع حالت..باردارم که فهمیدیم  دیروز خودمونم بگم اگر نمیشه باورتون ولی بی بی میشه ماهی یک-
 . باردارم که فهمیدم ازمایش بعد و

 : پرسید اسرا که زدن لبخندی هردو
 چی؟  پدرش..  باشه شوخ و  مهربون میخوره خیلی که خودش آرکان--

 :گفتم و کردم کمرنگی اخم
 دختره ارکان برای  وگرنه بشم  عروسش من بود کرده قبول نقشه بخاطر فقط چون اومد نمی خوشش من از زیاد پدرش-

 . بود کرده انتخاب و خارجی های دار سرمایه از یکی

     نه و پنجاه و صد پارت

 :گفت تعجب با بی بی
 نقشه؟  چی یعنی!نیست؟ راضی پدرش یعنی مادر---

 : گفت اسرا
 کادو و خاستگاری و عقد ماجرای شد چجوری ببینم بپرسم  داریم وقت تا بزار حاال کنم می تعریف برات بعدا بی بی--

 چقدره؟ ات مهریه رفت می یادم داشت وااای!داد؟ بهت که هایی

 .. بپرس یکی یکی بابا اروم گفتم باخنده
 در داشت هاشون چشم که..عقدم های کادو و مهریه و رستوران  توی روز اون از کردن تعریف به کردم شروع خالصه

 .. اومد می

 :گفتم که اورد کیک و  شربت برامون کار خدمت
 . گرفت جشن یه سریع و  نبود بند خودش پای  رو آرکان باردارم فهمیدیم که وقتی دیشبه برای هم کیک این راستی-

 ..تنهایی کردی عقد من بدون نامردی خیلی گفت اسرا

 : گفتم ناراحتی با
 آرکان از گرفتم قول من چون نگرفتیم هم عروسی حتی نگرفتیم جشن که بگم بهتون و این ولی نبود ای چاره بخدا ابجی-
 .. مراسمم توی باشین شمام تا بگیریم ایران توی عروسی و عقد جشن یه که

 . بدم نشونتون بیاید دارم عکس عقدم مراسم از راستی
 .ماشاهلل گفت می تند تند بی بی که نشستم بینشون رفتم  و اوردم در و گوشیم
 . شدی خوشگل خیلی گفت  می هم اسرا
 . بپوشم و همون هم عروسی برای قراره و شد خرجش چقدر که گفتم عروسمم لباس از

 : گفت و کرد ذوق خیلی اسرا
 .شهبا داشته  دوستت و باشه خوبی مرد انقدر ارکان اقا این کردم نمی فکر من بشی خوشبخت ابجی--

 :گفتم نشنوه بی بی که جوری اروم و انداختم پایین و سرم
 باال میاد شکمم برگرده تا وگرنه  بگیریم باید هم عروسی هفته یک این تو..ببینمش تونم می دیگه هفته یک فقط فایده چه-
 . نمیشه  دیگه و

 :گفت و فشرد و دستم اسرا
 زندانی براش ماه چند از بیشتر بره پیش جوری محاکمش که میدم قول من.جون ابجی نکن ناراحت و خودت اوینا--

  چون ولی نیست معلوم بشه کمتر  زندانیش هم باز  و بگیرن پول ازش هاش کار بخاطر هم مقداری یه شاید اصال.نبرن
 . میشه قاعل بهش تخفیفی  یه اهورا برادر و  منه خواهر شوهر

     شصت و صد پارت

 : گفتم خوشحال با
 .. خوبه خیلی که بشه اگر میگی جدی ابجی وای-

 ؟!هستن هایی ادم چجور بگو مادرش و اهورا از اسرا راستی
 : کرد شروع و زد لبخندی اسرا
 .... و کن تور همون گفتی می تو و داریم دعوا همش اهورا و من گفتم می بهت پیش وقت چند یادته آوینا--

 اومده خوشش من از مادرش..بودم  مادرش و اهورا درگیر نزدم زنگ بهت که هم ایران برگشتم که ای هفته یک اون بعد
 .. بود خوشحال و بود
 .دونست می مادرش های خنده باعث  و من چون کرد می بحث کمتر من با دیگه هم اهورا همین برای

 .بود بد خیلی حالش زیاد افسردگی و ناراحتی از قبال مادرش
 .شده دوست هم بی بی با..دیدش هم بی بی خوبیه زن ولی
  سرو امروزکه تا مادرش خوب  حال بخاطر همه با شده مهربون وقتیه چند خب ولی مغروره و اخمالو هنوز که هم اهورا
 .شد پیدا ارکان و تو کله
 .. نه یا گفته مادرش به االن دونم نمی
 ..اینجا بیان امشب اونام اگر میشه خوب چقدر..فکر  توی رفتم

 : گفتم اسرا به رو
 . بگه و چیز همه ارکان دیدن با خودش شاید اینجا امشب بیان  بگو بزن زنگ اسرا میگما-

 :گفت و داد تکون سری اسرا
 .بیاین شما شد جور  اگر کنم می صحبت مادرم با گفت...نبود خوب حالش اهورا ولی گفتم بهش خودمم--

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس
 . بشه روشن چیز همه تا ببینن رو  دیگه هم مادر و پسر این باید شده هرجور امشب-
 

     یک و شصت و صد پارت

 : گفت که شدیم بلند همه آرکان اومدن با
 ؟!شدین پذیرایی عزیزم آوینا.بفرمایید+
 : گفتم لبخند با
 .. بخوریم شام بیای تا بودیم تو منتظر فقط  خوردیم چی همه عزیزم اره-

 :گفت سریع



  بخاطر خوام می معذرت واقعا من..شام سرمیز برید بفرمایید  موندین گرسنه االن تا چرا کاریه چه این آوینا عه عه+
 .تاخیرم
 . خوردن به کردم روع صو ارکان کنار نشستم و شد باز اشتهام ها غذا دیدن با  و میز سر رفتیم همه
 آرکام که ترشی خوردن خالی خالی به کردم شروع و برواشتم کاسه یه و افتاد اب دهنم ترشی های کاسه دیدن با ولی
 :گفت
 . خالی معده با میگیری درد دل چیه ترشی  بخور غذا عزیزم+

 :گفتم سریع
 . کردم هوس خیلی دیگه نکن اذیت آرکان عه-
 :گفت خنده با بی بی
 . پسره بچش  کنه می ترش های چیز ویار  یکی وقتی گفتن می قدیم از.. کرده ویار کن ولش پسرم---
 :  گفتم خنده با
 .میشه چی باباش مثل ابی چشم و گوگولی پسر یه وای-
 . خندیدن همه حرفم این با
 : گفت آرکان که شدن ساکت همه اف اف زنگ صدای با
 ؟ !بودین کسی منتظر+

 : گفت دستپاچه اسرا
 . بشینین شما کیه ببینم برم من..چیزه اممم--
 . بشه تموم قرار قضیه این بودم  خوشحال هم ارکان واکنش  از ترسیدم هم باشن مادرش و اهورا شاید اینکه فکر از
 

     دو و شصت و صد پارت

 :پرسید آرکان که داخل اومد اسرا
 ؟!خانوم اسرا بود کی+

 . مادرشه زدم حدس که مسن نسبتا خانم یه سرش پشت بعد شد وارد اهورا اول که کنار رفت در جلو از زیر به سر اسرا
 . افتاد پشت به صندلیش که جوری شد بلند شتاب با میز پشت از و کشید هم در رو هاش اخم صحنه این دیدن از آرکان
 :گفتم و  گرفتم و  دستش ارکان کنار رفتم من و. شدیم بلند سریع هم بی بی و من
 . نیست خوب بچمون برای استرس باش اروم خدا تورو عشقم-

 :گفت و کرد بهم نگاهی
 . ارومم+

 :گفت تر بلند بعد و
  کرده دعوت و کسی خانوادم جز نمیاد یادم کنید؟ می چیکار جا این شما.بزارن اگر فقط  خوبه حالم و ارومم من عزیزم+

 . ویالم باشم
 . بودیم اسرا و بی بی و من خانواده از منظورش

 :گفت و شد نزدیک اخم با هم اهورا
 . میری قاضی به طرفه یه داری تو.. کنیم تعریف  برات و چیزایی یه بدی اجازه باید--

 : گفت و زد پوزخندی آرکان
 ! کنه؟ تحمل و  خوارش شیر  بچه دوری تونه می مادر یه چطور بدونم خوام می فقط ندارم هیچی به کاری اصال من+

 ؟ .کنه تحمل و بوده عاشقش ها سال که و کسی شوهرش از دوری تونه می چطور
  خیانت بهش و رفت بچه دوتا وجود با که گذاشت کم براش چیزی مگه من پدر  کنهه؟؟ خیانت مننن پدر به تونست چطور
 ...کرد

 !  چییی؟؟ یعنی شدن بزرگ مادر بی بفهمه خواد می چطور زد فریاد
 اررهههه؟ ! گذاشت؟؟ ماااددررر و موجودی همچین اسم میشه  اصالاا

 ! بشی؟ بزرگ پدر بی بده اجازه تونست چطور که ازش پرسیدی پسر تو خوده اصال
 :داد ادامه و کرد اشاره خونه به  و کرد باز و دستاش

 .. نیست پدرمم و  من سرمایه هزارم یه این کن نگاه خوووب کننن نگاه+
 ..داد عذاب یجور و هممون که زنننن اون خودخواهیه بخاطر! چرا؟ نشد ولی  باشه تو برای میتونست االن ویال این

 .. خودش ولی هه..یجور تورو یجور و پدرم  یجور و من

     سه و شصت و صد پارت

 :گفتم و  گرفتم و  دستش جلو رفتم
 . بزنن حرف بنشینن بیان بزار آرکان-
 .. زمین روی افتاده اهورا مادر همون دیدم که سمتش برگشتیم همه اسرا  جیغ صدای با

 . ماماااان میگفت هی و مادرش سمت رفت فریاد با اهورا
 . آرکان بجز  سمتش دوییدیم مون همه

 . بیاره قند اب گفتم هارو خدمه از یکی زدم صدا که کاناپه روی  خوابوندنش
 .. بود پریده حسابی رنگش
 :گفتم اسرا به رو ترسیدم

 کنیم؟  چیکار حاال ابجی وای-

 : گفت اسرا
 . بزنم بلدم من بگیر سرم خانه دارو از برو اهورا--

 . بیرون دویید سریع اهورا
 .بیاد بهوش تا صورتش توی میزدیم مدام هم ما

 : گفت و گرفت و دستم و نزدیک اومد آرکان
 از نشده هیچیش سال همه این اون کنی وارد  خودت به استرس انقدر نیست هم نیاز بخور و شامت بشین بگیر بیا اوینا+
 ... نمیشه بعدم به این

 :گفت هم اسرا و بی بی به رو
 ..نشه سرد شام بفرمایید+

 .. بود حرص از بیشتر کنم فکر که خوردن به کرد شروع اشتها با خودشم میزو سره برد بزور و من بعد و
 :گفت جدی آرکان که اینا اسرا پیش برم شم بلند خواستم و کردم تموم و غذام بچم بخاطر منم



 بیای نمیزارم و  اتاقت توی میبرمت راست  یه بگیری استرس هرچیزی بخاطر یا بشی ناراحت یکم ببینم اگر بخدا..آوینا+
 .. بیرون
  و زن اون بیاد  بچمون یا تو سر بالیی اگر..کن استراحت..بخواب برو اصال تحویله سال که 2 ساعت تا 9 ساعت االن

 . میزنم اتیش و پسرش
 

     چهار و شصت و صد پارت

 : گفتم جدی و هاش چشم توی زدم زل جام سره نشستم. کردم می نگاه.روم به رو مرد به تعجب با
 کی اونا چی؟ میزنی حرف مردنشون از راحت انقدر که نفری دو اون خالفکار؟ یه قاتل؟ یه آرکان؟ هستی کی تو-

 نیست؟  تو مادر افتاده جون بی اونجا که زنی اون مگه هستن؟

 : زد فریاد سرم رو
 ..  بگم  برات باید بار چند..نیستتت من مادر زن اون لعنتی نیستتت.. نیستتتت..نههه+ 

 :گفتم و دادم تکون تاسف روی از سری
 .. نیا من سمت دیگه پسرش و زن این های حرف پای بشینی  و نیومدی عقل سره وقتی تا-

 پایین نشست و داخل اومد هراسون اهورا موقع همون که اسرا پیش رفتم اش زده حیرت های چشم جلوی و گفتم و این
 :گفت اسرا به رو  و گرفت و مادرش دست و مبل
 !سرده؟ بدنش انقدر چرا بکن  یکاری توروخدا..کردم پیدا بدبختی با اینم نبود باز جا هیچ عیده شب چون لعنتی--

  ضعیفی صدای یه ساعت نیم بعد که بودیم نشسته نگران مبل روی  جا یه کس هر و کرد وصل  دستش به اسرا و سرم
 ..اومد

 :گفت و شد بلند اروم ما دیدن با که نزدیک رفتیم اومده بهوش زن  اون دیدیم وقتی  و برگشت سرهامون همه
 .. کجام من----

 : گفت و گرفت و دستش اهورم
 .. بیایم کجا بود قرار نیست یادت مامان---

 : کرد زمزمه  اروم و پایین  انداخت و سرش گریه با چیشده اومد یادش که بعد و انداخت بر و دور به نگاه یه مادرش
 .. داره حق نه؟  بکنه بهم نگاه یه حتی کجاست؟نخواست---

 : پشت به برگشتیم کردیم تعجب هممون که اومد سرمون پشت از ارکان صدای
 جوون داد نشون بهم.بابام که قدیمی عکس اون از حتی..هیچیییی نمیشه هیچیش زن این..فیلمه همش اینا گفتم دیدی..هه+
   ارههه؟ شدههه؟ شکسته چقدر ببینید بدم  نشونتون  و پدرم عکس میخواید ولی..شده هم تر

   هستتت؟ سرش توی مشکی موی تاز یه  بگو..بابام  از بگو  براشون تو آوینا
 .. توام پسر سن هم که این با شده سفید موهام جلوی من خوده اصال

 نیستتت؟  بسمون  بکشیم عذاب باید چقدر بدیم پس تاوان باید پدرم و من چقدر دیگه

  سمت به بشه بلند خواست بود،  مشخص گردنش رگ و شده مشت های دست از این و بود شده قرمز خشم از اهورا
 . نذاشت و  گرفت و دستش مادرش که بره آرکان

 : سمتش برگشتیم اهورا مادر ضعیف  صدای با
 .بدم توضیح بزار لطفا بشین ولی.  کردم بد پدرت.. وپ..تو حق در من..داری حق---
 ..کشیده عذاب من های سال این های اشک بخاطر فقط نداشت خبر هیچی از چون اهورا..نکشیدم عذاب کم منم

 

     پنج و شصت و صد پارت

 .. نشستم کنارش کنم نگاهش اینکه بدون منم..روش  به رو دونفره مبل روی نشست ارکان
 : کرد شروع که نشستن مادرش طرف دو هم اسرا و اهورا

 "آهو"
 .. بزنه حرف حرفشون روی  تونست نمی هیچکس..بود روستامون خان پسره پدرت---
 . بود سالم 17زمان اون من

 .شد می جانشینش پسرش باید و بود شده پیر خان
  دوتا و من و بهم پاشید اب دوستام  از یکی که بودیم صحبت و  بازی گرم رودخونه کنار بودیم  رفته دوستام با روز یه

  هم به پاشیدن اب کردیم شروع دوستامم از دیگه
 .. بود زیاد خیلی رودخونه  اب جریان. بودیم سرگرم همونجور
 .. خونه رود توی افتادم خوردو پیچ پام که چیشد نفهمیدم
 .. میزدم پا و دست و میزدم جیغ

 .. میزدن جیغ بیرون از دوستامم
 . برد می خودش با و من داشت زیادبود  چون جریانشم و بود سرد خیلی اب
 . بیرون اورد و کرد بغلم یکی کردم حس که بودم شده هوش بی ترس از من
 .نفهمیدم چیزی دیگه
 .. بزرگم اتاق یه تو دیدم اومدم بهوش وقتی
 :گفت و داخل اومد باشه خدمه خورد می که خانم یه و شد باز در دیدم که شدم بلند ترسیده

 . منتظرتن سالن توی خان و زاده ارباب پایین بیا--
 .. دادم قورت و دهنم اب ترس با

 .. رفتم پایین ها پله از اروم و افتادم راه دنبالش ولی
 ساکت من ورود با که کردن می صحبت باهم و هم روی بودن انداخته و پاهاشون پسرش و خان شدم سالن وارد وقتی
 ..شدن

     شش و شصت و صد پارت

 :گفت سکوت لحظه چند بعد خان
 زاده؟  رعیت گذاشتی جا رودخونه توی و زبونت+

 .. شدم خم جلوشون بعد و کردم سالمی ترس با
 :گفت خان که
 دختر؟ سالته چند+

 :گفتم لرزون



 .. خان 17--

 :گفت و داد تکون سری
 .باشی داشته و سال 22 حداقل کردم می فکر داری که کاملی هیکل این با+

 :داد ادامه و میز روی گذاشت و  لبش گوشه پیپ که انداختم پایین و سرم خجالت با
 .. تر نزدیک بیا+
 : گفت و کرد ای خنده تک که کردم بلند و  سرم ترس با
 ..بیا زاده  رعیت  نترس+

 : گفت و شد دقیق صورتم توی کردم نگاهش وقتی جلو رفتم
 .هستی هم زیبایی  دختر خوبه+

 !هستی؟ کی دختر
 :کردم زمزمه و پایین انداختم و سرم
 .کنه می کار شما هایی زمین روی و  کشاورزه پدرم..پ---

 . فرهاده..ف..اسمش
 :داد ادامه و گفت لب زیر کشداری هووومم خان
 .  خوبه+
 .سمتش برگشتم زاده خان صدای با
 . دختر چیه اسمت---
 : زدم لب اروم و خورد گره.هم به نگاهمون. کردم نگاهش کردم بلند سر وقتی
 . اقا اهو--

 : گفتم و دزدیدم و نگاهم سریع
 ..کردم می بازی و رودخونه کنار رفتم می نباید..خوام می معذرت من..خان--

 : گفت و داد تکون سری خان
 .مرخصی فعال--

 . بیرون زدم عمارن اون از و گذاشتم احترام سریع

     هفت و شصت و صد پارت

 .. من خاستگاری اومدن زاده خان و خان روز اون بعد خالصه دم نمی طولش خیلی-
  پول کلی و نامش به میزنه رو  کنه می کار روش که زمینی اون که داد پیشنهاد بهش خان وقتی ولی بود مخالف پدرم
 ..کرد خان خانواده عروس و من و شد راضی میاره بدست

 . بود خوب خیلی زاده خان و من زندگی

 .. آراده اسمش که فهمیدم ازدواجمون بعد

 ..خوام می وارث من گفت پدرش که گذشت می آراد و من عاشقانه زندگی از سالی یه

 .. بیوفته اون دست به زندگی این پسرم و من بعد که بیاری بدنیا پسر باید
 . بشم باردار زودی این به خواستم نمی و بود سالم 18 هنوز من

  فکر  پدرش که کردیم صبر دیگه  سال یک همین برای بدم انجام ندارم دوست که و کاری بزور نداشتم دوست هم آراد
 . بگیره دیگه زن یه باید گفت آراد به و نازاهستم من کرد
 .بشم دار بچه میخوام که گفتم آراد به شبش روز اون فردای همین برای..بودم ناراحت خیلی
 . باردارم که گفت و اومد روستا دکتر میشد بد حالم هی که هفته یک بعد  و کرد قبول اونم
 .. گرفت جشن و کرد دعوت روستارو کل روز اون بود خوشحال خیلی خان
 .. چیه بچمون جنسیت بفهمیم تا شهر رفتیم من اسرار به ماه 5 بعد

 .بارداری پسر دوقلو شما گم می تبریک گفت سونوگرافی بعد  دکتر دکتر رفتیم وقتی
 ..بخندم یا کنم گریه نمیدونستم

  قبل  از بیشتر و داد شیرینی بیمارستان  پرسنل همه به و میریخت پول دکتر و من سر روی بود خوشحال انقدر که آراد
 ..بود مواظبم

  یعنی پسرش نام به زد و زندگیش کل و کرد من نام به زمین یه که شد خوشحال انقدر رسید خان گوش به خبر این وقتی
 .. کردین سرافراز و من شما..بمیرم تونم می راحت خیال با حاال که گفت بعد و آراد
 

     هشت و شصت و صد پارت

 ..اومدن بدنیا هامون بچه و گذشت هم دیگه دوماه خالصه

 .  کردم بغلشون گریه با پیشم اومد ها بچه با آراد وقتی
 .  گرفت بزرگی جشن باز هام پسر دیدن با خان عمارت به برگشتیم وقتی
 ..  نمیزدن مو باهم کردیم نگاه ها بچه به آراد با وقتی شب اون
 بودن  هم شبیه خیلی

  شب رنگ به مشکی هاش چشم آراد مثل یکی اون و من های چشم مثل ابی یکی که بود هاشون چشم تفاوتشون تنها ولی
 ... بود

   آرکان گذاشتم من و آبیمون چشم پسر اون اسم کردیم انتخاب اشم براشون شب همون
 ..اهورا گذاشت و مشکیمون چشم پسر یکی اون اسم آراد و

 .. ُمرد خان هفته یک بعد اینکه تا بودیم خوشحال قبل از بیشتر هامون بچه اومدن با
 .. آراد دوش روی افتاد آبادی های مسئولیت همه و

 .. گشت می بر شب آخر و  رفت می زود صبح
 .. برد می خوابش بخوره شام اینکه بدون  رسید می وقتی که بود خسته انقدر هام شب
 .. کنیم زندگی کشور از  خارج بریم و  بفروشیم و  چیز همه گفت بهم روز یه که..بود شده خسته وضعیت این از
  از و جوونه خیلی هنوز سنگین مسئولیت این برای که میگفت و بود سالش 27 آراد و بود شده سالم 20 موقع اون من

 .. برنمیاد ها کار همه پس
 ..نیارم دووم غربت تو میترسیدم و بودم  نرفته دیگه جایی شهر و روستا جز به تاحاال من ولی

 ..کردن می کمک ها خدمه و مادرم اینجا اومدم نمی بر هامون بچه پس از تنها دست من گذشته اون از

 .. کردم مخالفت همین برای



 .. بود مسر تصمیمش روی آراد ولی
 .. کنی کلفتی مامانت پیش بری بگیری طالق باید یا میای من با یا گفت و نیاورد طاقت دیگه که گذشت دیگه هفته چند

 .  بکن خواد می دلت هرکار توام میرم برمیدارم و هام بچه گفتم همین برای. بود خورده بر بهم خیلی
 .. میگیره ازم هارو بچه حضانت دادگاه از و میره گفت اون ولی
 

     نه و شصت و صد پارت

 .. بکنم و هام فکر تا داد فرصت بهم و روزی چند همین برای ترسیدم
 حضانت گفت بود خونده درس  شهر توی  و بود وکیل که هام دوست از یکی کردم صحبت خانوادم و هام دوست با وقتی
 .. بگیرشون ازت تونهنمی  بگیرید هم طالق اگر حتی و مادرشونه با هستن خوار شیر وقتی تا ها بچه
 این...مردم این سپرده تو به اینجارو پدرت آراد ببین گفتم و آراد پیش برگشتم راحت خیال با فهمیدم و  موضوع این وقتی
 میاد؟  مردم این سر بالیی چه بری  تو اگر میدونی.. روستا

 ..کنیم نمی هم پیشرفت هیچوقت اینجا ما گفت و نبود بدهکار گوشش آراد ولی

 .. برو و بده طالقم باشه گفتم که نکرد قبول کردم هرکاری روز اون
  نتونستیم بود  فکری  یه توی هرکسی و بودیم بچه  اینکه بخاطر ولی داشتیم دوست و هم چون بودیم ناراحت خیلی هردو
 ..بیایم کنار باهم

 .. خودش زندگی پیشرفت  فکر به  اون و بودم روستامون اینده فکر به من
 شده گفت و شد عصبی اونم که گفتم بهش و بود زده دوستم که هایی حرف منم گیره می ازم هارو بچه که گفت خالصه

 .. گیرم می ازت بزور هارو بچه
 .. نبود خبری که بود روزی  سه دو پدرم  ی خونه برگشتم وقتی
 ..بود نیومده هاشم بچه دیدن برای آراد حتی

 اهورا تا باشه آرکان مواظب گفتم مادرم به همین برای حمام ببرم خواستم می هارو بچه روز اون زد می شور خیلی دلم
 .. آرکان بعد و بشورم رو

 ..شنیدم گلوله شلیک صدای خونه توی از میشستم رو اهورا داشتم وقتی

 ..بود  کنارش یادداشت یه  و بود پذیرایی وسط خون غرق مادرم دیدم که بیرون دوییدم سریع

  می عذاب بیشتر خوندم می که ای کلمه هر با خوندم و برداشتم و یادداشت سریع و گذاشتم زمین  روی رو اهورا
 کردی کاری بازی لج با تو ولی  خواستم می و هام بچه دوی هر من نکنی بازی من با که بودم داده اخطار بهت..))کشیدم
 بودم ابیت های چشم عاشق چون.. داشتم دوستت خیلی..ببرم خودم با و هام بچه از یکی حداقل و بزنم کار این به دست که

  ما دنبال نکن سعی..تمام و کنی می امضا میری فقط توام میده انجام و طالقمون کارهای وکیلم..بردم خودم با و آرکان
  اهوی باش خودت مواظب..ریم می کانادا سمت به و هواپیماییم سوار ما خونی می رو نامه این که االن چون بگردی
 ((من ابیه چشم

 ..بچم دادن دست از بخاطر هم مادرم مرگ بخاطر هم..کردم می گریه و میزدم جیغ

  تا بگردم و غریب کشور اون کجای گذشته اون از دنبالش برم بتونم که  نداشتم پولی ولی آرکان دنبال برم خواستم می
 ..کنم پیدا و بچم

 

     هفتاد و صد پارت

 زده نامم  به روشنی چشم برای خان که هم زمینی اون شهر رفتیم پدرم با و  فروختیم و  قدیمیمون خونه که بود سالی یک
 ... بیاریم در و  خرجمون تا کردیم مول به تبدیل و فروختیم و بود

 ..کردم که بازی لج با میدونستم خودم و مادرم مرگ بانی و  باعث چون..کشته آراد و مادرم که نگفتم کس هیچ به

 ...ولی بود پیشم پسرم هم بود زنده مادرم هم آراد با رفتم می اگر

 .. بودم  گرفته افسردگی بودیم که هم شهر وقتی
  اور زجر خیلی برام این و افتادم  می آراد یاده کردم می هاش چشم به نگاه وقتی چون کردم می بغل کمتر هم رو اهورا
 .. بود
 ... گرفتیم خودمون از عکس یه رفتیم روز  یه اومدن دنیا به پسرامون وقتی

 ..ها بچه و آراد و من

 .. من زندگی ی همه بود شده ولی بود سفید سیاه کوچیکه عکس یه
 .. ریختم می اشک و کردم می نگاه  و عکس اون روز و شب
 .. ریختم می اشک و کردم می بو کردم می بغل و بود آرکانم برای که قنداقی و ها لباس
 . کرد فوت پدرم..شد سالش 5 اهورا وقتی

 . شدم تر تنها خیلی
 ..کنم زندگی خاطراتم با و کنم دور خودم از رو اهورا تونستم نمی دیگه

 ...کرد می گریه و کرد می نگاهم مظلوم و مینشست دیوار کنار اومد  می چون شد می افسرده من مثل داشت هم بچه اون

 ..میاد بدم اون از من کرد می فکر

 ... و خرید.. پارک میبردمش اومدم خودم به همین برای

 . بود خودم توی هنوز ولی
 

     یک و هفتاد و صد پارت

  سر اون پسرم یکی اون االن که  گرفت می اتیش دلم اهورا کشیدن قد با.بود تازه دلم داغ هنوز من و گذشت  می ها سال
 .. مواظبشه کی کنه می چیکار داره دنیا
 :گفتم همه به رو کردن می خیس و صورتم هام اشک که همونجور و کشیدم اهی
 ..برام ها روز  اون بود سخت خیلی کنید باور--

 .. کوچیک بچه یه با تنها زن یه
 ..بچم دنبال بگردن برن تا نگفتم پلیس به که بودم نادون و بچه انقدر حتی

 . کردم خبر و پلیس بفهمه اگر بیاره آرکان سر بالیی ترسیدم می
 ..گفتم بهتون که بود هایی این حقیقت

 :گفتم آرکان به رو



 من از بزور اون..بابات به ندادم  تورو من نداشته حقیقت کرده تعریف بابات که چیزایی اون کن باور پسرم..پ--
  بود آراد عاشق من..پدرت به نکردم خیانت من ندیدم  پدرتو هم طالقمون روز حتی بخدا من..کشت هم ادم حتی..گرفتت
 .. نگفتم پلیس به چیزی مادرمم قتل از همین بخاطر
 :گفتم و سمتش گرفتم و  اوردم در و قدیمیمم  خاطرات دفترچه

 .. منه نامه زندگی کل این بخون بگیر نداری باور و هام حرف اگر--
 " آوینا"

  اینجوری و عاشق یه...مادر یه دل که بوده رحم بی آرکان بابای انقدر یعنی..میشنیدم که هایی چیز از نمیشد باورم
 ! رفته؟ و  سوزونده
 : گفت و اورد در کیفش از قدیمی عکس یه مادرش

  معشوقه و پدرت عکس این..بدم نشونتون اینم بزار گفتم و  چیز همه که حاال..ولی بودم نشونت و این خواستم نمی-
 ..رفت بهم داد پاک یه و اومد وکیلش ردز چند بعد شدیم جدا وقتی..سابقشه

  هیچوقت تا داشتم نگه و یکی این ولی کردم پاره رو همه..بود اش معشوقه با  پدرت های عکس تمام کردم بازش وقتی
 ..کرد دلم و من با کاری چه نره یادم

 .. داشت دوست رو فامیلشون های دختر از یکی کنه ازدواج من با اینکه قبل
 ... بود رفته اون با باهاش برم نکردم قبول من وقتی همین برای

 

     دو و هفتاد و صد پارت

 می خوب خیلی..شد متورم پیشونیش رگ کرد نگاه  بهش وقتی  و گرفت ازش و عکس اون خورده گره های اخم با آرکان
 .. حساسه خیانت روی و  غیرتیه چقدر آرکان دونستم
 : زد فریاد و شکست هارو  گلدون همه زد و پذیرایی سمت اون رفت شد بلند و  کرد مچاله دستش توی  و عکس

  و نشدم بزرگ اون پیش من چرا پس داشت معشوقه اگر..کنههه نمی کارو این من پدره..نمیشهه  باورم..دروغهههه+
 !داشتم؟ پرستا همش
 . دونه می خوب و این بابام.. متنفرم خیانت از من لعنتی
 .. گفته من به و  چیز همه اون نه نه

 .. گرفت شماره عصبی و  مبایلش سمت رفت
 : زد فریاد داد جواب وقتی
  می که بگو و  خر منه! ارههه؟ بود دروغ گفتی می من برای که هایی داستان اون!  هاااان؟ کردیی غلطی چه تو بابا+

 ..بپوسی زندان گوشه نری  پیری سره بگیرم  گردن تورو های جرم همه خواستم

....-- 

 ! میری؟ داری کردی؟کجا فراموش و من راحت انقدر  یعنی باباااا؟ گی می چی+
....-- 

 ..افتاد هاش زانو روی و دیوار تو کرد پرت و گوشی

 :گفت اروم که گرفتم و  دستش سمتش دوییدم
 ..قرصام..سرم آوینا+

 همه دیدم که پایین رفتم کردم پیداش وقتی گشتم هاش قرص  بسته دنبال و  خوابمون اتاق توی باال دوییدم و کشیدم جیغی
 ..شدم جمع دورش

 : دادزدم
 .. کنید خلوت و  دورش کنار برین--

 .. خورد اب لیوان با و  دهنش توی گذاشت و  قرص
 . مبل روی  نشست و شد بلند شد بهتر وقتی که دادم ماساژ براش و سرش
 : زدن حرف کرد شروع اروم گفت چی بابات پرسیدم ازش وقتی
 حتما کنن می کار براش اینجا که هایی ادم این مطمئنم البته که میدونم و چیز همه من فهمید  وقتی..بگه خواستی می چی+

  فروخته  و چیز همه و کجاست من جای فهمی نمی هیچوقت تو و دیگه کشور یه رم می دارم من گفت..دادن خبر بهش
 ..بوده خودش نام به که هایی چیز البته..رفته

   چیز همه خانواده و  خونه اون به شدن وارد و ایران به رفتن با ولی  باشیم خوبی پسر  و پدر سابق مثل میتونستیم گفت
  سرکوفت بهم و خوند می گوشم  تو بچگی از که دروغی انتقام اونم..بگیریم انتقام بود قرار  پدرم و من چون..کردم خراب
 ...مادری همچین داشتن بخاطر میزد

 

     سه و هفتاد و صد پارت

 .. بود نشسته جا یه هرکی بودیم شک توی همه
  رد هاش گونه روی هم اشک قطره  یک که قرمزش های چشم با داره دیدم کنم نگاه آرکان به کردم بلند  و سرم وقتی
 . شده خیره مادرش به..کنه کنترل و مردونش بغض کنه می سعی بود انداخته

  زیر به سر مادرشم و میده ماساژ رو هاش شونه داره نشسته کنارش اهورا دیدم که مادرش سمت برگشتم مهربونی با
 ..ریزه می اشک

 .. بودن نشسته گوشه یه هم اسرا و بی بی
 :گفتم که کنم عوض و  بحث خواستم بود شده سنگین خیلی جو
 .. ببخشید تهرانی خانم..چیزه..اممم--

 :گفت مهربونی با بدم ادامه و حرفم خواستم تا
 .هست اهو اسمم دخترم باش راحت----

 :گفتم و زدم لبخندی
 ..میاره نوه براتون داره  پسرتون میدونستید اینکه فقط..کردید پیدا پسرتونم یکی این که حاال خانم اهو..چشم--

 : گفت و دوخت بهم و اشکیش های چشم ذوق با
 ؟!بودی کانادا که هستی جان اسرا خواهر تو بپرسم  ازت نشد وقت دخترم راستی----

 :گفتم و زدم لبخندی
 .آرکان همسر تر مهم همه از و اسرا خواهر هستم آوینا من بله--

 ..بوسید و موهام روی و کرد بغلم حرفم این با که کرد می نگاهم محوی لبخند با داشت آرکان

 :گفت و خندید اشک با مادرش



 ؟!بارداری گفتی دخترم--
 :گفت که دادم تکون سری
  خوب زن  یه  باشه خوب زندگیش که براش کردم می دعا بودم دور پسرم از که هایی سال این تمام..شکرت خدایا---

 .. خواهرت هم خانومی خودت هم شد براورده آرزوم که بگیره

     چهار و هفتاد و صد پارت

  سمت رفت سست های قدم با زیر  به سر که کردیم می نگاهش منتظر همه..شد بلند آرکان که انداختم زیر و سرم لبخند با
 .. بوسید عمیق و گرفت و مادرش لرزون های دست و زد  زانو جلوش مادرش

 .. مادرش دست روی چکید اشکش قطره بوسید  که همونجور
 .. کردیم می گریه هممون صحنه این دیدن با

 ..کرد بغلش محکم بوسید و  پیشونیش اینکه بعد و کرد بلند و آرکان سر مادرش

 ..داشتم مادر کاش که خورم می و این حسرت کشم می بو و  تنت عطر وقتی گفت می آرکان همیشه یادمه

 ..کنه می بغل  و مادرش چون نداره  حسرت دیگه االن ولی

 .. میزدیم لبخند و ریختیم می شوق اشک همه
  تک آرکان که کردن بغل  رو دیگه هم  شد بلند هم اهورا شد بلند داداشش به رو  برگشت و اومد بیرون مادرش بغل از که

 :گفت و کرد ای خنده
   ؟!بزرگترم  ازت دودقیقه من میدونستی+

 :گفت و زد لبخندی اهورا
  بزرگتر من از باید تو که شدم متوجه هستیم دوقلو فهمیدم و کردی تعریف که ماجرایی بعد دیدمت که اول همون از--

 ..باشی

 : گفت خنده با آرکان
 ؟!شدم پیر و شده سفید موهام چون چرا+

 : گفت اهورا
 چون ...کردی تعریف  و چیز همه زنت بخاطر و گرفتی گردن و چیز همه پددت بخاطر بودیم اداره توی وقتی  چون نه--
  بود وجودت  تو  که غروری کوه اون وجود با تری مرد دیدم زندگیم  تو که مردی هر از و داری فرق خیلی پدرت با تو

  من از ها سال تو کمه بنظرم  بودن بزرگتر دودقیقه این..مهمه برات چون باشه اروم میکردی التماس زنت به ما جلوی
 . بزرگتری

       پنج و هفتاد و صد پارت

 :گفت اسرا به  رو و نشست کنارم اومد و زد لبخندی آرکان
  و کنه می اذیتت همکارت از یکی گفتی می زدی می زنگ هروقت بودیم کانادا آوینا و من که قبال خانم اسرا خب+

 ... و کنی اش خفه داری دوست

 : گفت و سمتم برگشت قرمز  صورت با اسرا که شد ساکت پهلوش توی من دست زدن با
 باش؟ هااا نخوره خیس دهنت تو نخود یعنی---

 :گفتم و گرفتم و آرکان دست لوس بعد و شد مشخص دندونم تا 32 که زدم ای مسخره لبخنده

  اقا همین شخص اون که نگفت شوهرم  بیچاره خوبه حاال.نیستی غریبه دیگه زنشی خواهر توام..شوهرمه خب ابجی وااا-
 ..اهوراست

 ..اسرا جز  به خندیدن همه که گرفتم و دهنم جلوی سریع گفتم چی فهمیدم تازه زدم و حرفم اینکه بعد

 : گفت و کرد بغلم محکم آرکان
 . خنگه یکم خانومم کنین می عادت+

 :گفتم و زدم  پس و دستش
 . خنگه خودت مثل بچتم اصال..خنگی خودت آرکااان عههه-
 : گفت و کرد نگام تعجب با
 خنگه؟  فهمیدی  چجوری رو نیومده بدنیا  هنوز که ای بچه بدونم میشه+

 :دادم سوتی باز بگم چی نمیدونستم
 . خوابه خنگا مثل دائم..ایشش خوره نمی تکون اصال چون. میدونم مادرشم من-

 .. خنده از میزد گاز و  زمین داشت دیگه اسرا که خندیدن حرفم این با همه
 .کردم می نگاهشون پوکر داشتم
 : گفت خنده با آرکان که
  می اگر.. کوچیکه خیلی چون خوره نمی تکون اصال که ماهگی 4 یا 3 تا بچه..شدیااا ترم خنگ شدی حامله آوینا وای+

 .. زودتر شی می خوردنی و داشتنی دوست انقدر بشی حامله وقتی دونستم
 : گفتم و گرفتم و دهنش جلوی و بده ادامه نزاشتم

 .. حیااااا بی زشته آرکان بسه وای-

 ..شد بلند همه خنده صدای باز  که خونه اشپز تو دوییدم شدم بلند سریع و گفتم اینو

     شش و هفتاد و صد پارت

 ..باشن خانوادشون پیش تحویل سال که رفتن پیش ساعت یک ها کار خدمت..زدم چرخی خونه اشپز توی رفتم

 . بود 12  ساعت که ساعت به کردم نگاه

 . بود تحویل سال دیگه دوساعت
 .. کنم چک و  چیز همه که کردم باز که و  درش یخچال سمت رفتم
 .. هست که کیک خب-

 ..هست هم شیرینی و میوه

 ..خوردم چی نفهمیدم شد پا به که غوغایی اون با که شام سره..شد خالی دلم ته یهو و ترشی های بانکه به خورد چشمم

  با..تازه بود خریده برام که هایی لواشک به خورد چشمم و ریختم کاسه تا  6 توی  و اوردم در و  ترشی های بانکه همه

 ..خوشحالی از بزنم جیغ خواستم می دیدنشون

 .. خونه اشپز توی  میز روی نشستم و اوردم در اونارم
 ..شدم می لذت غرق و بستم می و هام چشم و خوردم می ها ترشی از تند تند

 :گفت گوشم کنار یکی کردم حس که خوردم می داشتم همینجوری
 .. ای خیره خیلی-



 ..کردن  سرفه به افتادم و گلوم توی پرید ترشی  که زدم جیغ و کردم باز و هام چشم ترس با

 : گفت و کمرم پشت زد  تند تند ترس با آرکان
 .. نیست چیزی منم عزیزم باش اروم+
 ..دیدم می  تار و بود شده اشکی سرفه از هام چشم. شدم بهتر خوردم وقتی اورد اب برام شد بلند

 : زدم داد و سمتش برگشتم
 شی؟؟ می ظاهر سرم پشت از جن مثل چرا خورم می دارم بینی نمی مگه..بابا ای-

 .. کاریهه چه این  کن خفم دستات با بیا خب کنی؟ خفم میخوای
 !شدددد؟ راحت خیالت کردی ضایم که خانوادتم جلوی..کردی کوفتم االنم..بخورم نزاشتی که شام سره
 :گفت نگران آرکان که گفتم اخی دلم رو گذاشتم و دستم کشید تیر دلم زیر یهو
 چیشد؟+

 :گفتم سریع
 .. نداره ربطی تو به هیچییی-
 خواستم می هرچی که بود این بخاطر شایدم.بودم شده لوس خیلی بود شده چم دونم نمی..زدم می و هام حرف گریه با

 .. بود کرده دیوونم نخور و  اون بخور و این میگفت هی زاشت نمی بخورم
 ..ایستادن خونه اشپز در جلوی همه دیدم که دادم هلش و  اش سینه تخت زدم دستم با

 . اتاقم توی باال  رفتم و شدم رد اونام بین از

     هفت و هفتاد و صد پارت

 .. گریه زیر زدم و  تخت رو نشستم
 .. نکنم گریه که نیست روزی ایران اومدیم وقتی  از دیگه شدم خسته
 ..که امشبم

 .. اونوقت خانوادم کنار باشم خوشحال ایران اومدیم سرم خیره مثال
 .. بالشت توی کردم فرو  و سرم و  تخت روی خوابیدم دمر

 .اومد در شدن باز صدای که. کردم می گریه همونجور
 :زدم داد بود بالشت توی سرم که همونجور آرکانه کردم فکر
 .باشم تنها خوام می بیرون برو ارکان-

     هفت  و هفتاد و صد صداپارت با که

 .. گریه زیر زدم و  تخت رو نشستم
 .. نکنم گریه که نیست روزی ایران اومدیم وقتی  از دیگه شدم خسته
 ..که امشبم

 .. اونوقت خانوادم کنار باشم خوشحال ایران اومدیم سرم خیره مثال
 .. بالشت توی کردم فرو  و سرم و  تخت روی خوابیدم دمر

 .اومد در شدن باز صدای که. کردم می گریه همونجور
 :زدم داد بود بالشت توی سرم که همونجور آرکانه کردم فکر
 . ببینمت خوام نمی  بیرون برو-
 :گفت که خانم اهو صدای با که
 .دخترم منم--

 .. نیاوردم باال و سرم ولی تخت روی نشستم و شدم بلند سریع
 :گفت و نشست کنارم اومد
   درسته؟ باشه ترشی یه بخاطر فقط ها اشک این کنم نمی فکر--
 : گفتم اروم و کردن گریه کردم شروع باز
 می گریه دارم من رو اش دقیقه هر اومدیم که روزی از ایران اومدیم که روزه دو ما..نیست اون بخاطر خانم اهو نه-

 ..کنم

 برای نذاشت  پیشم ساعت چند.  زد داد شما بخاطر امشب که یبارم.. خودش بخاطر یبار.. پدرش های حرف بخاطر یبار
 ..ترسیدم خب زد حرف گوشم کنار اومد جن مثل بخورم خواستم می که حاالم  بخورم ترشی شام

 .. نیست خوب ناراحتی و استرس اصال بچت برای گفته دکتر مرگم خبر مثال
 :گفت و کرد پاک و هام اشک جلو اورد و دستاش خانم آهو
  چون و شه می دار بچه داره بار اولین برای تازه چون پسرم نداره اشکال..برم هات چشم قربون.. نکن گریه گلم دختر --

  یه وقتی  دونه نمی..نیست بلد و  راهش ولی.. ببینی اسیبی خواد نمی و بگیری درد دل خواد نمی داره دوست خیلی تورو
 .. بکنی نباید چیز اون بودن مضر و مقوی به کاری دیگه..بخوره باید  کنه می ویار زن
 .. نیست خوب هم زیادیش چون..کم ولی بخوری باید  که درسته دخترم تو و

  خیلی وقته چند منه تغصیر همش گفت می چرخید مس خودش دور ها دیوونه مثل بیرون آرکان که دونی نمی االنم
 ..کردم ناراحتش

 .نزاشتم  که اتاق تو بیاد خودش میخواست
 گلم نوه  و دخترم دیگه تا میپیچونم و  گوشش میرم االن من حاال..داره پایین  و باال همینه زندگی دخترم نباش ناراحت
 ..  نکنه وناراحت
 : داد ادامه که زدم لبخندی

 کنه؟  می درد دلت  گرفتی و دلت اشپزخونه تو دیدم دخترم راستی--

 :گفتم اروم
 . کشید تیر دلم زیر زدم داد وقتی فقط نه-

 :گفت خانم اهور
 .باالس خیلی بچه سقط امکان هستی هم اول های ماه چون نشو عصبی باش خودت مواظب دخترم--
 : گفت که کردم نگاهش ترس با
 .. نده خودت به استرس نباش عصبی فقط  نباش نگران--

 : گفت و بوسید و صورتم که دادم تکون سری
 .. نمیشه اروم  نزنه حرف باهات  نبینت تا چون تو بیاد پسرم بگم هست اجازه بیرون برم من حاال--

 :گفتم و انداختم زیر و سرم
 ..دونم نمی-



 . بیرون رفت و گفت ای باشه
 : گفت که خانم اهو  صدای با
 .دخترم منم--

 .. نیاوردم باال و سرم ولی تخت روی نشستم و شدم بلند سریع
 :گفت و نشست کنارم اومد
   درسته؟ باشه ترشی یه بخاطر فقط ها اشک این کنم نمی فکر--
 : گفتم اروم و کردن گریه کردم شروع باز
 می گریه دارم من رو اش دقیقه هر اومدیم که روزی از ایران اومدیم که روزه دو ما..نیست اون بخاطر خانم اهو نه-

 ..کنم

 برای نذاشت  پیشم ساعت چند.  زد داد شما بخاطر امشب که یبارم.. خودش بخاطر یبار.. پدرش های حرف بخاطر یبار
 ..ترسیدم خب زد حرف گوشم کنار اومد جن مثل بخورم خواستم می که حاالم  بخورم ترشی شام

 .. نیست خوب ناراحتی و استرس اصال بچت برای گفته دکتر مرگم خبر مثال
 :گفت و کرد پاک و هام اشک جلو اورد و دستاش خانم آهو
  چون و شه می دار بچه داره بار اولین برای تازه چون پسرم نداره اشکال..برم هات چشم قربون.. نکن گریه گلم دختر --

  یه وقتی  دونه نمی..نیست بلد و  راهش ولی.. ببینی اسیبی خواد نمی و بگیری درد دل خواد نمی داره دوست خیلی تورو
 .. بکنی نباید چیز اون بودن مضر و مقوی به کاری دیگه..بخوره باید  کنه می ویار زن
 .. نیست خوب هم زیادیش چون..کم ولی بخوری باید  که درسته دخترم تو و

  خیلی وقته چند منه تغصیر همش گفت می چرخید می خودش دور ها دیوونه مثل بیرون آرکان که دونی نمی االنم
 ..کردم ناراحتش

 .نزاشتم  که اتاق تو بیاد خودش میخواست
 گلم نوه  و دخترم دیگه تا میپیچونم و  گوشش میرم االن من حاال..داره پایین  و باال همینه زندگی دخترم نباش ناراحت
 ..  نکنه وناراحت
 : داد ادامه که زدم لبخندی

 کنه؟  می درد دلت  گرفتی و دلت اشپزخونه تو دیدم دخترم راستی--

 :گفتم اروم
 . کشید تیر دلم زیر زدم داد وقتی فقط نه-

 :گفت خانم اهور
  خیلی بچه سقط امکان هستی هم اول های ماه چون نشو عصبی باش خودت مواظب ولی  بترسونمت خوام نمی دخترم--

 . باالس
 : گفت که کردم نگاهش ترس با
 .. نده خودت به استرس نباش عصبی فقط  نباش نگران--

 : گفت و بوسید و صورتم که دادم تکون سری
 .. نمیشه اروم  نزنه حرف باهات  نبینت تا چون تو بیاد پسرم بگم هست اجازه بیرون برم من حاال--

 :گفتم و انداختم زیر و سرم
 ..دونم نمی-

 . بیرون رفت و گفت ای باشه

     هشت و هفتاد و صد پارت

  که هایی قدم و اومد در صدای  دقیقه چند از بعد بیرون رفت خانم اهو وقتی. بستم و هام چشم و  تخت روی کشیدم دراز
 ..شد می تخت نزدیک

  که نکردم باز و هام چشم.. آرکانه فهمیدم کردم حس صورتم و موهام روی رو  اش مردونه و گرم های دست وقتی
 .. خورد گوشم به صداش

 . خوبی پدر نه هستم خوبی همسر نه من..کنم می اذیتت خیلی..آوینا ببخش و من+
 :داد ادامه لرزون و  بوسید  و پیشونیم

 .عشقم باش مون نی نی و خودت مواظب فقط میشی راحت  دستم از و زندان میرم بشه تموم هفته این وقتی+
 .دره  سمت نگاهش دیدم کردم باز و هام چشم وقتی  و ریخت بستم های پلک زیر از هام اشک
 . میریخت هم سر پشت همینجور هام اشک سمتم برگشت و همیدف که شدم بلند اروم
 ..خوندیم می هامون چشم از و دلمون حرف انگار نمیزدیم حرفی و کردیم می نگاه هم به فقط

 : گفتم و کردم بغلش محکم جلو رفتم
 ؟ !فهمیدیییی  نیستی خوبی بابای و  شوهر که گفتی باشه اخرت بار-
 ..کنم می قهر ها بچه مثل و دونم نمی  و خوبیات قدر من که انقدر خیلیییی خوبی خیلی تو

  اجازه دیگه هقم هق..نگیر گردن تو باباتم گناه کنم می خواهش آرکان.نزارر تنهام توروخدا..نرو کنم می خواش آرکان
 ..بخوام چیزی ازش این از بیشتر نداد

 :گفت و کرد پاک و هام اشک تند تند گذاشت صورتم دوطرف و هاشم دست و کرد جدام خودش از
 این خانوم..منی عشق  تو..نیستی بچه و لوس اصلنم تو. هیچوقت..نمیزارم تنهات من..عشقم باش اروم هیشش+

 . من نفس..منه ملکه..خونه
  و تخت روی اروم خوابوندم و بوسید من از تر  دلتنگ و بدتر اونم که بوسیدم محکم و لباش جلو رفتم نتونستم دیگه

 ... و روم اومد خودش

 .شدیم یکی باهم عاشقانه باز
 : زدم لب کرد می بازی موهام با اون و بودم ارکان بغل تو  که همونجور

 ..آرکان-

 :گفت اروم خودم مثل اونم
 .جونم+
 تو؟   بدون کنم چیکار هفته یک این بعد من-

 :گفت و  بوسید  و پیشونیم
   چیشد؟ گرفتی و دلت  یهو خونه اشپز تو ببینم  بگو.. موضوع این به دادی گیر صبح از کن ول و اون حاال+

 : گفتم کشیدم می فرضی های شکل سینش رو  که همونجور و پایین گرفتم و سرم
 .. کشید تیر دلم زدم داد یهو فقط هیچی -



     نه و هفتاد و صد پارت

 : گفت و کرد نوازشش اروم و شکمم به رسوند دستشو
  اون برای هم تو برای هم .کنم می جبران..کردم ناراحتت و عصبی خیلی روزه  سه دو ببخشید..من برم قربونت+

 .. کوچولو
 :گفت همونجا و بوسید  و شکمم روی گذاشت و سرش شد بلند بعد
 میترسم میدونی اخه.. فسقلی کردم ناراحتت خوام می معذرت ؟ازتوام!اره باز بود کرده ترشی هوس بابا کوچولوی+

 .. بیاد مامانی و خودت سره بالیی بگیره درد دل خوشگلت مامان
 :گفتم و خندیدم

 .شه می لوس ازش کنی خواهی معذرت انقدر خواد نمی خب خیله-
 :گفت و  بوسید کوتاه لبمو باال اومد و  شکمم بوسید دوباره

 .میخرم  و دوتاتون ناز خودم..نداره اشکال ولی داره ناز هم لوسه هم.. دیگه مامانشه مثل+
 :گفتم و زدم لبخند

 .. تحویله سال دیگه ساعت یه خوابیدیم اینجا ما نشستن بیرون بقیه سرم بر خاک وای-
 : گفت که شدم بلند
 کردم می بغلت باید قبال..کنی می بدتر کنی رعایت که بجایی ای حامله فهمیدی وقتی از چرا شو بلند اروم خب خیله+

 . دنبالت بگردم باید.. شدی قرقی مثل حاال جایی بردمت می بزور
 :گفتم و خندیدم

  اونوقت میشه شروع شیطونیاش تازه بیرون بیاد خودش حاال کرده سرایت من به اون شیطونی..پسرمه  بخاطر کنم فکر-
 .. دنبالش بدوییم دوتایی باید

 :گفت و خندید بلند آرکان
 .. بشم کوچولوش پاهای فدای من جوون+

 :گفتم و خندیدم
 .. بریم بپوش لباس-

 .کرد می نگاهم مشکوک و ریز های چشم با اسرا..بیرون رفتیم اینکه بعد
 .. پایین بندازم و سرم بشم سرخ بود شده باعث و کردن می نگاهمون همه البته
 . شنیدن و صدامون کردم می فکر

     هشتاد و صد پارت

 :رسید دادم به خانم اهو که بود سنگین هم فضا بودم موذب
  که بنشینیم سین هفت سفره  دور بیارید بردارین صندلی تا چند ببینم شید بلند ؟!من عروس و پسر  به زدین زل چرا--

 . نمونده سال تحویل تا چیزی
  می رسیدگی.... و اجیل و کیک و شیرینی به خونه اشپز توی هم خانما بردن می صندلی اهورا و ارکان.. شدن بلند همه
 .کردن
 برو گفت می دلم باز ولی بودن کرده کور و  ذوقم دوبار اینکه با خورد ترشی های ظرف به چشمم باز که کنم کمک رفتم
 .. بخور رو اورده بی  بی که ترشی های لواشک اون از یدونه
 ..افتاد اب دهنم هم فکرش از

 : گفتم تخس..میخندن من به دارن دیدم که کردم بلند سر بقیه خنده صدای با
 ..میخندینااا من به میارین گیر وقت  چیه؟ باز-

 :گفت بی بی
  بخور خب..گرفت خندمون دادی می قورت و دهنت اب لواشکا به بودی زده زل مظلوم خیلی اخه دخترم هیچی---

 . کوچولو مامان که برم قربونت..مادر خواد می دلت اگر ازشون
 :گفتم و برداشتم لواسک یدونه زدم لبخندی

 ..بفهمه اگر باز که نگید آرکان به فقط اخجون-

 .. عقب برگشتم و زدم کوتاهی جیغ سرم پشت از صداش شنیدن با
 ! فندوق؟ نگن من به چیو+

 :گفتم سریع
 .نشی عصبی نگن بهت گفتم همین برای بعد شکست افتاد دستم از لیوان یه بخورم اب خواستم می اها.. هیچی اممم-

 . نبینه که بودم کرده قایم  پشت و دستم توی لواشک
 :گفت و جلو اومد اروم
 ..اگر ولی.. بشکن بقیشم بزن سرت فدای که باشه لیوان موضوع اگر+

 .. پذیرایی تو کردم فرار و زدم جیغی بده ادامه خواست تا
 ..چیشد گفت کرد ولم سریع که  اخ گفتم دلم رو گذاشتم و دستم گرفتم وقتی اومد دنبالم

 . اوردم در زبون  براش و بی بی  پشت کردم فرار که

     یک و هشتاد و صد پارت

 :گفت متعجب همونجور آرکان
 .میشد سفید و سرخ سالم میگفتم بهش کنیم عقد باهم اینکه قبل خانم این..میبینین+

 . مظلومش قیافه اون با زد گولم نچ  نچ..کنه می شیطونی چجوری نگا حاال
 .. برگشت نظرم اگر نکردیم عروسی تا بکنم و فکرام برم باید

 :گفتم جلو اومدم کمرم به زدم و دستم و بده ادامه نذاشتم
  اره؟ دی می طالقم..روشن چشمم!بله؟ بله-

 نه؟  یا بیای بر پسش از تونی می ببینم بگم بقیه برای سنگینم مهریه از میخوای

 :گفت و خندید
 . که میدم برات جونمم من..اسکناس دوتا از میترسونی چی از و من فندوق اخه+
 :گفت که انداختم زیر و سرم خجالت با
 . سین هفت سفره دور بنشینیم بریم-

 :گفت اهورا نشستیم وقتی
 . باشی دیوونه و شوخ انقدر خورد نمی بهت آرکان ---



 :گفت آرکان که خندیدن همه
 چطور؟ +

 .. االنت های شیطونی به نه اولت های بیداد و داد اون به  نه. کردی شیطونی خیلی اومدیم وقتی از اخه ---
 :گفت آرکان که خندیدیم

 . آویناس وجود بخاطر همش اینا+
 خوندن  به شروع تلوزیون که زدم لبخندی

 ..واالبصار القلوب مقلب یا 

 ..نهار و الیل مدبر یا

 ..االحوال و هول محولل یا

 .. الحال احسن اال حالنا هول

 .. شد تحویل سال اخر در و معکوس شمارش بعد و
 ..گفتن تبریک و عید شدن بلند همه

 

     دو و هشتاد و صد پارت

 ..بیاد بدنیا سالم بچم و  بشه راه به رو  هممون زندگیه کردم دعا بشه تحویل سال اینکه قبل

 : گفت و بوسید و گونم اومد آرکان
 کنه؟  می فکر چی به خونومم+

 :گفتم و زدم لبختدی
 . مبارک عیدت..عشقم هیچی-

 : گفت لبخند با اونم
 . مبارک فسقلمم  و تو عید+
 .. برگشتیم همه جون اهو  صدای با
 . عیدیه نوبت حاال--

 . بود تراول تا چند وسطش..کرد باز و بوسید و بود دستش که قرانی
 ... بی بی جلوی گرفت اول

 :گفت خنده با بی بی
 .. جوونا به بده گذشته ما گرفتن عیدی از دیگه---
 : گفت خنم اهو
 .سال و  سن نه دله به جوونی خانوم حاج بردار--
 : گفت بوسید  و رومون که همونجور..آرکان و من جلوی اومد بعد
 .. بشید خوشبخت--

 . برداشتیم و  کردیم تشکری
 .اهورا و اسرا پیش رفت بعد

 :گفت و اورد در تراول دسته یه  و کرد بازش و بود سین هفت سفره روی که ای صندوقچه سما رفت آرکان
 .. بدم عیدی منه نوبت حاال خب+ 
 ..نداد هیچی من به رسید..داد عیدی تومن 100 همه به

 .. گرفت دلم ولی نگفتم چیزی
 .. دستشه جعبه دوتا یه دیدم برگشت وقتی و اتاق توی رفت
 :گفت و  زد زانو جلوم سمتم اومد که بودم پکر و  بود پایین سرم
 .. خانمم عیدی از اینم+

 .کردن می نگاهمون همه
 .. ماشینه سوویچ دیدم که کردم باز  رو جعبه اولین در
 .. توشه طال سرویس یه دیدم کردم باز که رو  جعبه دومیت در
 : گفت اسرا
 ..هااا نمیکنه قبول  بدی کادو بهش این از کمتر فردا پس فردا نکن لوسش انقدر آرکان آقا---

 :گفت آرکان که خندیدن همه
 .اینجا میاد فردا وکیلم..نامت  به میزنم فردا هم ویال این سند..کوچیکه عیدی دوتا این+
 :گفتم تعحب با
 . همینا بسه.نیست نیاز..میگی چی آرکان -

 :گفت سریع
  چون که هم خونه این سند و خودت عیدی  طال سرویس..بود بچمون عیدی ماشین کادو دوتا اون کمه هم خیلی اینا..نه+
 . باشه تو نام  به باید چیزم همه تویی من زندگیه کل

     سه و هشتاد و صد پارت

 اووووو : گفتن تعجب با همه

 .. نزاشتیم  برن خواستن می همه که وقتی..گذشت خوش خیلی شب اون خالصه
 .. برن بی بی و  خودش تا بود نیاورده ماشین که اسرا
 .. داشت اتاق کلی بزرگی این به خونه برن نزاشتیم که جونم اهو و اهورا

 ..هفته این اخر تا شما بریم که داد پیشنهاد آرکان صبحانه میز سر صبح فردا

 .. کار سره رفتن می اید دوم هفته از و بودن تعطیل فقط و عید اول هفته بودن اداری چون هم اهورا و اسرا
 . ببرن حکم براش تا داره دادگاه نوبت دوم هفته که آرکانم

 :گفت بی بی که کردم موافقت پیشنهادش این با
  مایین و باال پله از حتی من دونن می دخترام برم جایی تونم نمی دردم پا این با من..بگذرونید خوش برید شما ها بچه--
 ..اومدم بزور هم اینجا برم تونم نمی

 :گفت سریع آرکان
  اگرم باشه نداشته پله میریم که  جایی دم می قول بیاید.ریم نمی ماهم اصال که نباشی شما اگر بی بی حرفیه چه این---

 ..پسرت مثل منم کنم می کولت خودم داشت

 :گفت بی بی



 .. برید خودتون بیوفتین زحمت به من بخاطر خوام نمی اخه..باشه سالمت تنت پسرم برم قربونت--
 : گفتم و بده ادامه نزاشتم

  می خواهش خطرناکه..بشه چی که بمونی ساختمون اون تو تنها خوای می اخه بیا توروخدا دیگه نیار نه بی بی عههه-
 .کنم
 :گفت ناچار به بی بی
 ..مادر بگیری  قوت  بخور صبحانتو تو نشو ناراحت دخترم باشه--

 .. ببندن چمدون و بشن حاظر تا هاشون خونه رفتن همه صبحانه بعد و زدم لبخندی
 ..نزاشت  برادرش میرسونشون کرد اسرار آرکان هرچی رسوند اهورا هم رو اسرا و بی بی

     چهار و هشتاد و صد پارت

 :گفت آرکان که کردیم می جمع و هامون وسیله تند تند آرکانم و من
 ..بردارم عروستم لباس آوینا+ 

 :گفتم تعجب با
 . اونجا بگیریم عروسی قراره  مگه..بردارم چرا و  لباس-

 :گفت و خندید آرکان
  لب عکس دوتا اونجا رفتیم فقط..چیکار خوایم می عروسی دیگه شدیم دارم بچه که حاال بردار میگم..میگی چی بابا نه-

 . همین..اتلیه بریم یا بگیریم دریا
  شوهرش با خوابه می کرده عقد  دختر یه وقتی دیگه اره..داشتم شدن عروس رویای بچگی از من..ذوقم توی خورد خیلی
 . میشه دارم بچه کنه نمی رعایت و

 . بگیرن عروسی داره لزومی چه دیگه  میشن دارم بچه وقتی
 .شدم پکر خیلی
 خوشگلمم تاج..جدا چمدون یه توی گذاشتمش غم با  و کردم نگاهش یکم برداشتم و بود سنگین خیلی که عروسم لباس ولی

 . بستم و درش و روش گذاشتم
 : گفتم سرد و آرکان دست دادمش

 .بیام حاظرشم منم  تا ماشین توی ببر بردار اینارو  ای اماده پوشیدی لباس که حاال..کردم جمع و وسایلم من-
 . یود لباسش یقه به نگاهم میزدم حرف که مدت تمام

 :گفت و گرفت و دستم که لباسام کمد سمت برم خواستم
 شده؟ چیزی..کنی نمی نگام باز چرا+

 . اتاق سرویس سمت رفتم و کردم ازاد و دستم نه گفتن با
 .. ریخت هام اشک رفته فهمیدم اومد در صدای وقتی
 . گریه زیره میزنم زرتی شنوم می که چیزی هر با جدیدا چرا دونم نمی
 ..شدم نارنجی نازک و لوس خیلی

 ..کنههههه می شروع شو زندگی  و میشه دار بچه نگرفته عروسی کی اخه دارم حق شایدم هعی

  عین بفهمه تا کنم برخورد قبل مثل باید شدم ناراحت حرفش از بفهمه میزاشتم نباید بیرون اومدم و زدم اب و صورتم
 .نیست خیالم

     پنج و هشتاد و صد پارت

 .. نکن کارو این گفت می دلم ولی  کنم تنم و بپوشیم ست کردیم انتخاب هم با که لباسی خواستم..بیرون سرویس از رفتم
 ..کوتاه های لباس و غلیظ ارایش از اومد نمی خوشش آرکان

  کاله و کتونی و جذب سفید شلوار با نفتی ابی سیوشرت یه هم روش کردم تنم سفید تیشرت یه رفتم برعکس همین برای
 .. نفتی ابی

 .. بود شده محشر تیپم
  قرمز رژ با و ارایشم اخر در و.. گونه رژ بعدم و زدم  پودر کرم زدم ریمل..کشیدم ای گربه چشم خط ایینه جلوی رفتم

 . کردم تکمیل پررنگ
 ..دارم االن که نداشتم ارایش انقدر عروسیمم برای

 .. گرفت حرصم باز  و نکردم عروسی که افتادم این یاده عروسی گفتن با
 ..داره فرقی چه عروسی یا عقد حاال خب خیله گفتم و کردم نگاه خودم به

 خودم برا ایینه تو چشمک با بوس یه و زدم لبخند بعد و خودم روی کردم خالی برداشتم و عطرم کرشیدم عمیقی نفس
 ..اومدم پایین ها پله از و  بیرون زدم اتاق از پشتیم کوله برداشتن از بعد و فرستادم

 .. شد ویال حیاط وارد اهورا ماشین موقع همون
 .. بود من به پشتش اصل در نبود من به حواسش و بود ماشین صندوق مشغول آرکان
 تعجب با اسرا و اخم با انداخت زیر  و سرش اهورا کردن تعجب من دیدن با و شدن پیاده ماشین از همه رسیدن وقتی
 .. طور همین هم بی بی کردو می نگام
 :گفت و کرد بلند سر آرکان

 ...بیوف راه موافقید اگر ایم  اماده ما خب+

 تعجب از هاش چشم اول من دیدن با و من سمت برگشت کنن نمی بهش توجهی  و سرشه پشت به روشون همه دید وقتی
 سرخی به داشت ابیشم های چشم..کرد باد  پیشونیش رگ و شد مشت هاش دست که شد عصبی انقدر بعد و اومد در

 ..میزد

     شش و هشتاد و صد پارت

 ..شدم پشیمون کارم از ای دقیقه راستش

 ..کردن می نگام اینجوری همه که بود زننده لباسم چقدر مگه

 :گفتم و کردم حفظ خونسردیمو ولی
  شما ماشین تو میام من همین برای کنم صحبت باهات نشد وقت اصال دوروز این تو اسرا راستی اومم..حاظرم منم خب-

 .. بشینه جلو جونم اهو بنشینیم عقب دوتایی
 :گفتم و  بی بی سمت کردم و روم
 .نباشه تنها که برید آرکان با لطفا شمام بی بی-
 :گفت و کرد بهم نگاهی بی بی



  و تو حداقل یا بیا ما با توام میره سر حوصلش بیاد زن پیر منه با تنها خدا بنده شوهرت نداره  خوبیت اخه دخترم--
 ... اسرا

 : گفت و بده ادامه نزاشت آرکان
 .. خونه تو برگرد آوینا+

 :گفتم تعجب با  من و سمتش برگشتیم همه
 چی؟-

 :زد داد
 . نمیای جا هیچ نکردی  درست و وضعت  و سر تا خونه تو گمشو نشنیدی؟گفتم+
 : گفت جون اهو که کردم می نگاهش داشتم سنگین بغض و تعجب با
 .. جمع توی زنته با  زدن حرف طرز چه این..باش اروم پسرم--
 :گفتم گریه با
 .. خانم اهو داره عادت-

 : دادم ادامه و  زدم پوزخندی
 . خودشه نوبت حاالم..کرد خوردم و  صورتم توی زد بدجور جمه تو یبار پدرشم..دارن عادت خانوادگی اصل در-

  اون بردش و  گرفت و آرکان بازوی اهورا که بی بی پشت رفتم زدم جیغ گریه با که سمتم بیاد خواست عصبی آرکان
 :گفت و سمتم برگشت خانم اهو که کردن می صحبت باهم و ماشین سمت
 ..باهم کنین می لجبازی چرا باز؟ چیشده دخترم---

 

     هفت و هشتاد و صد پارت

 :گفتم گریه با
 . شه نمی شب روزش و من نندازه گریه اگه روز یه بپرسین پسرتون شازده از-

 .. نپوش و  اون بپوش اینو میگه که ام بچه من مگه بپوشممم لباس مدلی این دارم دوووست اصال
 : دادم ادامه بلند حرص با بعدم
 شدم وارد  اینکه بعد و  ورودی در  سمت رفتم  و اوردم در جیبم از کلیدارو..بگذره خوش بهتون برین نمیاام جاا هیچ من -
 ..کردم قفل و در

 اخر لحظه که کشیدم هارو پرده تمام هق هق با رفتم که کردن می نگاهم داشتن بود ای شیشه همه ها پنجره و در چون
 .ساختمون سمت اومدن آرکان و اسرا دیدم
 :گفت و  در به کوبید آرکان

 .کنماا نمی برخورد باهات اروم اونوقت تو بیام  نکن سگ و من اوینا و در کن باز+
 : گفت اسرا
 .. چیه بازیا  بچه این بیرون بیا ابجی--
 : زدم داد
 تیپم از اقا چون..نمیام جا  هیچ من بزارین راحتم  برین..میارم خودم سره بالیی یه نرین اگر بخدا ام بچه من اره-

 . هه...نمیاد خوششون
 ..بودن باهاش وضعی  چه با دختراش دوس بود کانادا وقتی تا رفته یادش

 :زد داد ترسیدم که در به کوبید لگد با ارکان
 .. بودم باهاشون گذرونی خوش برای  چون نداشت ارزشی هیچ من برای پوششون اونا+

 فهمیدییی؟  منییی ناموس منییی زن تو ولی

  دختر چرا کردی فکر..کردم نمی انتخابت همسر عنوان به وقت هیچ گردی می اینجوری توام اول از دونستم می اگر
 .. دیدم ازش کاری کثافط هزارتا چون نکردم قبول و صالحی دکتر

     هشت و هشتاد و صد پارت

 :گفتم و  کردم باز و در..کردن نگاهم هردو که کشیدم رو پرده  در سمت رفتم و کردم پاک و هام اشک و  زدم پوزخندی
 ..نشده دیر هنوزم خوای می اگر..مجرده هنوزم صالحی دکتر دختر-

  و  این..کردی انتخاب پدرت نقشه خاطر یه..نکردی انتخاب مناسبم پوشش  خاطر به و  من تو..نیست گفتنم دروغ به نیاز
 ..گفتی روز اون خودت

 .. بود گردش در هام چشم توی نگاهش که چکید اشکم قطره
 :گفت و کشید پوفی عصبی

 بیا کن پاک ارایشتم بپوش درست لباس باال برو داره ربطی جه اینا االن کنی؟ می خراب چجوری الکی روزمون ببین+ 
 .پایین

 . رفت و بزنم حرفی نزاشت
 : گفت اروم اسرا
  با نباید ناراحتی چون.. برم  قربونت شو بزرگ یکم..بودی  جور همین بچگی از..نباش لجباز انقدر خدا تورو ابجی--

 . که بگیری انتقام ازش مردت غیرت
  لباس اینجوری تو بودم پیشت من بودی هم کانادا تو..پوشیدی االن که پوشیدی لباس اینجوری کی تو من خواهر اخه

 پدر ما ولی پوشن می لباس اینجوری هم همینجا که نیستن کم دخترا البته..پوشیدی اینجوری اینجا حاال که نپوشیدی
 .. بگردیم اینجکری که نکردن بزرگمون جوری مادرمون

 ..خوشگلم بیا..پوشیدم و همون  منم ببین بپوش و خریدیم باهم که ستی و سفید های مانتو اون بریم بیا ابجی بریم بیا

 :گفتم گریه با
 .. کردم لج منم کرد عصبیم گفت چیزی یه صبح..شم می اذیت دارم اسرا-

 : گفت و کرد پاک و هام اشک اسرا
 .. منتظرمونن شده دیر زشته که بپوش لباس بریم  بدو بیا کن ولش خب خیله--

 .. باال رفتیم هم با و دادم تکون سری
 .. داشت فرق مانتوش مدل اون فقط بود من مثل دقیقا هم اسرا رنگم صورتی شال با پوشیدم و سفیدم مانتو
 .. نباشه دید توی زیاد که زدم کم ولی زدم سرخابی رژ قرمز رژ جای به و کردم درست و بود شده پخش که ارایشم
 . بیرون رفتیم افتابیم عینک برداشتن با  و زدم بیرون شال از یکم کردمم رنگ موهای

 



     نه و هشتاد و صد پارت

 و نشست کنارم  هم اسرا.شدم  سوار و اهورا ماشین سمت رفتیم اسرا با کنم نگاه کسی به اینکه بدون بیرون رفتیم وقتی
 :گفت
 ...آرک ماشین سوار بریم خوای نمی آوینا--

 : گفتم و بده ادامه نزاشتم
 ..میام گیرم می چیزی  اسنمی آژانسی یه شم می پیاده بشم ماشینش سوار من میشه ناراحت اهورا اقا اگر..نخیر-

 : گفت سریع اسرا
 . حرفیه چه این نه نه--

 اهورا برای دستی ناچار  به به اسرا..کنه می نگام داره حرص با االن آرکان دونستم می..کردم نمی نگاه بیرون به اصال
 .. بریم بیا زد لب و داد تکون
 .. نیومد خانم اهو ولی شد سوار اومد اهورا

 :پرسید اسرا
 کو؟  مادرت پس--

 :گفت و کشید پوفی اهورا
 ..کنه صحبت باهاشم نباشن تنها رفت بی بی و ارکان با ---

 : گفت اروم اسرا
 .بخواب توام..بشینم جلو برم من..نشستیم عقب دوتامون زشته ابجی--

 .نشست جلو و شد پیاده که دادم تکون سری
 ..بستم و هام چشم و کردم پلی اهنگی و  اوردم در و هندزفریم و گوشی منم

 : میخوندم و  میزدم گیتار باهاش همیشه و بودم عاشقش که بود همیشگیم اهنگ
 ..تنهایی به برگشتم خواب از

 ..زیبایی به تو از میزنم پل

 .. میبینم و میبندم و هام چشم
 .. میبینم تو چشم با دنیارو
 ..درگیره عشق با من دنیای

 ..میمیره نباشی تو که عشقی

 .. داده گل دست تو که عشقی

 ..افتاده من دست به که عشقی

 .. میبافی و  رویات من مثل تو
 .. میبافی و موهات من دست با

 .. کن روشن هات چشم با و خوشید
 .. کن من قسمت و ماه یکبار
 .. میبافی و  رویات من مثل تو
 .. میبافی و موهات من دست با

 .. کن روشن هات چشم با و خوشید
 .. کن من قسمت و ماه یکبار
 .. میشینم پنجره این پشت من

 ..بینم می تو چشم تو  و بارون

 ..کن وا و چشمات نداره عیبی

 .. غمگینم باز نداره عیبی
 .. داغونم قلب با نکن بازی
 .. دونم می رو بازی اخر من
 .. باشیم جدا هم از بخوایم حیفه

 .. خونم هم تو با وقته خیلی من
 ( تنهایی به برگشتم خواب از--واالیار)

     نود و صد پارت

 .کردم می گریه و لب زیر میکردم خونی هم اهنگ با
 . برد خوابم کی نفهمیدم دادم می گوش اهنگ و  بود بسته هام چشم که جور همین
 .. شدم بیدار اسرا  صدای با

 . عزیزم کن باز و هات چشم..آوینا.. ابجی--
 :گفتم اوردم در و هندزفری وقتی و کردم باز سختی با و هام چشم
 . رسیدیم چیشده ابجی جانم-

 :گفتم و زد لبخندی
 . بخوریم ناهار نگهواشتیم ابجی نه--

 :گفتم و کشیدم پوفی
 .ماشین تو میخوابم من بیاید بخورید برید سیرم من-
 رحم  بچت به کنی نمی رحم خودت به بعدم..ظهر 2 ساعت االن خوردی صبحانه 7  ساعت ببینم شو پیاده چی یعنی عه--

 .کن
 ..کرده پف و شده قرمز خیلی هاتم چشم افتاده گود هام چشم زیر

 .. الکی های چیز سره کنی می گریه انقدر چرا

 :گفتم سریع
 . میام منم برو..کنی نصیحت انقدر نمیخواد  کنه می درد سرم بسه خب خیله-

 :گفت و داد تکون تاسف از سری
 .خوددانی..دنبالت میفرستم و ارکان بار این نیای--

 :گفت فرستاد بوس هوا رو  که رفتم بهش ای غره چشم
 .بابای منتظرم دارم دوست منم--

 . نشم دیوونه چال و خل این دست از بده صبر خدایا



  به صورتمم..بود افتاده گود که هامم چشم زیر متورم و قرمز های چشم..ترسیدم که کردم خودم به نگاه کیفم ایینه توی از
 . بود رح بی  و میزد زردی

 .شدم پیاده  و زدم خودم به پوزخندی
 .. بودن من منتظر که بقیه سمت رفتم
 :گفتم  ای گرفته صدای با و سمتشون رفتم سرد و روح بی خیلی کنم بلند و سرم اینکه بدون

 . بود برده خوابم شدم بیدار زود صبح..گذاشتم منتظرتون خوام می معذرت-
 . رستوران  سمت رفتیم و نداره اشکالی گفتن همه

     یک  و نود و صد پارت

 :گفتم اسرا به من که بگیره سفارس اومد گارسون نشستیم وقتی
 . جوجه بگو میخورم چی پرسیدن اگر-

 ..کشیدم می شکل میز روی دستم یکی اون با و چونم زیر زدم و ستم منم و داد تکون سری اسرا

 :گفت بهم  رو نگفتم  چیزی من دید وقتی  میخورن چی پرسید همه از آرکان که
 ! عزیزم؟ خوری می چی نگفتی تو+
 :گفتم اسرا به رو شدم بلند
 .بشورم و  صورتم و دست میرم-
 .. شدم دور اونجا از و
 . اوردن و سفارشامون موقع همون که رفتم میز سمت و اومدن بیرون سرویس از شستم و  صورتم اینکه بعد

 .گفته بهش اسرا کنم فکر بود داده سفارش جوجه من برای
 .. شد خالی معدم خوب که وقتی سرویس سمت دوییدم شدم بلند سریع خورد بهم حالم که خوردن به کردم شروع اروم

 . رفت می گیج سرمم بیرون اومدم پرید رنگی بت
  خانم اهو و بی بی به رو و زدم پس و دستش که کنه کمکم خواست و جلو اومد آرکان نگرانن و تو اومدن همه که دیدم

 : گفتم زدم پوزخندی
  تو بیاد رودم و دل باید دوبار روزی طبیعیه برام حالتا این  گذاشتن دامنم تو بعضیا که گلی دسته بخاطر نباشید نگران-

 .. حلقم

 : گفتم اسرا به بعد
  اب شیشه یه برام خوردی ناهار اینکه بعد فقط میشم خوب کنم می استراحت ماشین تو میرم خورم نمی چیزی من اسرا-

 .بیار معدنی
 :گفت اسرا که بشم دور اونجا از خواستم

 ..میریم باهم  بخور ناهار بیا میشه گرسنت خالیه معدت االن ابجی--

 :گفتم اروم
 . باز میشه بد حالم نمیخورم-

 .. بیرون زدم رستوران از سریع..میگن جی ببینم تا نموندم دیگه بعد
  و بعدی غمگین اهنگ گوشم توی  هندزفریم گذاشتن بعد و ماشین توی رفتم سریع ولی ایستادم و  رفت گیج سرم راه وسط
 ..ریختم اشک و کردم پلی

 .. بخورم غذا بتمرگم راحت تونم نمی حتی
 

     دو و نود و صد پارت

 باز و بستم  هام چشم و کشیدم دراز ماشین پشت بار این و اومدن اسرا و اهورا دیدم..کردم گریه حسابی اینکه بعد باز
 .برد خوابم

 ..شدم بیدار ماشین های تکون با

 .. میرسیم داریم که فهمیدم درخت پره و  سرسبزه جاده طرفه دو دیدم نشستم وقتی
 :گفت برگشت اسرا که زدم جونی بی لبخند
 نیستی؟  شدی؟گرسنه بیدار جونم ابجی--

 :گفتم اروم
 .خالیه معدم اوردم باال که ایته بخاطر اونم یکم-

 :گفت و دستم داد معدنی اب شیشه یه با  و بود غذا توش که مصرفی یکبار ظرف و زد لبخندی
 . جونت نوش--

 .کشیدم سر و معدنیم اب بعدم  و خوردم همشو تند  تند بودم گرسنه انقدر و کردم تشکری
  بوق دوتا..آرکانه ماشین هم جلوییمون ماشین که هستیم ویال  یه جلوی دیدم که کردم نگاه  رو  به رو به ماشین ایستادن با
 . کرد باز و در اومد سرایدار و زد

  دور تا  دور نارنج های درخت و   بود فرش سنگ هم کفش اومد خوشم باغ حیاط بزرگ فضای  از تو ماشین با رفتیم وقتی
 ... بود باغ

 . بود محشر
 .برداشتم قدم اسرا کنار و شدم پیاده زیر  به  سر و روحم  بی و سرد غالب تو رفتم باز ایستاد ماشین وقتی
 :گفت آرکان که
 .کنید استراحت و بردارید خواستید هراتاقی باالست طبقه ها اتاق داخل بفرمایید..اومدین خوش+
 : گفت اروم که شدم قدم هم اسرا با باز
 .. بودی نارنج درخت  عاشق بچگی از تو نارنج های درخت به کن نگاه خوشگله چقدر اینجا اوینا وای--

     سه و نود و صد پارت

 "آرکان"
 ..نشستم تخت روی کالفه و داخل رفتم بود من اتاق اخر اتاق و باال ها پله از رفتم کالفگی با

 .نداشتم رو اوینا  های محلی بی تحمل..کنم تحمل و وضع این تونستم نمی دیگه
 بد انقدر نباید رفتم تند خیلی رفتم تند..کرد می گله ازم داشت اشکی های چشم با بود صبح کرد نگاهم که باری اخرین
 ..چیمیگم نمیفمم میشم عصبی وقتی که من به لعنت..باهاش میزدم حرف

  که شدم خیره رو به رو دریای به ..کشیدم محکم رو پرده و اتاق پنجره سمت رفتم شدم بلند و زدم موهام به چنگی عصبی
 ..ساحل سمت میدوعه داره یکی دیدم



 . آویناس..آ دیدم کردم دقت یکم
  تر جلو رفت ولی.گشت برمی  و میخورد پاهاش مچ به اب..دریا سمت اروم ارکم رفت دیدم که کردم نگاه  بیستر دقت با

 ..میزد داد داشت انگار

 .. رفت می جلوتر هی و داد می تکون و دستاش و  بدنش چون
 .. بیوفتم ها پله از بود نزدیک بار چند و  بیرون دوییدم اتاق از ترس با

 :گفت مرتضی عمو که رسوندم  باغ به و خودم شده هرجور
 .. رفت میره کجا بگه اینکه بدون ها خانم از یکی پسرم--

 :گفتم میدوییدم که همونجور
 . عموو بره میزاشتی نباید+
 نبود ولی گشتم اوینا دنبال..ساحل سمت دوییدم و کردم باز و در

 .. ابه توی کمر تا دیدم که جلوتر دوییدم ترسیده
 .کردم صدا و اسمش و زدم فریاد
 .کرد نگاهم برگشت که
 فقط یعنی.. منه بازیگوش و شیطون اوینای این نشد باورم متورمش و سرخ بشدت های چشم و روح بی صورت دیدن با

 ریخته؟  بهم اینطوری ساده حرف یه بخاطر

 :وگفت  پایین انداخت و سرش جون بی که رسوندم بهش و خودم و دریا توی دوییدم
 . بزار تنهام. ببینمت خوام نمی..بگیر فاصله من از-

 :گفت و  زد جیغ که نزدیکتر رفتم
 . عوضییی ببینمت خوام نمی گفتم گمشوووو -

     چهار و نود و صد پارت

 .کنیم می صحبت باهم بریم بیا نیار  در بازی بچه آوینا
 .کردی خوردم هنه جلوی و زدی تهران تو صبح و حرفات ندارم تو با حرفی من-

 :گفتم و کشیدم پوفی
 . دربیارم دلت از و بزنم حرف باهات بیام من صبح از نزاشتی حتی تو-
  و هم به بچسبونی کنی جمع و هام خورده تیکه بیای بعدش و باشی دردم و کنی خوردم بزنی خودت که کردی عادت هه-

 .درمونم بشی
 :گفتم و  جلوتر رفتم کنم کار چی باید  دونستم نمی دیگه
  نمیام چشمت جلوی دیگه نخواستی اگر بعدشم حتی کن زندیگ راحت زندان رفتم بلدش کن تحمل و  امروز یه آوینا-

 ! خوبه؟
 : گفت و شد بیشتر بغضش-
 حرف دوری و جدایی از راحت انقد که برده و  دلت دیگه جایی یکی نکنه چیه..بری و کنی ولم میتونی راحت چه-

 .میزنی
 : گفتم اخم با-
 ... میگیااا چی بفهم-

 :گفت میلرزید خودش به سرما از که حالی در و شد نزدیکم پوزخند با و بیرون اومد اب از-
 .. تلخه حق حرف اره-

 : گفت لب زیر و شد رد کنارم از
 ... قد و مغرور زشته عوضیه-

 :گفتم و  کنارش رفتم
 .. گفتیا چی شنیدم-

     پنج  و نود و صد پارت

 :گفت و شد حرصی باز که
 با  و هاش زانو زیر انداختم دست حرکت یه تو که بشه رد کنارم از خواست بعد..گفتم می دلم تو نشنوی خواستم می اگه-

 . کردم بغلش و گرفتم کمرشو دستم یکی اون
 :گفت و زد جیغ
 .بچت هم بشم له خودم هم زمین میندازم و خودم وگرنه ارکان زمین بزارم-

 : گفتم و کردم اخمی
 . بچمون نه  میشه چیزیت تو نه منی بغل تو وقتی تا بعدم..کنی می بیخود تو+

 :گفت و  زد پوزخندی
  بچت دل تو اب میترسی یوقت نیستم مهم که من..میزدی کتکمم حتما صبح وگرنه..بچته حال بخاطر فقط بگی بهتره-

  که روز سه این تو بود ای دیگه  هرجنین نمیشه هیچیش سخته جون و پررو خودت مثل بچتم نترس  هه..بخوره تکون
 .. این ولی میشد سقط حتما کردم گریه و زدم جیغ من انقدر

 :زدم داد صورتش تو و زمین گذاشتمش و ایستادم
 .. تو با میدونم من کنی صحبت اینجوری شکمت تو بچه و خودت راجب دیگه یکباره+

  فهم شیر داره عواقبی چه من با کردن لج میدم نشون بهت و  میکنم سقط رو  بچه و  دکتر میبرمت که میبینی اونوقت
 ؟!شدی
 :گفت و داد تکون سری شد جمع هاش توچشم اشک

 داری هااان؟ میزنی؟ حرف بچش از مادر یه کردن جدا از راحت انقد که هستی کی تو..نمیشناسمتت آرکان نمیشناسمت-
 ...بکنـ بچت  و بامن میخوای تو و کرد مامانت با  بابات که کاری همون اره میری و بابات راه

  وقتی  ولی  صورتش تو بکوبم که  باال بردم  و دستم کرده قیاس پدرم با و من اینکه از شوم عصبی انقدر و بده ادامه نزاشتم
  خودم دور و کردم مشت هوا تو و  دستم نشست هاش زانو روی گریه هق هق با و صورتش جلوی گرفت و دستش
 .میشدم دیوونه داشتم..بشه اروم تا کنم چیکار و بگم چی دونستم نمی دیگه چرخیدم

     شش و نود و صد پارت

 :گفتم کردم بغلش و نشستم زانو روی  جلوش رفتم
  سر تا باش بچه و خودت فکر به  یکم باش اروم و باش داشته صبر میدم.قسم مادرت و پدر خاک ارواح به تورو..اوینا+

 . میکنن ناراحتت که چیزایی راجب بزنیم حرف فرصت



 .. خروجم ممنوع که خودم نکنی تمومش اگز قسم بخدا کن بس ازت میکنم خواهش
 می یا کنم می گور و گم و خودم بعدشم و میکشم زندانی اینجا  خودمم مادرم با کانادا بری میفرستم پرواز یه با  تورو ولی
 خوبه؟؟  بشی راحت دستم از تا کشم

 تو؟  خوای می اینو

 : گفت و باال اورد و سرش
 گفتم بهت من همیشه..شده که بارم  یک برای حداقل بزاری احترام نظرم به..ندی گیر بهم خوام می ازت فقط من من نه-

 هاان؟  نکنی ضایع و من همه جلوی امروز میشد چی چشم

  پیش االن...میدیدمشون بود بار اولین برای که خانوادت جلوی کردی مسخره و من جمع جلوی یادته و تحویل سال شب
 ..من راجب  میکنن فکر چی خودشون

 ..کنم نگاه هیچکس صورت تو نتونستم روز کل که زدی حرف باهام بد انقدر امروز

 اره؟ کمیه درد اینا

 نکردی؟  بلند روم دست باز و  میکنی اروم داری شکمم تو بچه این بخاطر حاال

 :گفتم گرفتم و یخش و خیس دستای اروم
 همیشه چرا..خانواده بعد تو اول بچه بعد تو اول خودم بعد تو اول عاشقتم من گفتم همه جلوی بار چند نیست اینطور نه+

 .. تو وجود  جز مهمه من برای هرچیزی فکرمیکنی  و میگیری کم دست و خودت
  بین که زیادی عشق به من گفت گفت؟ بهم چی میدونی اهورا امروز...دور بریز و  افکار این کن رحم خودت به توروخدا

  زنت دور همش باشی ما  پیش بیشتر که بجایی دیدی سال بیست بعد مارو اینکه با..میکنم حسودی هست آوینا و تو
 .. نمیبینه و  چیزی اون جز چشمات میرسی بهش و میگردی

 ..کنی باورم  و نکنی شک من به...حسم به...عشقم به تو تا  بخاطرت کنم چیکار باید من دیگه اوینا

  کنم نمی صبر لحظه یک کنه می رشد شکمت توی داره که جنینی همون جون به خودت جون به  بکش  و خودت بگی اگه
 ..کشم می و خودم و

 .کنم فدا  برات تا  بخواه جون من از تو گفتم بهت همیشه
 . کنی باورم یجوری تا میخورم تو برای دارم که نخوردم قسم اینقدر پدرمم برای تاحاال من
 

     هفت و نود و صد پارت

 .. میلرزه داره بدنت کل سردته شدی خیس اب تو رفتی  ویال  بریم پاشو آوینا+
 :گفت لروزن و  اروم کردم بلندش وقتی

  اشتباهی اگرم بدی انتخاب حق بهم زندگی تو باید ولی..میشم جدیدی ادم امروز از و...کنم می فراموش  و چیز همه شهبا-
 . جمع توی و  عصبانیت با نه اروم اونم بدی تذکر بهم کردم
 : گفتم و دادم تکون سری

 .  زودتر بریم حاال باشه-
 . ویال داخل رفتیم سریع و هاش شونه روی انداختم اوردم در و کتم

  نشسته  باال بردم و  ریختم دارچین و عسل همیشه مثل توش و کردم داغ و  شیر پایین اومدم و خودم اتاق توی باال بردمش
 ..سرده و  بهاره هنوز هستیم ماه فروردین توی چون..میلرزید بدنش کل محسوس و تخت  روی بود

 .. خورد جرعه یه بزور که کردم نزدیک لبش به و  شیر لیوان سمتش رفتم
 .. بودن کرده قفل انگار دندوناش
 .بودم ترسیده بود بد خیلی حالش
 .. کردم باز و سرد و داغ اب وان توی گذاشتمش.. اتاق حمام داخل بردمش.کردم بغلش
 :کردم می زمزمه گوشش زیر و کردم می نوازش و  بدنش کردم بغلش وان توی نشستم خودمن

 . باش اروم..عشقم میشی گرم االن باش اروم هیش+
  روی کردم نوازش و هاش بازو دستم با و خوابوندم بغلم تو رو اوینا و وان به دادم تکیه و  بستم و شیر شد پر اب وقتی

 . شد کمتر بدنش لرزش که.. زدم بوسه و  پیشونش
 .. شد می گرم داشت

  نوازش و دستاش بود بغلم توی شلوار و تاپ  یه با حاال و  تنش از اوردم در و بود شده سنگین و  خیس که شالش و مانتو
 .. شد سنگین هاش چشم و شد گرم کامل که کردم می نوازش  و میریختم هاش دست روی دستم با و گرم اب و کردم
  و  روش کشیدم رو  پتو تخت روی  خوابونومش کردم بغلش و  دورش پیچیدم رو  حوله کشیدم اب و هامون بدن اینکه بعد

 .. حسابی بشه گرم تا کردم زیاد  و شوفاژ
 . بپوشه شد بیدار وقتی تا تخت روی گذاشتم اوینا برای لباسم دست یه و پوشیدم لباس خودم

     هشت و نود و صد پارت

 "اسرا"
 ..بود برنگشته هنوز شدم نگران دیدم رو اوینا خالی جای وقتی شدم بیدار خواب از اینکه بعد

 :گفتم و سمتشون رفتم پزیرایی تو نشستن اهورا و ارکان دیدم وقتی و پایین رفتم کردم عوض و لباسام
 .. برنگشته هنوز ولی..بزنه قدم یکم ساحل تا میره که گفت اوینا رسیدسم وقتی--

 :گفت سریع ارکان
 .خوابه  اتاقم تو االنم اوردمش گرفتم کنه غرق دریا تو و  خودش خواست می دنبالش رفتم+

 :گفتم لب زیر  و افتادم مبل روی همونجا پرید رنگم
 بهتره؟  حالش االن..زاشتم می تنهاش نباید من به لعنت--

 : گفتم که داد تکون سری
  یا بشه دلخور خیلی چیزی از وقتی  اوینا یهو؟ چیشد ولی.. بود  خوب حالش که بودیم پیشتون ما صبح یهو چیشد اصال--

 و دادید گیر بهش انقدر لباسش طرز اون بخاطر فقط یعنی.. خودش تو میریزه و نمیده بروز اصال بخوره بر بهش
  چیزای این بخاطر نیست دختری اوینا وگرنه بوده هم ای دیگه چیز حتما نمیکنم فکر که من!کردید؟؟ اذیت و خواهرم
 . بزنه خودکشی به دست و  کنه حماقت بخواد کوچیک

 کرده؟  گریه اینجا تا تهران از که بهش گفتید چی

 .. بودم ندیده اینجوری و خواهرم تاحاال بودم عصبی خیلی باال بود رفته کمی صدام
 : گفت و شد بلند اهورا
 ارکان به دیگه عصبیه نگاه.. شن می بیدار بقیه االن نکن صدا سرو اینجا کنم می تعریف برات من اسرا بیا من با---

 . شدم همراه اهورا با و انداختم



 .. کشیدم عمیقی نفس و بستم و هام چشم ایستادیم نارنج بزرگه درخت یه جلوی و باغ توی رفتیم باهم

 .. گرفت اتیش جیگرم افتادم اوینا قرمز و کرده پف های چشم یاده وقتی
 . کردم باز و هام چشم و چکید اشکم قطره
 

     نه  و نود و صد پارت

 :گفت اروم اهورا
 داری؟  دوست و  نارنج درخت---

 :گفتم و دادم تکون طرفین به سری
 نگاهی نیم حتی ولی درختا به کن نگاه گفتم شدیم پیاده ماشین از وقتی..پرتقاله و  نارنج درخت عاشق اوینا ولی نه من--

 .. نیستن مهم برام دیگه گفت و ننداخت بهشون
 ..شده ناراحت انقدر که گفته بهش چی داداشت بگو بهم دونی می چیزی اگر خدا تورو

 :گفت و کشید پوفی اهورا
 گه می ارکان به اوینا کنن می عقد کانادا وقتی بوده قرار اینکه مثل..شدیم کباب کنیم ثواب اومدیم قضیه شده هیچی---

  میگه بهش ارکان امروز..اینجا میان بعدکه مراسمم تو  باشه ابجیمم که بگیریم ایران و عروسیمون و عقد جشن حداقل
  بپوشی لباس فقط میخوایم نه میگه بهش ارکان..بگیریم عروسی اونجا قراره مگه گه می اوینا بعد..بردار عروستم لباس
 .. چیکار خوایم می عروسی شدیم دارم بجه االن ما وگرنه  همین بگیریم عکس
 : زدم داد بودم عصبی خیلی بده ادامه نزاشتم

  لباس بشه  عروس روز یه که بود این بزرگش ارزوی بچگی از من ابجی..زده خواهرم به حرفی همچین یه کرده غلط--
 .. بپوشه  عروس
 کرده؟  خوردش اینجوری و  گرفته نادیده  و خواهرم ارزوی تنها عوضی اون اونوقت

 :گفت و  گرفت بازوم اهورا که بدم ارکان به فش دوتا داخل برم خواستم
 ..کن صبر کجا---

 .. میخورد خونمو خون..نیست ارکان دیدم که داخل رفتم و ندادم محل یهش ولی

     دویست پارت

 . کنم خفش خودم های دست با و بیاد ارکان خواست می دلم
 :گفت اهورا که بیرون رفتم
 .. دیگه کنن چیکا دونن می خودشون حتما نکن دخالت زندگیشون تو---

 : غریدم و کردم نگاهش عصبی
  اومده؟ من خواهره سره بالیی چه فهمی می تووو میگی چی--
  چیزه اینا بکشه و  خودش خواسته می بدتر اون از..چی االن ولی بوده شمال عاشق روزی یه.. کرده گریه و روز کل

 . خودش نه خوبه تنش همه این بچش برای نه بارداره اون میفهمی کمیههه؟؟
 .. رفتم دریا سمت و بیرون  ویال از زدم عصبانیت با

  سرش بالیی وقت یه اگر..بود طوفانی امروز  هم دریا..دادم می گوش دریا امواج صدای به و  سنگی تخته روی نشستم
 کردم؟ می چیکار من اومد می

  چند عوضی ارکان اون کنم کاری شه تموم هفته این دم می قول یا خدا..کردی رحم  بچش و خواهرم به که شکرت خدایا
 ..بخوره تکون بچش و خودش دل تو اب زارم نمی خودم پیش میبرم و  خواهرم و بخوره خنک اب و سالی

 .میاره سرش خواد می دلش هربالیی..اورده گیر کس بی و خواهرم کرده فکر عوضی مردک
 .بدم و جوابش بلدم خوب من ولی کنه می استفاده سوع من خواهر سادگیه و عشق از داره
 . کردم نگاه بود توش اوینا االن که اتاقی پنحره به و زدم پس عصبی و هام اشک
 .. بود دریا به رو ها اتاق های پنجره و بود دریا روی  به  رو ارکان ویالی
 .. رنگم خرمایی موهای الی به ال میرفت و شد می رد شالم زیر  از و میوزید سردی باد
 .برگردم ننگ ویالی اون به خواستم نمی ولی بود شده سردم یکم
 . تهران میریم روز دو یکی بعد و هتل میبرمش شد می اذیت اینجا اگر کنم می صحبت باهاش شد بیدار اوینا وقتی

     یک و  دویست پارت

 " اوینا"
 . بود روم  پتو و  بود زیاد شوفاژ بود شده گرمم.بودم اتاق تو کردم نگاه برم  و دور به.کردم باز و پلکام الی سختی به

 .بود لباس دست یه  تخت سمت اون کردم تعجب..تنمه حوله فقط دیدم کنار زدم رو پتو وقتی
 .ارکان..حمام..دریا..اومد یادم و چیز همه و کردم فکر یکم
 . بیرون رفتم و سرم روی انداختم شال و باال کردم جمع موهامم پوشیدم لباس سریع شدم بلند و کشیدم پوفی
 . اومد می حرف صدای که رفتم پایین ها پله از. بود سنگین سرم
 . میزنن حرف و میخورن میوه دارن و  نشستن پزیرایی تو همه دیدم پایین رسیدم وقتی
  جلوشو صبح اینکه از هنوز..دادن و جوابم و کردن نگام همه که کردم سالمی و  تر نزدیک رفتم بود هم تو اخماش اسرا

 .کشیدم می خجالت کرد و رفتار اون ارکان و اومدم اونجوری
 : گفت بوسید گونم و گرفت و دستم غم با که نشستم اسرا کنار اروم رفتم
 خوابیدی؟  خوب!خوبه؟ حالت جونم ابجی--

 :گفتم اروم و دادم تکون سری
 .همین حالم بی و سنگینه سرم فقط-
 : گفت و گرفت و دستم یکی اون بود  نشسته طرفم اون بی بی
  خوب بخوره بهت باد یکم بیرون میریم االن..بودی خواب ماشینم تو خوابیدی زیاد که اینه بخاطر مادر نیسن چیزی----
 . شی می
 : گفت سریع اسرا
 . بهتره بمونه  خونه تو نیست خوب حالش بی بی نه--

     دو و  دویست پارت

 . پیشش میمونم من خواید می اگر برید شما..دریا رفتیم بودین خواب شما اسرا و من
 : گفت ارکان

 . پیشش هستم من بقیه با برید خواید می  شما خانم اسرا+



 :گفت ارکان به رو غیض با اسرا که کنم مخالفت خواستم
  بود شما پیش ماه چند نشد هیچیش بودم مواظبش مادر و پدر بدون سال همه این هستم خواهرم پیش خودم..نکرده الزم--
 .. روزش و حال اینه

 ..االن که چیشده دونست می و من مقصر افتاد  اتفاق اون صبح که این با اسرا کردم تعحب

 : گفتم و گرفتم و دستش باغ توی رفت که..رفتم دنبالش شدم بلند منم شد بلند اسرا وقتی
 ...نبای من و گه می راست ارکان گفتی می که شده؟تو چیزی اسرا-

 :گفت اروم که بزنم حرفی خواستم شدم نگران..بود کرده خیس و هاش گونه اشک سمتم برگشت وقتی و بدم ادامه نزاشت
  روز اون بشی عروس داشتی دوست  بچگی از تو دونم می من..زده بهت حرفی چه صبح ارکان نگفتی بهم چرا ابجی--

 . دنیا عروس ترین خوشگل بشی  تو و باشیم پیشت مامان و بابا و من یعنی هممون
 .. گرفته نادیده تورو ارزوی تنهای عوضی ارکان
 :گفتم و پایین انداختم و سرم
  که بود شیرین وقتی..بودن مامان بابا که بود  شیرین من برای وقتی تا ارزو اون..نیست مهم برام دیگه اسرا کن ولش-

 ...ولی تنها  تو با حتی بگیرم عروسی تونم می کردم می فکر

 .کردم چال تهران تو همونجا رو ارزو اون من
 :گفت و گرفت و دستام اسرا
 . گیرم می عروسی برات خودم خرج به و  بزور باشه شده..باشه شده نخور غصه--

 :گفتم و  مهربونیش این به زدم محوی لبخند
 . بچمه سالمتیه ارزوم تنها االن گذشت کن ول ابجی-

     سه و  دویست پارت

 .. بود صحبت گرم و بودن نشسته باغ االچیق توی هم اهورا و ارکان بزنن قدم دریا کنار رفتن خانم اهو و بی بی
 .بود فکر توی هم اسرا و خوردم می میوه کم کم من و  بودیم االچیق یکی اون توی هم اسرا و من
 . بود رفته سر حسابی حوصلم 

  نارنج درخت اون سمت برم که  رفتم قدم چند که همین ولی نفهمید بود قکر تو انقدر که اسرا بیرون االچیق از شدم بلند
 .. بود در کنار که بزرگ
 : گفت و بیرون اومد االچیق از ارکان

 عزیزم؟  ری می جایی+

 ..نشنیدم که انگار دادم ادامه راهم  به بزنم حرفی و کنم نگاهش اینکه بدون

 . میان دنبالم دارن فهمیدم ولی
 .. بینیم  توی پیچید  نارنج های شکوفه خوش عطر بوی  نارنج درخت کنار ایستادم وقتی
 . رسید می پاییز اش میوه و بود نرسیده هنوز ولی  بخورم نارنج خواست دلم یهو
 . کشیدم هاش شاخه روی دستی و برچیدم و لبام
 :گفت گوشم کنار ارکان که
 !نکرده،کرده؟ نارنج هوس که من نفس+

 :گفتم سرد
 . نه-

 ..هست  نارنجی و  تپل نارنج یدونه دستش تو دیدم برگشتم وقتی و گرفت و  بازوم که برم خواستم

 . ندادم نشون العملی عکس ولی زد برق خوشی از چشمام
 .. کشید و دستس که بگیرم دستش از خواستم
 :گفت لبخند با که کردم نگاهش

 ! کو؟ من بوس+
 :گفت و کرد بغلم که برم خواستم و کشیدم پوفی
 .. کردم شوخی خوب خیله+

 :گفت و گذاشت گونم روی محکم بوس یه بعدم
  وگرنه کردما پیدا برات و این کردم رو  و زیر و بازار کلی رفتم.. ببر  و حالش بخور تو برو فندوقم  و خودت جون نوش+
 .کردن مسخرم پرسیدم هرکی از

 : گفتم و کردم نگاهش برگشتم
 میزاری؟  منت که بگیری برام بری گفتم من مگه-

 :گفت تعجب با
 .. بخوری و خوشگلت عشق که برات خریدم توام عاشق منم و نارنجی عاشق تو چون دوما نذاشتم منت اوال+

 لقمه یه رو مامانی و خوشگل نارنج  این نبود دلم تو دل داخل رفتم  و ویال سمت کردم و روم همین برای بود گرفته خندم
 . بکنم چپ

     چهار و  دویست پارت

  عروسم لباس با حتی چون  بود گرفته دلم هنوز ولی شده بهتر کمی ارکان با ام رابطه و بود هفته روز اخرین امروز
 . نگفتم هیچی منم رفت یادش اونم..بگیریم  عکس دوتا نرفتیم
  اهورا یهو که کردن می پچ پچ باهم ارکان و اهورا خوردیم می کیک و چای و بودیم نشسته هم دور که بود ظهر از بعد
 :گفت
  خرید مرکز ولی رفتیم جنگل و دریا فقط هفته یک این تو کنید خرید ببرمتون خوام می امروز خانما که میگم..اممم--

 . نرفتیم
 .برم باهاشون نبود  قرار چون نداشتم نظری من
 : گفت سریع خانم اهو
 . بگم خواستم می اتفاقا منم..پسرم خوبی فکر چه---
 :گفت اسرا به رو
 دخترم؟ موافقی---

 :گفت حوصلگی بی با اسرا
 . بهتره که نشستن اینجا از بگم چی--
 :گفت بی بی ولی
 ..شین نمی ناراحت اگر بخوابم خام می کنه می درد پام نمیام من---



 : گفت سریع خانم اهو
 . باشین راحت  نه نه--

 :گفت ارکان که کردم می بازی دستم توی کیک با و  بود پایین سرم
 باهاشون؟  چی؟میری تو عزیزم..اوینا+

 :گفتم اروم
 ..تـ بی بی پیش مونم می ندارم حوصله من راستش..ام-

 : گفت سریع خانم اهو
 .ندارم حوصله گه می هم هی گرفتی افسردگی نشستی خونه تو انقدر..بخوابه خواد می بی بی میایی ما با شما نخیر--

     پنج و  دویست پارت

 .. برم باهاشون تا کردن مجبور و من باالخره
 باز بودن ارکان و اهورا فقط.. پایین رفتم  نفر اولین ارایش بدون  و پوشیدم مشکی شال و شلوار و مشکی ساده مانتو یه

 .کردن قطع و صحبتشون اومدم من که زدن می حرف داشتن
 : گفت اهورا که کردم بازی کیفم دسته با و  نشستم ازشون دور تکی مبل روی رفتم کنم کنجکاوی اینکه بدون
 شدن؟  فوت اشناتون و دوست از کسی داداش زن--

 :گفتم برگشتم حوصله بی
 چی؟-

 :گفت ارکان اینبار
 پوشیدی؟  مشکی پا سرتا چرا گه می+

 :گفتم و کردم خودم به نگاه یه
 .بخشه ارام بنظرم مشکی..شدم خسته سفید و شاد های رنگ از تنوع برای همینجوری دونم نمی..اها-

 . بگن چیزی نشد وقت دیگه اسرا و خانم اهو اومدن با که کردن می نگام متعحب هردو
 .. رفتیم و کردیم ارکان از سرسری حافظی خدا
 . کردن می نگام متعجب خانمم اهو و اسرا

 .جلو مادرش و اهورا عقب اسرا و من ارکان ماشین توی نشستیم
 . گوشمون تو بزاریم هندزفری شدیم مجبور اسرا و من که زد حرف راه تو انقدر مادرش
 .. پایین پریدم و  کردم شکر خدارو رسیدیم وقتی
 .. دیدیم کیف و کفش و  مانتو قسمت اول رفتیم باهم اومد و کرد پارک و ماشین اهورا
 ..  مانتو بعد و خرید ابی هم ست کفش اسرا و من برای زور به خانم اهو که
 ..مجلسی لباس سراغ رفتیم اون از بعد

 .. کنیم پرو گفت و کرد انتخاب برامون هم مثل اسمانی ابب لباس دوتا بزور باز
 دوتا مثل میشین ست باهم وقتی و میاد بهتون اب اخه گفت بخریم لباس هم مثل و ابی که داره اسرار چرا پرسیدم وقتی
 . میشین فرشته

 

     شش و  دویست پارت

 . نیست اهورا دیدیم که بیرون اومدیم..گرفتیم که  هم مجلسی لباس
 : گفت خانم اهو
 .. بگیره رفته اومده خوشش دیده چیزی شلواری و کت حتما کنین ولش--
 : گفت و کشید رو اسرا و من دست بعد و
 . ببینیم ارایشارو لوازم این بریم بیاین--
 :گفتم بودم کالفه دیگه من
 .. شـ خسته من خانم اهو-

 :گفت و بدم ادامه نزاشته
 .جون اهو یا مامان بگو بهم زنی می حرف رسمی من با انقدر چرا شوهرتم مادر من دخترم--

 :گفتم و پایین انداختم و سرم
 ترم راحت رسمی من دوما..گم نمی کسی به و گفتم قبرش سنگ به مرد وقتی و مامان گفتم خودم مادر به فقط من اوال-
 . دیدم نتیجشم شدم خودمونی ارکان مدر با بار یه

 : گفتم که بزنه حرفی خواست
 . نیست خوب بچمم برای رفتم راه زیاد ماشین داخل برم من بدن و سوویچ بگید اومدن اهورا اقا وقتی لطفا-

 :گفت سرم پشت از اهورا که داد تکون سری
 بری؟ خوای می جایی داداش زن--

 :گفتم کالفه
 . ماشین تو بشینم برم خوام می بده و  سوویچ شدم خسته شلوغه چقدر اینجا اره..اه-

 :گفت پاچه دست اهورا
  تو بمونی تنها شه نمی که شما. بخوریم چیزی یه پاساژ پایین طبقه بریم خوایم می شد تموم خریدامون هم ما ولی باشه--

 .ماشین
 .. همیشه کنه می رعایت و ادب ولی خشنه و اخمو زیادی درسته دیدم که کردم نگاهش کردم بلند و سرم
 :گفتم اروم
 .. سوویج لطفا خورم نمی چیزی من-

 .میام باهاتون ماشین تا گفت و کشید پوفی
 .افتادم جلو و گفتم ای باشه

     هفت و  دویست پارت

  خسته خودم حاا برگردیم بگن  و بشن خسته اونا تا خرید تو  رو بقیه کردم می اذیت انقدر و بودم خرید عاشق که منی
 ..شدم

 .مشکل  و ناراحتی و خیال و  فکر همه این از بود خسته روحم انگار بود شده چم دونم نمی
  هم  دادگاه بره اهورا و اسرا با باید صبح فردا اینکه فکر و  بود کرده اذیتم دیگه اخری این ولی بخشیدم و ارکان بار دو

 .کرد می دیوونم داشت



 . بودم کالفه خیلی امروز همین برای
 . نپوش  و اون..بپوش اینو گفت می زور ارکان مثل هم زد می حرف هم چون بود مخم رو بشدت ارکانم مادر

 .ماشین تو خوابم می منم برو کن قفل و ماشین گفتم و نشستم..ماشین به رسیدیم
 :گفت اخم با و کرد بر و  دور به نگاه یه
 . میایم دیگه روز یه بیان هم اونا زنم می زنگ..ناکه خطر شه نمی--

 .بستم و در و انداختم باال ای شونه
 .نزدن حرفی اونام. بستم و هام  چشم خانم اهو و اسرا اومدن با

 ..بود شده طوالنی خیلی اهر  شدم خسته دیگه

 ..ایم جاده تو  هنوز ما و شده تاریک تقریبا هوا دیدم که کردم باز و هام چشم

 :گفتم اهورا به رو
 ..خستم من رسیم نمی چرا شده؟ طوالنی راه  زیادی کنید نمی فکر اهورا اقا ببخشید-

 .. نگه بهم چیزی کنه می کنترل و خودش و شه می کالفه حرفام از بود معلوم بود هم توی بشدت اخماش
 :گفت اروم
 نزاشتی که شما بخوریم چیزی یه کنم پیدا حسابی و  درست کافیشاپ یه تا چرخم می شهر توی دارم یکم اجازتون با--

 .. بچسبه  بهمون خرید امروز
 :گفتم و  زدم پوزخندی

 .. فالن و  شدی افسرده و شدی زن  پیر و  بیا که کردین اسرار نگفتم؟؟شما..نمیام که بودم گفته من-
 .بود مادرش با منظورم
 : غرید شدش کلید های دندون الی از و شد مشت فرمون دور دستش اهورا
 .داداششش زن زنم می دور االن--
 :گفتم بیارم در و لجش اینکه برای منم گفت دار کش و داداش زن قصد از
 .تهرانی جناب خوبه-

 . رانندمه انگار.خورد می و  خونش خون

     هشت و  دویست پارت

 : گفت و گرفت و دستم اسرا
 .. میپری همه به امروز کنی می اینجوری خوبه؟چرا حالت اوینا---
 :گفتم و شیشه سمت کردم و روم
 . کن ولم ندارم حوصله هیچی-
 . پنجره به  خورد می درخشانش های دونه و گرفت قشنگی بارون نم نم

  جلو بردم و  صورتم. کرد بهتر و  حالم میوزید که بادی خنکی و  بارون خیسی و  بیرون بردم دستمو ،  پایین دادم رو شیشه
 . بود همراه باد با که مخصوصا کرد می خنک و  صورتم پوست و صورتم به  خورد می بارون ریز های قطره که تر

 .شدم خوشی غرق
 : گفت اسرا ولی
 .. باال بده رو شیشه خوری می سرما ابجی--

 :گفتم تخس
 . باشه باال میدم دیگه یکم خورم نمی سرما..دارم دوست و  بارون من نکن اذیت اسرا..عه-

 :گفت و زد لبخندی اسرا
 .. کرده بهتر و حالت بارون اینکه مثل--

 :گفتم و زدم لبخندی
 . بود خوب یکم شبش االن بود کننده خسته امروز هرچی..اره-

 .بودم خوشحال خیلی. خودم دور چرخیدم و کردم باز و هام دست باغ وسط و شدم پیاده سریع رسیدیم وقتی
  می بهم خوبی حس و بود شده مخلوط خاک نم  بوی با نارنج های شکوفه عطر..باشم بارون زیر صبح  تا خواست می دلم
 . کشیدم می عمیق نفس..داد
 . ببینم بدو اخر خوری می سرما داخل بریم بیا گفت اسرا که

 .کوره و  سوت و تارک خیلی دیدم که ویال سمت برگشتم خنده با و گفتم چشم
 : گفت تعحب با اونم که کزدم نگاه اسرا به
 جا؟  همه تاریکه انقدر چرا نیستن؟ داخل مگه بی بی و ارکان--

 :گفت اومد کرد پارک و ماشین وقتی اهورا که ترسیدم یکم
 .خوابیدن حتما کردیم دیر خب..داخل بیاین--
 .خورده  شام من بدون و خوابیده که االنم..نزد من به زنگم یه حتی امروز ارکان گرفت دلم
 نده؟  طالقم نه وای افتادم؟ چشمش از کردم اخالقی بد انقدر نکنه

 . میرم می اون بدون  من نه نه
  و..شد روشن جا همه یهو که گشتم می برق کلید دنبال بود تاریک بازم که داخل رفتم سریع..اومد می در اشکم داشت
 (مــــبــــارکــــ تــــولـــدت:)گفتن همه

     نه و  دویست پارت

 تمام شد نمی باورم و..بود  پوشیده ای سرمه جین شلوار با تیره ابی بلوز یه ارکان..بود مونده باز دهنم تعجب از
  ابی هم مثل هاشون لباس همه و  بودن اینحا داشتن حضور عقدم توی و  میکردن کار شرکت تو که کانادا توی دوستامون

 .بود سفید و
 .. بودن ریخته سفید و ابی گلبرگ پام زیر  و بودن کرده تزئین  رو ویال کل
 .بزنم جیغ خواست می دلم

 . شدم غافلگیر حسابی و تولدمه که نبود یادم اصال
 : گفت و زد زل هام چشم تو و نزدیکم اومد ارکان

 .کوچولو مامان مبارک تولدت+
 :گفتم و کردم بغلش محکم که زدن دست و کشیدن جیغ همه بوسید و  پیشونیم بعد و
 .شدم سوپرایز حسابی..نبود یادم خودم اصال ارکان ازت ممنونم-

 :گفت گوشم زیر اروم
 ..خوردی می سرما االن شدی خیسم کن عوض لباستو باال بریم بیا من خوردنیه بشی سوپرایز تا مونده حاال+



 .گردم برمی االن گفتم و کردم خواهی معذرت ها بچه از
 چقدر خانم اهو وای...بدبخت انداختم تیکه بهش چقدر. کنه تلف وقت که میچرخوند مارو انقدر اهورا همین برای پس

 . بود همین ست و ابی لباس جریان پس زدم حرف بد باهاش
 .شدم ارکان با مشترکمون اتاق وارد و زدم لبخندی
 روی انداختم هم نازک حریر شال یه.ابی بلند پاشته کفش با پوشیدم و محلسی ابی پیراهن اون و  کردم عوض لباس سریع
 .موهام
  رنگ کم صورتی رژ یه با و باال کردم جمع و موهام و انداختم و داشت ابی ریز های گل که طالهایی سرویس از یکی
 .شد تکمیل کارم چشم خط و ابی سایه و

     ده و  دویست پارت

 . ام  اماده من-
 : گفت و کرد نگاه باالمو تا پایین از کرد بلند سر وقتی بود گوشیش توی سرش

 ..بچرخ+

 :گفت که لبخند با چرخیدم
 . بپوش چیزی یه دیده توی زیادی پاهات+
 : گفتم خوابید بادم
 . که بپوشم شلوار مجلسی لباس زیر شه نمی خب ارکان وا-

 :گفت اروم
 . بپوش چیزی سفیدی ساپورت یه خب+

 :گفت که پوشیدم و کردم پیدا خوشگل توریه سفید ساپورت یه کمدم سراغ رفتم و کشیدم پوفی
 . بریم.خوبه حاال..اهوممم+

 . اومدن در هاشون اتاق از اسرا و اهورا زمان هم که بیرون افتادیم راه و زدم لبخندی
 .نشه معلوم پاهاش  که بود پوشیده ساپورت اونم بود من مثل لباسش هم اسرا
  تونستم نمی واقعا من بود هم مثل هاشون چشم رنگ اگر بودن هم شبیه انقدر..بود ارکان مثل دقیقا تیپش هم اهورا

 ..ببوسم رو اهورا یهو ارکان جای به بود ممکن و بدم تشخیص

 . پایین رفتیم تایی چهار باهم  و خندیدم حرفم به دلم تو
  و کردیم دلتنگی وابراز کردم بغلشون دوستام سمت دوییدم ذوق با من و  زدن دست دوباره ها بچه پیش رسیدیم وقتی

 جای به رفتیم ارکان با و  کردم تشک رویی خوش با منم و گفتن تبریک فقط بودن همکارم که ارکانم دوستای
 .نشستیم مخصوصمون

 داشت پاشنه هام کفش خاطر به که رقصیدم دور چند ارکان با منم رقصیدن حسابی وسط اومدن و گذاشتن اهنگ هم بقیه
 . شدم خسته و  نتونستم زیاد
 . بیار و کیکی گفت و کار خدمت به داد عالمت ارکان
 . ببینم و کیکم داشتم ذوق
 .شده زده هام عکس از یکی  طبقه هر روی که هست طبقه سه کیک یه که دیدم اوردنش وقتی

     یازده و  دویست پارت

 :گفتم ارکان به رو و کردم نگاه ذوق با
 . تکمیله چیز همه امشب. ازت ممنونم واقعا..ارکان قشنگه خیلی وای-

 : گفت و چسبوند خودش به و من ارکان
 .. عروسک حاال مونده+
  کوچیک شمع پر بزرگ میز روی  و بودن گذاشته برام سالگی 24 شمع کیک جلوی ارکان با رفتیم و خندیدم ذوق با

 .. شمارش به زمان هم کردن شروع بقیه  و کرد خاموش هارو برق..بود
10..9 ..8..7..6 ..5..4 ..3..2..1 .. 

  فوت هارو شمع بعد و..باشه سالم تنمون و کنبم زندگی  خوشبخت بچم و  شوهر و من ابد تا کردم ارزو و بستم و هام چشم
  روی گذاشتم گرفتم و ارکان دست که ببر و کیک گفتن بهم..کردن روشن هارو برق و  زدن دست برام همه باز که کردم
 :گفت بود عکاس دوستام از یکی که کیک نزدیک بردم و  بود توش چاقو که دستم اون
  همه باز بریدیم و کیک هم با ارکان و من و  گرفت عکس که زدیم لبخند..کنید نگاه دوربین به بزنید لبخند کن صبر--

 :گفت بلند جمع به رو ارکان که زدن دست
 چیزی یه اینجا خواستم می من...کنن تقسیم  خونه اشپز تو میبرن و  کیک تا بدیم هارو کادو اینکه از قبل دوستان خب+ 
 . بگم

 !دادم؟ اوینا به قولی چه عقد روز من هست خاطرتون
  بزرگترش خواهر یعنی خانوادش عضو تنها تا کنیم می برگذار ایران توی حتما و  عروسیمون و عقد جشن که دادم قول
 . باشن شریک ما شادی و جشن توی
  مناسب وقت  یه به کنیم می  موکول رو عروسی و گیریم می هم رو عقدمون جشن همسرم  تولده جشن با همراه امشب
 . برامون زدن دست و خوشحالی از و  زدن حیغ باز همه.تر

 که؟  گیریم نمی عروسی گفت بودیم تهران وقتی ارکان ولی..و.. بیرون زد می حدقه از داشت هام چشم

  هر مار زهر و سفر کل..خر  منه ولی کنه سوپرایز و من جوری این خواسته می اون  شد جمع هام چشم توی اشک
 . کردم دومون
 :گفت و اومد ارکان که ریختم می اشک ریز ریز داشتم
 !کنی؟ می گریه چرا خانم ملکه چیشده+
 : گفتم و کردم نگاهش اشکی های چشم با
 ... تو اونوقت کردم احترامی بی بهت چقدر و کردم هردومون ماره زهر و سفر کل رحمی بی با من ارکان-

 :گفت و  لبم روی گذاشت و انگشتش و بدم ادامه نزاشت
 .کنیم می صحبت چیزا این راجب بعدا توعه شبه امشب..ملکه..هیش+

     دوازده و  دویست پارت

 :گفت بلند اهورا لحظه همون که کردم پاک و هام اسک و زدم  لبخندی..جواهررر..بود جواهر مرد این
 کنم؟  صحبت دقیقه دو هست اجازه ببخشید---

 : گفت که کردن می نگاهش  همه و بستن و اهنگ صدای



  االن اینکه از من که بگم خواستم می اینجا و.تهرانی اهورا..هستم ارکان قلوی دو برادر من شدید متوجه که همونطور---
 . کنم تکمیل و خانوادم بشه اگر خوام می  ولی..خوشحالم  حسابی دارم کامل خانواده یک
  وقتی  و اورد در جیبش از و کوجیکی جعبه و زد زانو جلوش اسرا به رو برگشت که کردیم می نگاهش تعجب با همه
 : گفت و اسرا جلوی گرفت کرد باز و درش
 اسرا؟   کنی می ازدواج من با---

 . بیرون زد می داشت هاش چشم و دهنش جلوی گذاشت و دستش تعجب با اسرا
 . طور همین منم
 :گفتم و کردم ریز و هام چشم..کرد می نگاه داشت لبخند با و خونسرد ارکان ولی
 اره؟  توعه کاره اینم-

 :گفت و خندید بلند
  وقتی منم..کرد می توجه بهش و میشد خیره اسرا به مشکوک خیلی اهورا بودی قهر من با شما که زمان اون..بابا نه+

 ..میاد خوشش اسرا از گفت چیه جریان پرسیدم ازش

 .. کنه خاستگاری اونم گیریم می و تولدت و عقدمون جشن تو برای من که امشب گفتم منم
 چی؟  کنه کنفم و  نه بگه بهم جمع جلوی اگر گفت می و بود مغرور خیلی اهورا البته

 .کنه می قبول گفتم اطمینان با داره حس بهش انگار هم اسرا بودم دیده چون منم
 :گفتم و زدم لبخندی

 . شیطون-
  بود درست ارکان حدس پس..زدن دست براشون هم بقیه و کرد اسرا دست رو حلقه اهورا دیدم که سمتشون برگشتیم
 . مغرور و  یخی مرد این به بود باخته و  دلش منم بالی شیطون خواهر
 . کردم خوشبختی ارزوی براشون و زدم لبخندی

     سیزده و  دویست پارت

 :گفت گوشم زیر اروم آرکان که کرم می نگاه رو اهورا و اسرا لبخند با داشتم
 اومدم و شد روشن تکلیفم وقتی و دادگاه برم من که انداختم عقب و عروسیمون این برای که انداختم جا و این راستی+

 . بگیریم عروسی یه باهم  بیرون
 :گفتم ذوق با
 . بزنم جیغ  خواد می دلم زیاد خوشحالی از بگم چی و کنم چیکار دونم نمی..عالیههه این ارکان وای-

 :گفت و کشید انگشتش دو با و  بینیم نوک و خندید ارکان
 نیست؟  گرسنه من نفس+

 :گفتم و دادم تکون طرفین به سری
 . بخورم تورو فقط خوشحالی از خواد می دلم االن نه نه-

 :گفت و خندید بلند ارکان که گرفتم و دهنم جلو سریع گفتم چی فهمیدم شد تموم حرفم اینکه بعد
 . بود شده تنگ هات سوتی و شدنات هول این برای دلم چقدر..اوینا تو دست از که وای+
 : داد ادامه و جلو اومد بعد
 .بخورمت خواد می دلم منم خوبیه فکر اتفاقا+

 .کردم همراهیش عشق با منم. لبام روی گذاشت و لباش و بکنم مخالفتی نزاشت
 . شدیم جدا هم از کسی کردن..  اهم..اهم صدای با که
 :گفت ارکان که انداختم زیر و سرم خجالت با بود دستش کیک بشقاب دوتا که اسرا دیدن با
 . زنمون با باشیم راحت تونیم نمی خودمونم خونه تو نگا نگا+

 :گفت و خندید اسرا
 . شب اخر برای بزارید کارارو این بخورین کیک اول فقط..باشین راحت--

 : گفت سرش پشت از اهورا
 دیگه؟  شب اخر..اینطور عه؟که---

 :گفت اخم با و شد هول اسرا
 . بودم خوشبخت زوج این با نبودم شما با من دوما پررو اقای بگیر فاصله شما اوال--

 : گفت اهورا
 .. بود جی منظورت تو مگه دیگه بود داداشم زن و داداشم با منظورم منم---
 دیدن با  باز من و خنده زیره زدیم تایی  سه که خونه اشپز تو دویید سریع و کرد اممی امم بود داده سوتی حسابی که اسرا
 .بوسیدم و هاش گونه محکم و شدم لذت غرق عشقم های گونه چال

     چهارده و  دویست پارت

 " کل دانای"
 و گفتن کلی مسیر توی و برگشت ارکان با اوینا که تفاوت این با و  تهران برگشتن همه موندنی یاد به شب اون فردای
 .خندیدن
 . برگرده تا خانوادش به سپرد و فرزندش و همسر و کرد خداحافظی اوینا با ارکان..تهران  رسیدین وقتی
 داشت نیاز داشت که شرایطی با مخصوصا. بود سخت براش ارکان از دوری چون ریخت اشک خیلی اوینا روز اون

 . باشه کنارش همسرش
  خوب براش ناراحتی و استرس که دونست می چون نداد اجازه بهش ارکان ولی بره دادگاه به باهاش همراه خواست
 . نیست
 برگزده زود. بشه کم جرمش از تا کنن کمک ارکان به که دادن قول بهش هام اون و رفت اهورا و اسرا همراه به ارکان
 . خونه
 . بوده  پدرش تغصیر کارها بیشتر که گفت و کرد ارکان که  هایی اعتراف  با دادگاه
 . برید نقدی جریمه میلیون 200 و زندانی ماه 5 اون برای

 می تر باال اوینا شکم و شد می تر بزرگ روز  به روز  فرزندشونم و کرد می رو همسرش قراری بی هرروز اوینا
 ..اومد

 گفت اوینا ولی بفهمن  رو بچه جنسیت  تا بکنه سونوگرافی تا خواست ازش باری چند دکتر و بود دکترش نظر تهت اوینا
 . کنه می انتخاب بچه برای اسم نه بفهمه میخواد رو  بچه جنسیت نه برنگرده شوهرش تا

 که ریخت می اشک انقدر دید وضعیت اون تو و اون وقتی ولی رفت ارکان مالقات به باری چند فقط ماه پنج این تو اوینا
 . بود تماس در باهاش تلفنی فقط و  بره مالقات به نداد اجازه دیگه اسرا



 . کردن دستگیرش و کردن پیدا و  بود رفته امریکا به که هم آراد
 ..شد محکوم ابد حبس به  و شد تر سنگین جرمش بود هم بدن اعضای قاچاق کار تو دارو قاچاق از غیر چون آراد

 . شد عصبی خیلی فهمید  وقتی  و بود خبر بی قضیه این از ارکان
  اهورا و ارکان تا موندن منتظر و کردن تزئین رو  ویال باهم همه که رسید ارکان ازادی روز و شد تموم ماه 5 باالخره

 .بیان

     پانزده و  دویست پارت

 " آوینا"
 . برسن اهورا و ارکان تا بودیم منتظر فقط و بود اماده چیز همه
  برگشت از بود قرار بی و خوشحال اونم انگار زد می لگد  مدام بچمم داشتم هیجان انقدر صبح از و داشتم ذوق خیلی
 . پدرش
 : گفتم و زدم جیغ اومد در صدا به اف اف زنگ وقتی

 . کردم می بازش و  در سمت دوییدم می وگرنه بود سخت برام  رفتن راه خودم..کنه باز و  در یکی..اومدنننن-
 ..شدن وارد ارکان و اهورا شد باز که در

 در ام اومده باال شکم و صورتم بین هاش چشم کرد پیدام وقتی و چرخوند چشم جمع توی قرار بی کردو سالمی ارکان
 . بود گردش
  رفتم  و برداشتم قدم اروم و  زدم کمرم به و دستم یه منم سمتم اومد و انداخت زمین و  ساکش و نیاورد طاقت باالخره
 .کردن می خیس و صورتم جور همین هام اشک سمتش
 :گفت و کرد نگاه صودتم تو شد بلند اروم و  بوسید و شکمم شد خم بعد و  بوسید عمیق و من پیشونی اول ارکان

 .شده بزرگ چقدر+
  چشمش فقط هستیما اینجا هم  ما گفتن و اومد در صداشون بقیه که کردم پاک و هام اشک لبخند با و دادم تکون سری

   بینه می و خانومش
  استراحت که رفتیم غذا خوردن بعد  و ناهار میز سره رفتیم  همه پوشید لباس و حمام رفت ارکان اینکه بعد و خندیدیم
 .کنیم
 : گفت و کرد نگاه و صورتم اجزای تمام دلتنگی با کشیدم دراز ارکان کنار وقتی
 .بودم فندوق این و تو دلتنگ چقدر دونی نمی+

 :گفتم و زدم لبخندی
 .. براش کردیم انتخاب اسم نه چیه جنسیتش فهمیدم هنوز نه ما و میاد بدنیا  دیگه ماه3 خان فندوق اینکه فقط-

     شانزده و  دویست پارت

 :گفت کردو نگام تعجب با ارکان
 نرفتی؟  سونوگرافی مگه چی یعنی+

 :گفتم و زدم لبخند
  و بود نگران بچه ماهشه 6 هنوز شده بزرگ حد از بیش شکمم انگار چون برم  سونو داشت اسرار دکترم جناب نخیر-

 .کنم نمی کاری هیچ نیاد شوهرم تا گفتم من ولی.. چیه جنسیتش فهمیم می گفت
 :گفت و  بوسید و لبم اروم و زد برقی خوشحال از هاش چشم ارکان

 . من خوشگل ملکه که بشه فدات شوهرت+
 . سونوگرافی باهم میریم صبح فردا همین
 :گفتم و زدم لبخندی

 .باش-
 :گفت ذوق با ارکان

 کنم؟  حسش تونم می شکمت روی بزارم و دستم اگه یعنی کرد؟ حسش شه می خوره می تکون وقتی..اوینا راستی وای+

 :گفتم سریع
 لگد هی بود شده متوجه هم بچه   انگار تو برگشت از  داشتم هیجان انقدر من امروز اتفاقا بزار و دستت..حتما اره اره-

 . کرد می شیطونی خورد می وول و میزد
 : کنه می صحبت بچه با داره انگار که جوری کرد زمزمه اروم بعد و بوسید و شکمم روی اول باال داد و پیراهنم ارکان

  چیکارت دونم می اونوقت نیای بیرون اینکه مگه اره؟ کردی اذیت و من عشق حسابی من نبود تو پس سوخته پدر ای+
 ..کنم

 . زد لگد یهو بچم  که میزد حرف اروم و  کرد می نوازش و شکمم دستش با ارکان
 : گفت هیجان با و نشست جاش تو سیخ ارکان

 .شه نمی باورم وای..زد لگد..ل..اوینا..ا+
 :گفتم و خندیدم

 .شده عادی دیگه االن ولی کردم ذوق خیلی بار اولین منم زد لگد اره-
 : گفت و کرد بوسه غرق و شکمم جای همه و خندید ارکان

 . نتونسته بزنه و من خواسته و شده عصبی کردم تهدیدش  اینکه از بچمون کنم فکر+
 ... چیه فسقلیمون جنسیت بفهمیم تا دکتر مطب رفتیم صبح 8 روز اون فردای  و گذشت هم روز اون و خندیدیم باهم

     هفده و  دویست پارت

 : گفت و سمتمون اومدم خوشحال ارکان و من دیدن با دکترم
 خوبه؟  فسقلیمون کوجولو مامان خوبی..خانم اوینا عجب چه..اینجاست کی ببین  به به--

 :گفتم و زدم لبخندب
 ..بفهمیم و  بچمون جنسیت که اومدیم شوهرم و  من امروز جون نسرین خوبیم-

 : گفت و زد برقی هاش چشم دکتر
 .بیام من تا بیار در لباستم بکش دراز تخت  رو اونجا عزیزم برو پس..اومدید خوش..عالی چه--
  روی  و دستگاه که دقیقه چند  از بعد و ریخت مایعی یه شکمم روی اومد دکتر و کشیدم دراز سمت اون رفتیم ارکان با

 : گفت کرد پایین و باال شکمم
 . بچتونه قلب صدای میشنوین که صدایی این--
 : داد ادامه ذوق با بعد
 . نمیشه  باورتون بگم بهتون و  چیزی یه اگر وای--



 :گفت که کردیم می نگاهش سوالی و ذوق با ارکان و من
 . پسر اونم هستن دوقلو هاتون بچه بلکه نشدین بچه یه صاحب تنها شما--

  و بود زده  زل مانیتور به و بود گرفته و دستم هم ارکان..ریختم می اشک جور همین که شدم متعجب و خوشحال انقدر
 . بود زده خشکش انگار
 .کرد پاک و هام اشک و  بوسید و  صورتم شد خم و من سمت برگشت دقیقه چند بعد
 :گفت و  کرد تمیز و لبخندشکمم با دکتر
 بدم  بهت جدید غذایی رژیم تا طرف اون بیا فقط بشی بلند تونی می عزیزم--

 .  کنم کم و چیزایی یه باید کردی ورم زیادی االن و دادم بهت و قبلی رژیم همون بارداری دوقلو دونستم نمی چون من
 . شدم بلند ارکان کمک با و گفتم چشمی ذوق با

 . شدیم خارج مطب از ارکان با و داد جدیدمم رژیم و  کرد توصیه تا چند دکتر
 . بودیم خوشحال بشدت هردو
 : گفت بعد و گذاشت شاد موزیک یه آرکان

 نگرفتی؟  سیسمونی ها بچه برای نفسم راستی+

 . بگیرم براشون چیزی نتونستم چیه جنسیتش دونستم نمی چون نه-
 : گفت خوشحالب با آرکان

  پارکت بزنن ابی رنگ و خودمون اتاق کنار اتاق بیان میگم تازه ها بچه لوازم خرید میری باهم امروز از سرت فدای+
 .کنم  می بابا عشقای این برای کارا خیلی اووو..بزنن عروسکی

     هجده و  دویست پارت

 خبال  با و شد تموم عذاب باالخره و  ارکانه باباشون اینکه از..شم می دوتاپسر صاحب دارم اینکه از..بودم خوشحال خیلی
 ..کنیم شروع و جدیدی زندگی تونیم می راحت

 . کنن عقد و بیاد ارکان وقتی تا باشن محرم هم به کردن نامزد هم اهورا و اسرا
 .بگیرن ما ویالی توی جشنشونم و کنن عقد فرداقراره گفت جون اهو برگشته ارکان که حاال
 .شلوار و کت دست دو خودشم برای و گرفتیم مجلسی حاملگیه لباس من برای رفتیم ارکان با
 . هامون بچه برای ها چیز بقیه  و تخت و  لباس سراغ رفتیم بعد
 ..نرمن و کوچولو بودم ها بچه لباس این عاشق همیشه..بزنم جیغ خواست می دلم شدیم نوزاد لباس مغازه وارد وقتی

 ..بود ناز خیلی که سفید و ابی همی سره های لباس از کی سمت رفتم

 بغل اینجوری رو اونا لباس جای به تا بیرون بیان هام بچه زودتر هرچی میخواد دلم..کردم بوش کردم بغلش برداشتمش
 .کنم

 :گفت و کرد بغلم سر پشت از ارکان
 . میگیرم برات و  توش لباسای و مغازه این کل بشه خوشحالیت باعث اگر حتی..کن انتخاب داری دوست هرچی+
 :گفتم و سمتش برگشتم لبخند با
  چقدر دونی نمی.. وااایی ببینیم تو این و هامون بچه قراره دیگه ماهه سه هستن؟دو کوچولو اینا چقدر ارکان نگا اخه-

 .دارم ذوق
 :گفت و خندید ارکان

 .. نیست خوب برات نایستی زیاد که بریم کن انتخاب زودتر فقط دارم ذوق تو اندازه به منم عشقم دونم می+
 :گفتم فروشنده به رو و گفتم چشم
 . پسرن  دوقلو هامون بچه چون باشه ست ولی خوام می پسرونه نوزاد لباس خانم ببخشید-

 : گفت و زد لبخندی فروشنده
 .هستن ست هاهمه لباس سمت این بیاید چشم..باشن قدم خوش انشاهلل.. الهی+
 . کردم انتخاب لباس دست 100 از بیشتر کلی و  سمت اون رفتم ذوق با

 می هارو کالسکه داره دیدم که ارکان  پیش برگشتم و برداشتم تا چند اونام از کوچولو های کفش و  جوراب سمت رفتم بعد
 .. بینه
 . شده ساخته ها  دوقلو برای بود معلوم..کرد اشاره هم به بودن چسبیده که کالسکه دوتا به که کنارش رفتم

     نوزده و  دویست پارت

 : گفت ارکان
 تو بردیم مغازه های شاگرد از دو کمک با رو همه شد تموم هامون خرید اینکه بعد و زدم لبخندی..داریم برمی اینم+

 .سمتمون اومدن ما ورود با و  میزدن قدم حیاط توی اهورا و اسرا رسیدیم وقتی.. خونه سمت رفتیم و دادیم جا ماشین
 : گفت خرید همه این دیدن با اسرا
 . کردیناا جارو بازارو ماشاال---

 :گفتم اهورا و اسرا به رو و خندیدم
 چیه؟ بچمون جنسیت بدونین نمیخواین شین می خاله و عمو دارین که حاال دوتا  شما اهای-

  چرا چرا:گفتن ذوق با سریع
 (پسر دوقلو:)گفتیم باهم و کنارم اومد ارکان که خندیدم
 :گفت و  شکمم روی گذاشت و دستش جلو اومد اسرا..بود مونده باز دهنشون تعجب از هردو
   پسر؟ هستن؟اونم دوقلو هاتون بچه یعنی شه نمی باورم وای---
 ..گفت تبریک و کزد بغلم پرید که دادم تکون تند تند و سرم خوشی با

 : گفتم بهش رو
 . بود  بشه دوقلو هم بچتون اینکه امکان بوده دوقلو همسرتون چون گفت دکتر-

 : گفت یهو کجاست بفهمه اینکه بدون اسرا
 بشه؟  دوقلو اینده در منم بچه ممکنه یعنی وای---

 .. خنده زیره زدیم یهو و کردیم هم به نگاه ارکان و اهورا و من
 :گفت و کشید خجالت اسرا
 .داخل ببرم و خرید های پالستیک برم من...توسرم خاک وای ای---
 .. خونه سمت رفتم دادم می هل زمین روی که همونجور و  گرفتم رو کالسکه خنده با
 دوقلووو؟ :گفتن باهم  هردو بعد و کردن نگام تعجب با دوتاس که کالسکه دیدن با خانم اهو و بی بی

 :گفتم و خندیدم
 .. پسر دوقلو اره-



 .کردن بوسم و کردن ذوق کلی اونام
 .. گرفتیم هم خوبی و بزرگ جشن و شد برگزار خوب خیلی اهورا و اسرا عقد روز اون فردای
 .. بگیریم هام بچه تولد بعد  و هامون عروسی شد قرار

     بیست و  دویست پارت

 "بعد ماه 3"

 خیلی شکمم..برام بود ها روز   ترین  اور زجر انگار اخر ماه این..بخورم تکون تونم نمی شدم سنگین خیلی..اووفف
 ..کردم می گریه و زدم می جیغ فقط که میپیچید دلم تو دردی یه وقتا گاهی و بود شده بزرگ

 .. باشه من به حواسشون که کنن زندگی ما پیش اینجا بود گفته بی بی و مادرش به ترسید می انقدر ارکان
 کانادا تو که هرچیزی و داشت ایران توی بزرگ ک مجهز سازی دارو شرکت یه  و کار سره بیرون بود رفته ارکان
 ..کردن می کار شرکت یک تو  همه دوباره و ایران بودن برگشته دوستامونم همه بود فروخته و داشتیم

 ..داخل اومدن سراسیمه جون اهو و  بی بی که زدم جیغی پیچید دلم زیر که دردی با

 .. بکش عمیق نفس نیست چیزی باش اروم میگفت تند تند بی بی
 .. ارکان به زد  زنگ بعد  و اورژانس به زد زنگ اول جونم اهو

 ..  امبوالنس توی گذاشتنم ارکان کمک با رسیدن هم با ارکان و اورژانس
 : گفت می و بوسید می تند  تند و بود گرفته و دستم ارکان

 ..شه می تموم رسیم می االن باش اروم..عشقم نیست چیزی+

  می ناله و دادم می فشار و  دستش ولی زدم نمی جیغ نترسونمش اینکه برای..بود  نشسته پیشونیم روی سردی عرق
 ..کردم

 . بیاد باهام ارکان نزاشتن دیگه عمل اتاق به رسیدیم وقتی
 "آرکان"

 . منه تغصیره همش..چی بیاد سرش بالیی اگر داشتم استرس خیلی
 .. اومدن همه دیدم برگشتم مادرم صدای با که سالن  داخل های صندلی روی بودم نشسته

 : گفت مادرم
 .برمیاد پسش از دخترم..نیست چیزی پسرم باش اروم---
 با من و کردیم می طی و سالن طول هم اهورا و من فرستاد می صلوات مادرم و خوند می قران بی بی و نشستیم همه

 :گفت سمتش کردم حمله که بیرون اومد دکتر ساعت چند بعد که رفتم می راه استرس
 کیه؟  فرهمند اوینا خانم همسر---

 :گفتم سریع
 خوبه؟  همسرم..خانم منم+

     یک و  بیست و  دویست پارت

 :گفت و زد لبخندی
 . بخش به کنن می منتقلشون کنید صبر دقیقه چند.خوبه حالشون ها بچه هم مادر هم--

 . کرد تشکر خیلی اونم که کردم تشکر و دادم زنه به تراول تا چند و کشیدم عمیقی نفس
 :گفت دکتر که ترسیدم بود پریده رنگش  اوردن رو اوینا وقتی
 ..نباشید نگران میشه خوب طبیعیه حالش این--

 ..کرد باز و هاش چشم اروم که بودم نشسته اوینا کنار

 :گفت که زدم  ماهش روی به لبخندی
 .هام بچه..ب..ارکان-

 :گفتم سریع
 .نفسم  بدی شیر بهشون تا  میارنشون االنم هردو حال خوبه حالشون+

 .ترشد حال سره و زد لبخندی
 . شد زوم  کوچولو فرشته دوتا اون روی چشمام داخل اومد تخت دوتا با پرستار وقتی

  از غیر لطفا بده شیر ها  بچه به باید مادر گفت و  کرد بیرون رو بقیه دکتر..اوینا بغل دادم و یکی و کردم بغلشون
 . بیرون  بقیه شوهرشون
 ولی.. بود شده ابی و بود  رفته  من به هاشون چشم هردو کردن باز و هاشون چشم وقتی.. بود قرمز کوچولوشو صورت
 .. رفته اوینا با که بینیشون فرم و لب حالت از بود معلوم
 :گفت و داد شیر بچه به پرستار کمک با شوق اشک با اوینا
 . شده تو شبیه چشماشون رسیدم ارزوم به ارکان وای-

 :گفتم و خندیدم
 . خودمنااا پسرای شیر چی پس بله+
 .بده شیر اونم به تا اوینا بغل دادم و بعدی خورد شیر اون اینکه بعد

 : گفت پرستار
 نکردین؟  انتخاب  اسم خوشگل های فسقلی این برای---

 :گفتم و  کردیم نگاه هم به اوینا و من
 .. نه فعال+

 . رفت یادمون یعنی بودیم نکرده هم فکر بهش اصال راستس
 :گفتم و  نشسنم اوینا کنار پرستار رفتن بعد
 روشون؟  بزاری چی اسم خوای می+

 :گفت و زد لبخندی
 . تو و  یکی میزارم من و  یکی..بزاریم نه بزارم-

 :گفتم و کردم تایید
 ..آرمان زارم می و اسمش منه بغل که اینی+

 :گفت و زد لبخندی اوینا
 ..آریا هم یکی این-

 خیلی که گفتیم بهشون هم هارو بچه اسم کردن بغل هارو بچه و گفتن تبریک اوینا به داخل اومدن بقیه و زدم لبخندی
 ..اومد خوششون



     دو و  بیست و  دویست پارت

 " اوینا"
 دلم..بودن شده خوشگل و تپل حسابی و بودن  ماهه شش پسرامون االن و بود گذشته هامون بچه اومدن بدنیا از ماهی چند
 .. بخورم و دوتاشون خواست می
 .. عروسیمون مراسم برای ارایشگاه بودیم رفته اسرا و من

 . بود من مثل تقریبا هم اسرا لباس و پوشیدم و  معروفم عروس لباس همون
 . باشن ما نزدیک و   خونه اون تو بیان عروسی بعد که بود خریده و  خودمون کنار ویالی اهورا برای ارکان

 ..بودیم نشسته ها داماد منتظر و بود شده تموم کارمون

 .بود اسرا بغل آریا و بود من بغل آرمان
 .کنم می عروسی دارم تازه  و دارم بچه دوتا من اینکه از بود کرده تعجب ارایشگر زن
 . بودن بغل بچه  باشه دستشون گل دست که بجایی ها عروس بودیم شده باهال خیلی
 . برم قربونشون نبودن گل دسته از کم من های بچه البته
   داخل اومدن بردار فیلم با اهورا و ارکان که شدیم بلند اسرا و من زنگ صدای با

 ..  گرفتم اسرا از رو اریا و ارکان  بغل دادم و آرمان
 .. بوسید  و پیشونیش شنل روی از و اسرا به داد و گل دست اهورا
 . بوسید هارو بجه و من پیشونی و دستم داد و گل دست ارکانم
 .. رفتیم تاالر سمت به و هامون ماشین سمت رفتیم

  قاب بزرگ و  اون و گرفتیم تایی چهار عکس یه هامون بچه با ارکان و  من و بود هام شب بهترین از یکی  عروسیمون
 .. اتاقمون دیوار به زدیم کردیم
 .. شدیم خوشبخت هامون بچه با هم گرفتیم عکس هم کردیم عروسی هم باالخره

 .. بود دختر دوقلو اونا که تفاوت این با بودن دوقلو هاش بچه اونم و شد باردار اسرا بعدم ماه چن
 ..نمیدما  تو تپل پسرای به و دخترام من گفت می ارکان به همش اهورا روز همون از

 ..کنن نگاه تو زشت دخترای به من جذاب و ابی چشم پسرای بزارم عمرا گفتم می ارکانم

 . خندیدیم می کلی کلکلشون این از هم اسرا و من
 . پـــایـــان
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