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 تنها طردشده

 صديقي اگرين:نويسنده

 

 ...هستي خالق بنام 

 تنها اي شده شده،طرد طرد شدگان،دختري طرد طبار از دختري:مقدمه

 دنيا و کس،مادر،پدر،زندگي همه از شده طرد

 کنه پيدا دست ميخواد که چيزي به تا ميجنگه زندگيش مشکالت همه با که دختري

 قوي دختري

 "نميمونه تنها هيچوقت شده طرد يک" داره اعتقاد چيز يک به فقط که دختري

 د ؟هاااا سرکارت بري گمشي نميخواي مگه بده تکون لشتو تن پاشو نازگل پاشو:مهري
 .خور مفت پاشو ميگم

 بود بيدار ساعت اين مهري اينکه از ، بود دقيقه6::5کردم نگاه ساعت به کردم باز چشامو
 . شستم صورتمو و دست و پاشدم کردم تعجب

 شلوار مکرد تنم  داشتمش که بود سالي سه نزديک و بود رفته روش و رنگ که مشکي مانتو
 .بودم متنفر مشکي رنگ از مشکي،ديگه مقنعه مشکي، اي پارچه

 مزد خونه از و کردم مرتب روسرم ميزدو قرمزي به بود شده کهنه بس از که قديميمو چادر
 از تر زود  ساعت يک مهري سري صدقه از و کار سر ميرسيدم هشت ساعت بايد بيرون،

 با  ممقدارش يک و برم پياده راهو از يخورده گرفتم تصميم همين براي بيرون بودم زده خونه
 .ميشد خرج هم کمتري پول ،اينجوري تاکسي
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 رفت ادرمچ که بودم برنداشته قدم چند هنوز افتادم راه به و فرستادم بيرون(آه) مثل نفسمو
 خودم با دم،کر  جلوگيري افتادنم از و گرفتم ديوار به دستمو ولي بيفتم بود نزديک و پام زير
 با هاخ ولي باشم تر راحت تا بگيرم خودم برا دانشجويي يا ملي چادر يک بايد کردم فکر

 .دادم ادامه راهم به لب زير بزرگه خدا گفتن با  ؟؟؟ پول کدوم

 .بدم کنکور نزاشتن شوهرش و مهري ولي خوندم درس ديپلم تا دارم سال91 و نازگل اسمم
 هچ و بودم پرورشگاه تو که موقعي چه ميکردم کار پول داشتن براي ميومد يادم وقتي از

 !کنم؟ کار دادن اجازه پرورشگاه تو چجوري ميگين البد)بودم مهري خونه تو که موقعي
 گم هم يکس اگه که شهر پايين تو پرورشگاه يه نبود باکالسا و اعيوني اين از ما پرورشگاه

 بودم پرورشگاه تو سالگي91 تا (ميکردن ماسماليش جوري يه و نبود مهم براشون ميشد
 اهپرورشگ به منو خانم و اقا يه بودم دوساله وقتي ميگفت پرورشگاهمون مدير که اونطور
 مميزارن .داريم نگهش نميتونيم ما عروسمون و پسر قاتله،قاتل يه اين:ميگن و ميارن

 هباش قاتل ميتونه چجوري دوساله بچه يک تعجبم در هميشه من ولي ميرن و پرورشگاه
 !!!؟؟؟

 ...نميرسم نتيجه به وقت هيچ ولي

 هراظ از بعد و ميخوندم درس روزا ، ميکردم زندگي پرورشگاه تو سالگي ده تا دوسالگي از
  بيارم در رو مدرسه پول که ميفروختم گل پرورشگاه نزديک چهاراه سر

 هاي بچه از يکي وقتي کردن قبول فرزندي به منو کامبيز شوهرش و مهري سالگي ده از
 کرف شدم، خوشحال خيلي شدي دار بابا مامان کن جمع وسايلتو گفت بهم اومد پرورشگاه

 کي مهري و هاست سختي اول تازه اين نميدونستم ولي شده تموم ها سختي تمام ميکردم
 ...بچه نه ميخواد کارگر

 گاهن ميکردن حرکت هاش عقربه زور به که عهدقاجاريم ساعت به و کشيدم عميقي نفس
 دمش خسته ديگه ولي بودم رفته پياده راهو بيشتر نصف من و بود دقيقه6::5ساعت کردم
 از تر اغوند پيکان يک برم تاکسي با راهو ادامه تا کردم بلند تاکسي براي دستمو همين براي
 هب ادرسو شدم سوار و کردم باز عقبو زد،در ترمز پام جلو بود پيرمرد يک رانندش که من

 هيچي هديگ ولي کنم استراحت يکم تا دادم تکيه صندلي پشتي به سرمو و گفتم پيرمرد
 . شدم بيدار خواب از ميزد صدام که فردي صداي با برد خوابم و نفهميدم
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 .شو بيدار رسيديم دخترم!دخترم:ميگفت که بود دار تاکسي پيرمرد

 .شدم پياده ماشين از کوتاه تشکر يک با و کردم حساب کرايشو و کردم بلند سرمو

 . "تارا سيسموني"خوندم مغازرو در سر تابلو و کردم بلند سرمو

 ساله6:خانم يک ميکردم کار توش که اي مغازه صاحب .شدم وارد و کردم مرتب چادرمو
 .تداش هم زيادي هاي مشتري سليقگيش خوش همين بخاطره که بود سليقه خوش بسيار

 وير مشتري اميده به و کنارم صندلي رو گذاشتم کيفمو و چادر و رفتم پيشخون پشت
 .نشستم بود خريده ها فروشنده و خودش راحتي براي صالحي خانم که چرمي صندلي

 اومد بيرون مغازه زمين زير از صالحي خانم که ميپروندم مگس و بودم بيکار اي دقيقه چند
 اومدي؟ جان نازگل:گفت ديدنم با و

 .اومدم که هست اي دقيقه چند صالحي خانم بله:گفتم و زدم لبخندي

 جديد جنس امروز جان نازگل :گفت زمين زير سمت ميرفت داشت دوباره که همينطور
 .کنم جابجاشون من تا بچرخون مغازرو اوردن

 .بگيد شما هرچي چشم:گفتم و گذاشتم چشام رو دستامو

 .بال بي چشمت:گفت و کرد اي خنده

 زمين زير داخل رفت دوباره و

 .شدم وارنگ و رنگ هاي مشتري منتظر و نشستم صندلي روي دوباره منم و

 به عليک سالم از بعد و شدن مغازه وارد دست تو دست جوون زوج يک دقيقه96 از بعد
 .شدن مشغول جنسا زدن ديد

 .ميگفتم ميزاشتن دست روش که هرجنسي مزاياي از وار طوطي منم

 انتخاب نگر  کم ابي فسقليه شلوار بلوز و پررنگ ابي سرهمي يک گشتن کلي از بعد اخرسر
 کردن
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 مبارک و نداره قابلي و تعارف هزار با منم کنم حساب جنساشونو که خواستند ازم لبخند با و
 .شدن خودشون زندگي راهيه اونا و گرفتم پولو باشه

 با اه ،بعضي اخم با ها ،بعضي ميشدن مغازه وارد لبخند با ها بعضي بود همينطور هميشه
  وسواس با ها بعضي ، بيخيالي

 .ميکردم حسودي اونا زيباي زندگيه داشتن بخاطره هميشه منم

 دوختم در به چشم مشتري اميد به دوباره و کشيدم اهي

 رسيد رفتن وقت باالخره کني خورد اعصاب و زني چونه چندساعت بعد

 .افتادم راه به"مهري خونه"شهر پايين سمت به و کردم خدافظي صالحي خانم از

 يک شدم وارد و انداختم کليد رسيدم خونه به دقيقه1: از بعد و گرفتم تاکسي سرخيابون
  رفتم"اتاقم " يا  زمين زير به راست

 صداي که شدم خونه وارد و شدم خارج زمين زير از غذا خوردن براي لباس تعويض از بعد
 تر نزديک بشنوم تر واضح اينکه براي شنيدم ناخوداگاه ميزدو حرف کامبيز با که مهري
 .شدم قايم ديوار پشت و شدم

 منرسيدي نتيجه به ما و ميرسه دختره اين االن ميکنم بحث باهات دارم ساعت يک:مهري
 که ديدي داريم نگه خودمون خونه تو مادرو و پدر بي ي دختره اين ميخوايم تاکي ميگم

 احتر  دختره اين دست از هم کنيم قبول پيشنهادشو اگه ، داد خوبي پيشنهاد چه اميريان
 .ميرسيم نوايي و نون به هم ميشيم

 وادنميخ خودش براي نازگلو اميريان بعدشم بزرگتره نازگل از سال:4 اميريان مهري:کامبيز
 .دبي بفرستتش بيشتري قيمت به و بخرتش ما از ميخواد اون

 داريم موبيش دبي به چيکار ميگيريم پولمونو ما:مهري

 همچين بخواد مهري  نميکردم فکر وقت ،هيچ کردم تعجب خيلي ميشنيدم که چيزي از
 يقاچاقچ ادم يه به بفروشه منو اينکه ولي نمياد خوشش من از درسته .بکنه بامن کاري
 .نبود درست اصال
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 .شدم زمين زير همون وارد دوباره و برگشتم بودم رفته که راهي از

 با اصال ميکردم فکري يک بايد کنه کمکم که نداشتم هم کسي ميکردم چيکار من حاال
 ولي کنه کمکم شايد اصال ، کمتره مهري از من به نسبت نفرتش اون ميزدم حرف کامبيز

  .نکنه کاري شايدهم

 .ميديدم کابوس اخر تا اول از. !خوابي چه ولي رفتم خواب به فکر هزار با و کشيدم اهي
 از که نمميک فرار دستشون از ، کشتي پسرمونو تو ميگن و دنبالمن دونفر که ميديدم خواب
 وضع جهتمو دوباره دبي، بفرسته منو داره سعي که ميکنم برخورد امريان با ديگه طرف

 وقتي باشم امان در اميريان از تا ميدوم "مرد يک و زن يک"دونفر اون سمت به و ميکنم
 ستانگل يک وارد بزنه ضربه بهم ميخواد تا و ميبره باال چاقوشو مرده ميرسم دونفر اون به

 به يشهم بهتر حالم يکم وقتي بياد، جا حالم تايکم ميشينم سرجام و ميپرم خواب از ميشم
 .کابوس بي و اروم ايندفعه ولي ميخوابم دوباره صلوات همراه

 شدم بيدار خواب از قراضم ساعت االرم صداي با صبح

 .شدم سرکار راهيه و پوشيدم لباسامو

 رو مغازه هميشه از زودتر چون فهميد هم صالحي خانم اينو نداشتم حوصله اصال امروز
 .کرد تعطيل

 شايد  تا نمک مرتب بزنمو کامبيز به ميخواستم که حرفايي تا خونه برم پياده گرفتم تصميم
 .کنه کمکم کامبيز

 .رسيدم خونه به تا گذشت چقدر نفهميدم ، افتادم راه فکر هزار با

 نگاه اطرافمو و شدم خونه وارد راست يک شدم حياط وارد و دادم هل درو بود، باز درحياط
 .کنم پيدا کامبيزو تا کردم

 .گشتم هاروهم اتاق تو نبود حال توي

 الم،س:گفت تعجب با ديد منو تا ميخوند کتاب و بود نشسته زمين روي خودش اتاق توي
 داري؟ کاري

 کجاست؟ مهري ، سالم:گفتم کردمو صاف صدامو
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 .کنن درست اش ميخوان ، همسايه خونه رفته:کامبيز

 .مبزن حرف باهاتون ميخوام:گفتم و نشستم روش به رو رفتم و کشيدم عميقي نفس

 .بگو ميشنوم:گفت و گذاشت کنار کتابشو کامبيز

 هک مهريو و شما حرفاي ناخواسته خونه تو اومدم برگشتم مغازه از که ديروز راستش:من
 .شنيدم ميزدين حرف اميريان درباره

 خوب؟:گفت و کشيد بلندش نسبتا ريش به دستي

 ...دبي بفرسته منو اميريان نزارين:گفتم و انداختم پايين سرمو

 .نميشه:گفت چشامو تو شد خيره

 چرا:گفتم ميباريد روش سرو از بغض که باصدايي چکيد اشکم قطره اولين
 .بشه پشيمون اميريان کنيد کاري يک ميکنم نميشه؟خواهش

 .نميشه گفتم:گفت بلندتر ايندفعه و شد بلند سرجاش از و کشيد پوفي کامبيز

 .نيدک کمکم ميکنم تمنا :گفتم اشکيم چشاي با و گرفتم بلوزشو انتهاي و شدم بلند

 برتتب که مياد اميريان هفته اخر نميشه؟؟؟ نميفهمي نميشه، نازگل:کشيد داد ايندفعه
 .کرديم معاملمونو ما چون کني اماده خودتو توام بهتره پس

 تمنشس شد،دوزانو تبديل زدن زار به ارومم ي گريه کنارم افتاد و شد ول بلوزش از دستم
 کردين؟ معامله سرم که جنسم من مگه:کردم ناله عجز با و اتاق کف

 ديگه زچي بار سر جز تو چون باشي ساکت بهتره:گفت کردو فرو توموهاش دستاشو کامبيز
 .بفهم اي اضافي تو نيستي ما براي اي

 وردينميا پرورشگاه از منو بودم بار سر اگه:گفتم و چشاش تو شدم خيره اشکي چشاي با
 .خونت

 نطورهمو کردي بيکارم کار از کردي بدبخت منو نحسه بود،توقدمت حماقت يک اون:کامبيز
 .کشتي واقعيتو مادر پدر که
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 زير يهراه بيحالي با و شدم بلند نداشتم دلمو شدن خورد و حرفا اين شنيدن توانايي ديگ
 .بود همونجا ميداد ارامش بهم که جايي تنها فعال شدم، زمين

 حرف خودم با و کردم عوض لباسامو گريه با گرفت اوج هقم هق شدم زمين زير وارد تا
 ميزدم

 تگرف زمينو زير کل اش بوي بعدش و شد باز زمين زير در گذاشتم بالشت رو سرمو تا

 و مينز  رو گذاشت رو سيني و سرم باالي اومد نشم چشم تو چشم مهري با تا بستم چشامو
 .زد صدام

 .دخترجون پاشو بخور نذري اش پاشو نازگل:مهري

 .ميخورد بهم حالم الکيش هاي محبت از گرفت شکل لبم رو پوزخندي

 گفت و شونم به زد دستش با نميدم نشون خودم از العملي عکس ديد وقتي

 .انداختين بهمون جنازه نگه اميريان فردا پس که کن کوفت پاشو ميگم:مهري

 .ميزد پوزخند بهم که بود اون حاال کردم نگاه بهش و کردم باز چشامو خشم با

 .ببرش نميخورم:گفتم و کردم صاف کمي بودو گرفته کردن گريه بابت که صدامو

 التال به ليلي که منه تقصير سر خيره دختره ميکني ناز من براي:زد داد عصبانيت با
 .بميري گشنگي از که همونه لياقتت نميخوريش که درک به گذاشتم

 انيهث چند تا که کوبيد بهم زمينو زير در رفت،چنان و برداشت خشم با رو سيني بعدش
 .ميکشيد صوت گوشام

 داده بهم صالحي خانم صبحانه براي  صبح که کيکي کردم باز درشو و برداشتم قراضمو کيف
 يزچ بايک که بالش زير بردم دستمو کشيدم دراز دوباره و خوردم بود مونده نصفش و بود

  کرد برخورد سفت

 داشتم برش و پاشدم جام از

 .بدبختيام دفتره همون يا خاطراتم دفتر بود دفترم
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 ...بشم اروم شايد تا نوشتن به کردم شروع و برداشتم کيفم تو از خودکاري

 

 

 بگويد خدا به يکي"

 منتظرم صبرانه بي من بگويد

 شود تمام بازي اين در من نوبت که

 منتظرم صبرانه بي من بگويد

 خودش پاي کنار بنشاند مرا که

 بسپرد گوش چندساعت که

 "الود بغض صداي اين به

 

 هک پدري مادر تنهاييم،از دردم،از از مينوشتم من و دفترم رو ميريختن دونه دونه اشکام
 ...خدا حتي همه از ميکردم نداشتمشون،گله وقت هيچ

 .نميشد باز چشام که بودم کرده گريه انقدر ديگه

 خدا:فتمميگ لب زير ميذاشتم بالش رو سرمو که همينطور گرفتم بغلم تو و بستم دفترمو
 .نذار تنهام توديگه ميکنم خواهش جونم

 نفهميدم هيچي ديگه و بستم چشامو

 کارو هديگ امروز:ميزدم حرف باخودم سرکار مثال برم ميپوشيدم لباسامو داشتم که درحالي
 . ميکنم يکسره

 هه بود معاملشون وقت فردا کامبيز قول به گذاشت دست رو دست نميشه ديگه
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 ولي زدم حرف مهريم با حتي نشد کنم عوض نظرشونو کردم هرکاري هفته يک اين تو
 .نميشينم ساکت ديگه امروز ولي بود محکم سيليه يک جوابم

 .شدم خارج خونه از و کردم مرتب سرم روي چادرمو

 نبود، خوب اصال حالم داشتم استرس

 چون بي ديد حالمو وقتي اونم بگيرم مرخصي امروز براي صالحي خانم از تا مغازه رفتم اول
 .کرد قبول چرا و

 تر پايين خيابون چند رفتم و بيرون زدم مغازه از

 واسم هديگ نشستم دکه کنار چهارزانو و گرفتم نيازمندي تا چند فروشي روزنامه دکه يک از
 .برسم خواستم به زودتر ميخواستم فقط ميگه چي کي نبود مهم

 شتمگ هرچي ولي کنم پيدا ميخوام که چيزيو بلکه تا کردم پايين باال بار چند رو روزنامه
 .نبود

 کردم حروم پول فقط بشم موفق من نميخواست خدام انگار

 بود نوشته ريز خط با که افتاد روزنامه گوشه به نگام ببندم رو روزنامه خواستم تا

 تماس زير شماره به امادگي اعالم صورت در نيازمنديم خانم وقت تمام پرستار يک به "
 "بگيريد

 کيوسک نارک رفتم و برداشتم کيفم تو از تلفنمو کارت بيارم در بال بود نزديک خوشحالي از
 تلفن

 "ديگه نداشتنه گوشي پولي کم معايب از "

 .برداره ميکردم خداخدا و زدم زنگ بود نوشته اگهي کنار که اي شماره به

 برداشت گوشيو خانم يک که ميشدم نااميد داشتم ديگه خورد زنگ تا پنج

 اب و کردم جور و جمع خودمو سريع افتاد دستم از گوشي که شدم حول انقدر الو گفت تا
 سالم:گفتم و کردم صاف صدامو سرفه يک
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 بفرماييد خانم سالم:خانومه

 .شدم مزاحم اگهيتون براي ببخشيد:من

 اگهي؟؟؟ کدوم :خانومه

 .پرستار نيازمندي اگهيه:من

 .کنيد داشت ياد منزلو ادرس لطفا بله بله اها :خانومه

 ...لطفا لحظه چند:من

 ما :فتگ خانومه شد تموم وقتي کردم نوشتن به شروع و برداشتم کاغذ و خودکار يک سريع
 نداريد؟ مشکلي که شما داريم نياز وقت تمام پرستار به

 .نيست مشکلي نه نه :من

 .بياريد تشريف پس:خانومه

 .دار خدانگه حتما چشم:من

 .خداحافظ:خانومه

 هوراااااا: گفتم بلند و هوا پريدم کردم قطع تلفنو تا

 اون با رهدخت نميکشه خجالتم:گفت يکيشون و کردم نگام تعجب با ميشدن رد که خانم دوتا
 .ميزنه جيغ هوا ميپره چادر

 همون به تا گرفتم تاکسي و کردم جور و جمع خودمو سريع دادم سوتي چه فهميدم تازه
 .زيادشد تاکسي پول متاسفانه بود دور راهش چون برم گفت خانومه که ادرسي

 شروع و شدم پياده تاکسي واز کردم حساب رو کرايه داره نگه گفتم تاکسي به خيابون سر
 ...خونه پالک گشتنه به کردم

 اين تو خونه اصال که فهميدم کردم پايين باال بزرگو کوچه اون باري دوسه يک اينکه از بعد
 !باالتره کوچه يک بلکه نيست کوچه
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 وچهک وارد کنن قبولم و برسم وقت سر که ميکردم دعا دلم تو و باال کوچه سمت افتادم راه
 يهبق مثل بود اي خونه عجب بود مونده باز حيرت از دهنم کردم پيدا رو خونه پالک و شدم
 فيدس مرمر سنگ با نمايي بود بزرگي ي خونه ولي نبود بود،قصرم قصر ميگن که رمانا

 مشکي و بزرگ در زنگ زدن ديد کلي از بعد ميرفت قنج خوشگليش از ادم دل که داشت
 .شد باز در تا موندم منتظر لحظه چند فشردم رو خونه

 !ميکردن؟ باز  درو بازم چي ميومد دزد اگه ولي هيچي من حاال بود اي خونه چه ديگه اين

  .شدم وارد و انداختم باال هامو شونه

 به برسه چه ميديدم جاييو همچين خوابم تو عمرا حتي من بود قشنک خيلي حياطش
 !بيداري

 در تمرف باال سفيد مرمر پله چند از و کردم عبور ميرسيد خونه به که فرشي سنگ جاده از
 جلوم مشکي پيشبند و سفيد روپوش با خانم يک ، شدم وارد و کردم باز رو اي شيشه
  .بود خدمتکار حتما بود باحال خيلي"ندارن روسري اينا استغفرالله" شد ضاهر

 اومدين؟ اگهي براي سالم::گفت خانومه

 .بله:گفتم و دادم فشار مشتم تو محکم کيفمو بند

 ...بفرماييد:خانومه

 شکيم گويا خونه دکور کال کرد اشاره بود مشکي مرمر از که مارپيچ هاي پله به دستش با
 .بود سفيد

 اقات داخل فرد اينکه از بعد زد در و رفت اتاقا از يکي بسمت خانمه رفتيم باال ها پله از
 .شدم وارد سرش پشت منم و شد وارد داد ورود اجازه

 ضرب زمين روي مشکيش عصاي با و بود نشسته سفيد مبل يک روي مسن خانم يک
 . بود گرفته

 .کردم سالم سريع و اومدم خودم به زد ضربه پهلوم به ارنجش با خدمتکار خانوم
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 االخرهب اخي" سرکارت بري ميتوني جان مريم ممنون:گفت خدمتکار خانوم به بزرگه خانوم
 .کرد کف دهنم کردم خانوم خانوم انقدر فهميدم اسمشو

 .شينب ايستادي؟ سرپا چرا:گفت و کرد اشاره روييش روبه مبل به خانم و رفت خانم مريم

 .نشستم و کردم تشکر

 وقته امتم کار اينکه با اومدن کار براي حاال تا که کسايي..!خب:گفت و گذاشت کنار عصاشو
 تمام ميگم...نيازدارم وقت تمام پرستار يک به ميگي؟من چي تو ببينم حاال بودن مخالف

  اي؟ متوجه ، ساعت هر و روز هميشه،هر يعني وقت

 .دادم تکون تاييد ي نشونه به سرمو

 اچيز  اينجور و ببينم مامانمو برم نداريم، هم مرخصي:گفت شوخي لحن با و زد لبخند

 کار وقت مامت حاضرم من نباشيد نگران نيست مشکلي خانوم نه:گفتم و زدم غمگيني لبخند
 . نيست مهم خوبه بگيد شما هرچي قيمتشم کنم

 پس :گفت و برداشت عصاشو و شد بلند جاش از نگفت هيچي ولي کرد تعجب بزرگ خانم
 .بيار وسايالتم تمام کارت سر بياي ميتوني فردا از

 . چشم:گفتم و دادم تکون سرمو

 ؟نميگي اسمتو پرستار خب:گفت و خنديد حرکتم از پريدم فنر مثل جام از سمتم اومد

 نازگله نازگله، اسمم نکردم معرفي خودمو اول که ميخوام معذرت:گفتم و شدم حول
 .پاشايي

 .تونخا بگو بهم توام ميزنن صدام خاتون همه ولي پريه اسمم منم:گفت دادو تکون سرشو

 .چشم:من

 .باش اينجا1 ساعت فردا خب:خاتون

 .دار خدانگه ميشم مزاحم ، چشم:من

 .همرات به خدا:خاتون
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 باشه شده برداشته دوشم رو از کوه يه انگار کشيدم عميق نفس و بيرون زدم خونه از
 . ميکردم سبکي احساس

 .افتادم راه به خوشحالي با پس ، کنم روي پياده يکم گرفتم تصميم

 1فصل

 .افتادم راه زمين زير سمت به و بستم سرم پشت درو شدم خونه وارد و انداختم کليد

 هرچي و برداشتم کوچک دستي ساک يک زمين زير گوشه از و شدم زمين زير وارد اروم
 ايلوس کل بود جالب ساک داخل ريختم و برداشتم داشتمو مهري خونه که وسايلي و لباس

  !شد کوچيک دستي ساک يک فقط من

 جايازيشون ساک ته و برداشتم بودمو کرده انداز پس االن تا که هايي پول فرش زير از
  .کردم

 ينزم زير ته خرابه کمد پشت ساکو کردم جمع وسايالمو تمام شدم مطمئن اينکه از بعد
  .کردم قايم

 مهريو ات کردم نگاه اطرافو شدم باال خونه وارد و کردم عوض لباسامو و کشيدم عميقي نفس
  .کنم پيدا

 ميکرد درست غذا داشت مهري اشپزخونه داخل رفتم ميومد اشپزخونه توي از صدا سرو
 ثلم نميتوني ترسيدم واي:وگفت سمتم برگشت ترس با و هوا پريد مهري که کردم سالم
 کني؟ سالم ادم بچه

 !کردم سالم اروم که من:من

 .کن درست ساالدارو اين بشين نکن کل کل من با خُبه خُبه:مهري

 ساکت اي دقيقه چند ظرف توي هاي خيار کردن ريز به کردم شروع و زمين رو نشستم
 .اينجا مياد اميريان فردا که ميدوني:گفت مهري که بوديم

 .بزن حرف اللي مگه:گفت که دادم تکون سرمو

 !ميدونم بله:من
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 .کار سر بري فردا نميخواد بگم و کنم اوري ياد بهت ميخواستم خوبه:مهري

 خود صدام داخل که ترسي با شنيدم استخونامو شکستن صداي که باال اوردم سرمو چنان
 کار؟ سر نرم چرا:گفتم ميکرد نمايي

 با يادب وقتي نميخواد برسي خودت به و ارايشگاه بري فردا داده دستور اميريان چونکه:مهري
 ".هوسباز ي مرتيکه خنديده نداشتش پدر گور به اميريان"ببينتت وضع سرو اين

 چشه؟ من وضع و سر مگه:من

 .گفتم که همين نکن کل کل من با:مهري

 ؟؟؟"کنم چيکار من حاال خدا واي"

  !نگرفتم مرخصي صالحي خانم از من:گفتم و کردم مهري به رو

 زا بيرون زنش نداره دوست اميريان نميکني کار اونجا ديگه تو نداره الزم مرخصي:مهري
 .کنه کار خونه

 .دبي بفرسته ميخواد که بدبختيو دختره يک نه زنش:گفتم عصبانيت با

 رايشگاها بري دنبالت مياد اميريان فردا برو، گمشو پاشو نکن دو به يکي من با انقدر:مهري
 .گمشو چشام جلو از حاالهم

 دمخو با زمين زير داخل ميرفتم که همينطور ، شدم بلند جام از و ظرف تو انداختم چاقورو
 سرم وت خاکي چه حاال کنم فرار ميتونستم کار بهانه به فقط من کنم چيکار حاال:ميگفتم
  .نک کمکم ميکنم خواهش بخونم ياسين تا چهل کني کمکم اگه ميدم قول خدايا ميکردم

 و سالم با شب:ساعت و نرسيدم اي نتيجه به اخرم کردم سر خيال و فکر با شب خود تا
  .ميدم انجام شده که طور هر کارمو که من باد بادا هرچه گفتم خودم با و خوابيدم صلوات

 رو داره اين حاال خوابيدما دير ديشبم اهههه" شدم بيدار خواب از مهري صداي با صبح
 " ميره لي لي اعصابم
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 نازگل:زدن حرف به کرد شروع هوشيارم و شدم بيدار کامال ديد که مهري پاشدم جام از
 کنيا اررفت خانومانه بگم ميخواستم راستي ...ميادا االن باش سريع بدووو شو حاضر سريع

  .نبري ابرومونو

 .شدم حفظ دادي تذکر بار پونصد اههه:من

 .نزديا زدي داد من سر:مهري

 .بابا کن ولم:من

 يديميفهم وگرنه برسونيمت دستش سالم گفت اميريان که حيف شدي پرو خيلي: مهري
 .ميکردم چيکارت

 ...باشيا حاضر اومدم باش سريع

 .عوضي زنيکه در به خورد که سمتش کردم پرت رو شونه بيرون رفت که زمين زير از

 گلناز  بدو:گفت و زمين زير تو پريد کله با مهري کردم سرم چادرمو تا شدم حاضر سريع
 !دره دم اميريان

 اون به ساک نپرسيد که بود حول انقدر مهري گرفتم زيرش ساکمم و کردم سرم چادرمو
  !ميبرم کجا بزرگيو

 بود مسن مرد يک رانندشم و بود پارک خونمون جلوي که پرادويي به شدم خارج خونه از
 .بذارم اگه عمرا بشه من شوهر قراره اين يني" .کردم نگاه

 .شدم سوار سريع و اومدم خودم به زد بوقيکه با

 ...خانومي سالم:گفت و سمتم کرد رو اميريان

 "چندش کوفت و خانومي اه اه"

 سالم:من

 ؟؟؟ عزيزم خوبي:اميريان

 .افتاد راه و کرد روشن ماشينو همين براي کرده روي زياده فهميد خودشم ندادم جوابشو
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 و سمتم کرد رو اميريان اومدم خودم به ماشين ايستادن با که گذشت چقدر نمدونم
 .دنبالت بيام بزن زنگ شد تموم کارت وقتي:گفت

 .ندارم همراه تلفن من:من

 ستمد داد و نوشت کاغذ برگه يک رو شمارشو بعد بگير تماس ارايشگاه تلفن از:اميريان
 ارايشگاه وارد وقتي تا شدم پياده ماشين از و کردم خداحافظي و گرفتم دستش از منم

 فک:گفت و سمتم اومد خوشتيپ بسيار خانم يک شدم وارد تا نخورد تکون جاش از نشدم
 .اومد خوشم نه !باشه داشته اطرافش کيسايي چنين اميريان نميکردم

 و منشوند صندلي رو و گرفت دستمو و سمتم اومد نگفتم چيزي و پايين انداختم سرمو
 .بندازم راه کارتو خودم داده دستور اميريان:گفت

 نيم و يک بعد اخرم رفت ور باهاش ميتونست که جايي تا و صورتم بجون افتاد حرفش بعد
 .پاشي ميتوني شد تموم:گفت و برداشت سرم از دست ساعت

 عوض انقدر اصالح ي با ادم يني کردم تعجب ديدم اينه تو خودمو تا شدم بلند جام از
 ميشه؟

 ...پولشو:گفتم و خانومه سمت کردم رو

 .باش راحت شده حساب:گفت و حرفم وسط پريد

 بين رمب ارايشگاه در از خواستم تا کردم قايم زيرش ساکمم کردم سرم چادرمو و کردم تشکر
 دنبالت؟ بيان نميزني زنگ:گفت زد صدام خانومه

 . ميزنم زنگ دارم تلفن:من

 .خدافظ باش اها:خانومه

 . خدافظ:من

 رس از بشم جيم نيومده اميريان تا دويدن به کردم شروع ارايشگاه داخل رفت خانومه تا
 کم سترسما از يکم تا صندلي پشتي به دادم تکيه سرمو شدم سوار و گرفتم تاکسي خيابون

 .بشه
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 شدم هخير  اطراف به ماشين شيشه از و کردم بلند سرمو کردم استراحت يکم که اين از بعد
 و ادني واقعا !کجا؟ پولداره اين و کنيم زندگي کجا بايد ما حد چه تا تبعيض و فرق واقعا

 يديمرس گفت بهم راننده که بودم غرق افکارم تو ايم، بازيچه فقط ما پولداراس مال زندگي
 ساعت يک با بود91ساعت کردم نگاه ساعتم به شدم پياده ماشين از و کردم حساب پولشو
 و دادم هول درو شد باز پرسش بدون بازم در که زدم زنگو خاتون خونه به رسيدم تاخير

 سمتم اومد خانوم مريم شدم خونه وارد و کردم عبور شده فرش سنگ جاده از شدم وارد
 اومد بود بافته موهاشو ايندفه که تفاوت اين با فقط سفيد مشکي روپوش همون با بازم

 !داشتيا تاخير ساعت يک:گفت و کرد سالم و سمتم

 .اومد پيش واسم مشکلي ببخشيد:من

 .بدم نشون بهت اتاقتو تا بيا دنبالم حاالهم نداره اشکال اولته بار چون:مريم

 اين:گفت و داخل کرد راهنماييم و کرد باز رو اتاقا از يکي در رفتم باال ها پله از دنبالش به
 .داره کارت خاتون که کناري اتاق برو و بذار وسايالتو تويه اتاقه

 . باشه:من

 ،اتاق پرداختم اتاق زدن ديد به و کردم استفاده فرصت از منم رفت بيرون اتاق از مريم
 مه من براي کل در پررنگ ابي تخت و کمد و کمرنگ ابي هاي ديواره با بود بزرگي خيلي
 شلوار و بنفش تونيک يک با لباسامو و گذاشتم کمد داخل وسايالمو .خوشگل هم بود بزرگ

 ازهاج وقتي و زدم در افتادم، راه خاتون اتاق سمت به و کردم عوض بنفش روسري و مشکي
 تمرف بشينم که کرد تعارفم بود نشسته معروفش صندلي همون روي بازم شدم وارد داد

 !نازگل کرديا دير:گفت و سمتم کرد رو نشستم روبروش

 .اومد پيش واسم مشکلي ميخوام معذرت:من

 .ديگه کردي خوشگل رفتي نداره اشکال:خاتون

 که همونطور خاتون پايين انداختم سرمو و کشيدم خجالت خنديد خودش حرفش از بعد
 تا کن استراحت يکم اتاقت برو پاشو حاال دخترم که نداره خجالت:گفت داشت لب به لبخند

 . بگم بهت وظيفتو بعدا من

  .چشم:من
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 .ايستادم جام سر صداش با که در سمت رفتم و شدم بلند جام از

  .اشب راحت پس نداره امد رفتو مهمونيا موقع جز به پسري و مرد هيچ اينجا راستي:خاتون

 . باشه اها:من

 .کن استراحت دخترم برو:گفت و زد لبخند

 چقدر کشيدم دراز تخت روي و رفتم خودم اتاق سمت به شدم خارج اتاق از و زدم لبخندي
 يالخ و فکر از ديشب چون بود قو پر مثل ميخوابيدم زمين رو هميشه که من براي بود نرم
 .رفتم خواب به و کنم مقاومت نتونستم ديگ برد خوابم دير

 و کردم چشاموباز شدم بيدار خواب از اي خانومه  صداي با که گذشت مدت چند نميدونم
 اينکه از بعد کجاست اينجا که کردم فکر يذره و نشستم جام تو ديدم رو اشنايي نا مکاني
 با هک کردم نگاه خانم مريم به جونه، خاتون ي خونه اينجا اومد يادم کردم استارت ري مخمو
 ريمم ميخندي چرا يهو؟ چيشد:گفتم و کردم نگاش تعجب با ميکرد نگاه منو داشت خنده

 جون؟

 .نيومدي اينجا حاال تا انگار ميکني نگاه يجوري اخه:جون مريم

 . هنگم تو دقيقه چند تا پاميشم خواب از که موقعي من اخه:من

 .بگم بهت کاراتو که پاشو مشخصه کامال:جون مريم

 اون دريار:گفت جون مريم که در سمت رفتم و کردم مرتب لباسامو و شدم بلند جام از
  باش راحت نيس کسي اينجا شدم خفه روسريو

  .وايستين لحظه چند پس باش: من

 .باشه:جون مريم

 جون مريم به رو و بستم سرم باالي کش با و کردم شونه موهامو و برداشتم روسريمو
 خوبه؟:گفتم

 . بريم اره:جون مريم
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 . بريم:من

  ...ميگفت وظايفمو اون و افتادم راه سرش پشت

 در اماده کرد صدات هروقت و بري باهاش رفت خاتون هرجا بايد تو نازگل نگا:جون مريم
 باتويه شخصيش کارهاي کل يني اوکي باشي اتاقش

  .فهميدم باش:من

 .بخوريم شام بياين بزن صدا خاتونو برو حاالم افرين: جون مريم

 چنده؟ ساعت شام؟مگه:من

 !خوابيدي ابنهمه بودي خسته چقدر نيس معلوم دخترجون1::0:جون مريم

 .بخوابم انقدر من نداشت امکان واااا:من

 .صداکن خاتونو برو شده که حاال:جون مريم

 . چشم:من

 منو ات ميخوند کتاب داشت شدم وارد داد اجازه وقتي زدم خاتونو اتاق در و رفتم باال ها پله از
  !کردي فرار قطب از کردم فکر لحظه يک:گفت و بست کتابشو ديد

  خوابمب انقدر من نداشت امکان حد چه تا بدشانسي پايين انداختم سرمو و کشيدم خجالت

 .شام بياين جون خاتون:من

 .ميام من برو تو:خاتون

 .چشم:من

 اتونخ شام از بعد خورديم شام و اومد خاتون بعد لحظه چند غذاخوري سالن تو پايين رفتم
 .باش اماده1ساعت خريد برم ميخوام فردا نازگل:گفت بهم

 . چشم:من

 .نمونيا خواب:خاتون



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM صديقي اگرين – تنها شده طرد

telegram.me/romanhayeasheghane 21 

 .نميمونم خواب نه:من

 بخوابم رفتم منم بخواب برو خوبه اها:خاتون

 .چشم:من

 و مهري االن ميکردم فکر اين به نميبرد خوابم ديگ رفتم اتاق به و شدم بلند جام از
 ميشه؟ چي کنن پيدام اگه ميگردن دنبالم يني ميکنن چيکار اميريان

 گذاشتم بالش رو سرمو بود: ساعت کردن نگاه ساعت به که گذشت چقدر نفهميدم اوووف
 .خوابيدم الکرسي ايت خوندن از بعد و

 و شستم صورتمو و دست و شدم بلند سريع شدم بيدار خواب از گوشي صداي با صبح
 شدم خارج اتاق از و کردم مرتب سرم رو چادرمم کردم تنم قديميمو لباساي همون
 .بود دقيقه1::0ساعت

 تبرگش کردم سالم خانوم مريم به و شدم اشپزخونه وارد بود اشپزخونه داخل خانوم مريم
 .بخور صبحونه بيا جون دختر سالم:گفت و سمتم

 وار بهم چيزي مهري که بودم مهري خونه تا باشم خورده صبحونه کي نمياد يادم!صبحونه
 جبورم ميخريد خودش براي چيزي صالحي خانوم که وقتا بعضي سرکار ميرفتم اگم نداشت

 !نميومد حساب به صبحونه که بود99يا91ساعت اونم تازه بخره منم واسه بود

 .ندارم صبحونه به عادت من نکنه درد دستتون:گفتم خانوم مريم به و زدم لبخند

 !ميکني ضعف که ناهار تا نداري عادت چي يني:خانوم مريم

 . نميخوردم صبحونه بچگي از من نباشيد نگران نه:من

 م؟بري حاضري نازگل:گفت و زد صدام پزيرايي از خاتون بزنه حرف خواست خانوم مريم تا

 .بريم اره اره:من

 تعجب با شد کشيده چادرم يهو که رفتم حال در سمت به و شدم خارج اشپزخونه از
 يک و ردک بلند سرشو خانوم مريم کردم نگا ميزد نفس نفس که خانوم مريم به و برگشتم
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 يه ينکن ضعف تا لقمرو اين بگير ندوون پيرزنو منه انقدر:گفت و رفت من به قره چشم
  وقت

 .وونيج اين به شما چيه حرفا اين:گفتم و کردم ماچ صورتشو رفت قنج دلم ته محبتش از

 . نکرده کشونت کشون نيومده خاتون تا برو نريز زبون انقدر:خانوم مريم

 ناززززگل؟:اومد خاتون صداي بزنم حرف خواستم تا و خنديدم

 . ميام االن جون خاتون جونم:گفتم و شد بلندتر خندم

 عجب چه:گفت و سمتم کرد رو ،خاتون شدم ماشين سوار بدو بدو و حياط داخل رفتم
 .اوردين تشريف اولياحضرت

 .نگفت هيچي و زد لبحند ميزدم حرف خانوم مريم با ببخشيد:من

 صبم ال باشم شده سوارش برسه چه نديدم چيزي همچين عمرم تو من کردم نگا ماشين به
 بود کشتي مثل

 کجا خانوم:گفت و کرد نگا خاتون به اينه تو از باشه سالش6:يا1: ميخورد که راننده اقاي
 "..."پاساژ برو:برم؟خاتون

 .چشم:اقاهه

 شد؟ خوب خانومت اقا محمد راستي:خاتون

 .بهتره شما لطف به:اقا محمد

 .باشه هات بچه سر رو سايش..ايشاا: خاتون

 ...ايشاا.محمد اقا

 که جايي اب اينجا چقد کردم نگاه بيرونو شيشه از و برگشتم نکردم توجه حرفاشون به ديگه
 شديم، پياده ماشين از و رسيديم پاساژ به دقيقه6: از بعد داشت، فرق ميکرد زندگي من

 گفت و کنارم اومد خاتون بود قصر ک نبود پساژ !همانا فکم افتادن و همانا سرم کردن بلند
 .دختر کن جمع فکتو
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 .شديم پاساژ وارد خاتون با و کردم جور و جمع خودمو

 ومخان سالم:گفت و اومد بيرون ها مغازه از يکي توي از جوون خانوم يه شديم پاساژ وارد تا
 .اومديد خوش اريامهر

  .ممنون محمدي خانوم سالم:خاتون

 ايه مانتو اين از سنش اين با خاتون که بود جالب شديم فروشي مانتو يک وارد خاتون با
 خاتون دهب انجام راحت خريدشو خاتون تا نشستم صندلي رو و رفتم ميپوشه پسندانه جوون

 وعشر و پايين انداختم سرمو اخرم گرفتم سرگيجه که من ، ميرفت اونور به اينور از هي
 ابي رنگ هب بلند نسبتا مانتو بايک خاتون که گذشت دقيقه چند کردم بازي ناخونام با کردم

 !جانم؟:گفتم و باالگرفتم سرمو. شد ظاهر جلوم کاربني

 .کن پرو بگير اينو گفت و کرد بلندم و کشيد دستمو

 چرا؟؟!!من:گفتم تعجب با

 داد هلم دستش با و کن حرکت .نزن حرف حرفم رو:گفت و فرستاد هم تو اخماشو خاتون
 اينه توي از و کردم تعويض مانتو اون با خودمو مانتو و شدم وارد ناچار پرو، اتاق سمت
 ي ومانت اين توي ميپوشيدم مشکي رنگ هميشه که من کردم نگاه خودم به پرو اتاق داخل

 باز و اتاق در اومدم خودم به درخورد به که تقه دو با بودم کرده تغيير خيلي کاربني ابي
 اروم بزنم دور که کرد اشاره دست با ميکرد، نگام دقت با ديدم جلوم خاتونو و کردم

 .عاليه:گفت و کرد نگام خريدارانه چرخيدم

 .ندارم پرداختشو پول من خاتون ولي:من

 بعد ميکنم کسر حقوقت از همشو بدي نيست الزم االن:گفت و کشيد هم تو اخماشو خاتون
 . شد خوب حاال:گفتم ،خنديدمو کرد نگام لبخند با

 و مدماو بيرون اتاق از پوشيدم قبليمو لباساي و اوردم در مانتورو و پرو اتاق به برگشتم
 .کنه حسابش خاتون که دادم اجازه و گذاشتم پيشخون رو مانتورو،

 زديم قدم پاساژ داخل کمي و شديم خارج مغازه از کرد حساب مانتورو خاتون که ازين بعد
 اب خاتون بازهم و شديم کشيد،وارد  بوتيک يک داخل منو و کشيد دستمو خاتون يهو که
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 هتوج نميخوام گفتم من هرچي و خريد روسري و شلوار و لباس دست چند خودش سليقه
 کپالستي از پر هردومون دستاي شديم خارج که بوتيک از داشت پا يه مرغش انگار نکرد
 وارد خواست خاتون وقتي ، بدن خجالتم انقدر کاري اول نداشتم انتظار کشيدم خجالت بود

 خواهش ندارم الزم چيزي ديگه من خاتون گفتم و کشيدم دستشو بشه اي ديگه مغازه
 . خونه برگرديم ميکنم

 يگرديمبرم باشه: گفت و کشيد لپمو ديد منو خجالت از سرخ صورت و برگشت وقتي خاتون
 .ميکنم کم حقوقت از اخرشو قرون تا باش مطمئن نداره خجالت

 . ميکنيد لطف:گفتم و زدم لبخند

 نو وسايل داشتن از واقعا برگرديم، خونه به تا شديم ماشين سوار و شديم خارج پاساژ از
 .ميخوابوندمشون پيشم هم شب ميکردن ولم اگه بودم خوشحال

  

 توجهم صحبتاش بين از ميکرد صحبت واسم کودکيش از خاتون برسيم خونه به وقتي تا
 برعکس که داشته خسرو بنام برادر يک و بوده شيطون و شر دختر يک خاتون که شدم

 خونه به وقتي .نميرفته جوب يک تو ابشون باهم هيچوقتم و  اي کينه و مغرور خاتون
 فتر  اقا محمد اينکه از بعد داديم، انتقال من اتاق به وسايالرو اقا محمد کمک با رسيديم
 ارشک لباس ست که مشکي کاله خانوم مريم خانوم مريم پيش رفتم و کردم عوض لباسامو

 و برداشت سرش از نشرو ديده موهاش تا بود گذاشته سرش اقا محمد اومدن بخاطر و بود
 .کردي خريد ميبينم سالم:گفت

 .داد خجالتم خيلي خاتون اره:گفتم خجالت با و پايين انداختم سرمو

 . کردي باز جا دلش تو حسابي پس:جون مريم

 ...اميدوارم:من

 .ميشه حاظر کم کم غذام کن استراحت برو:خانوم مريم

 .کنم کمک اومدم جون مريم نيستم خسته:من

 .کن درست ساالد بيا پس:گفت و گذاست جلوم ساالدو ظرف خانوم مريم
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 .چشم:من

 ...بال بي:خانوم مريم

 بود اومده پيش برام حاال تا که سوااليي خانوم مريم از ميکردم ريز ساالد که همونطور
 ميپرسيدم

 نداره؟ هيچي اي بچه شوهري يني تنهاست خاتون چرا جون مريم.من

  .هيچي االن ولي بود شلوغ خاتون دور زماني يک هيييي:خانوم مريم

 چي؟ يني:من

 و مرتضي اقا روز يک پسر يه دختر يه داشتن بچه دوتا مرتضي اقا و خاتون:خانوم مريم
 رشوندخت ميشن کشته و ميکنن تصادف راه تويه که ميرن سفرکاري يک به ارمان پسرش

 وندهم خاتون براي داداش يه فقط نمياد بيشتر دوبار يکي هرسال و ميکنه زندگي خارج ايدا
  ميزنه سر بهش عيد هر که

  اها:من

 بچينيم باهم ميزو دخترجون پاشو:خانوم مريم

 خسته ميکنيد کار بزرگي اين به خونه اين تو تنها شما جون مريم راستي چشم:من
 نميشين؟

 کنن کمکم نظافت  که ميان ديگم نفر سه هفته در دوروز نيستم تنها: خانوم مريم

 خانومن؟: من

 نگرفته مرد کار خدمت خاتون يادمه وقتي از:خانوم مريم

 !جالب چه:من

 .بزن صدا خاتونو برو:خانوم مريم

 .باشه:من



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM صديقي اگرين – تنها شده طرد

telegram.me/romanhayeasheghane 26 

 و شدم وارد گرفتن اجازه از بعد و زدم در واستادم خاتون اتاق روبرو و باالرفتم ها پله از
 .امادس ناهار بياين جون خاتون:گفتم

 . ميام من برو تو:گفت و کرد من سمت صورتشو خاتون

 خاتون دهش چي:گفتم و گرفتم دستشو و جلو رفتم کرده گريه فهميد ميشد قرمزش چشاي از
 ؟ جون

 .بود شده تنگ يکي براي دلم هيچي:گفت و داد فشار دستش تو دستمو

 و نکردم فضولي اين از بيشتر همين واسه خانوادشه واسه شايد کردم فکر خودم با
 .بخوريم غذا بريم پاشين:گفتم

 .ميام من دخترم برو تو:خاتون

 .حاضره نهار پاشيد بخوريد، قصه بذارم نبايد پرستارتونم من ديگه، نشد نه:من

 .اوين تو دست از:گفت لب زير و افتاد راه به عصازنون و پاشد جاش از

 اوين؟:من

  کيه؟؟؟ اوين:گفت و برگشت سريع خاتون

 !اوين گفتيد االن خودتون: من

 !شنيدي اشتباه حتما اوين گفتم کي من:خاتون

 . شايد:گفتم و انداختم باال هامو شونه

 يک و نذاشت که بشورم خانوم مريم با ظرفارو ميخواستم ميز کردن جمع و شام از بعد
 زا خاتون واسه ببرم گفت و دستم داد بود قرص چندتا توش که بشقاب يک و اب ليوان

 کتاب حال در خاتون شدم وارد و زدم در خاتون اتاق سمت افتادم راه و گرفتم دستش
 نهنک درد دستت:گفت و برداشت چشاش رو از عينکشو و گرفت باال سرشو بود خوندن
 .دخترم

 .بود وضيفم نکردم کاري:من
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  .ايستادم خاتون صداي با که در سمت کردم گرد عقب گذاشتم بشقابو و ليوان

 .داره گناه تنهاست دست خريد برو مريم با فردا:خاتون

 . ميرم چشم:من

 .استخر ظهرميريم از بعد که کن استراحت برو دخترم بال بي چشمت: خاتون

 استخر؟:من

 .ميرم استخر بار سه اي هفته من ازه: خاتون

 .فعال پس باش اها:من

 . فعال:خاتون

 نميبرد خوابم شدم ولو تخت روي و رفتم خودم اتاق بسمت و شدم خارج خاتون اتاق از
 .بودم ننوشته که خاطراتي نوشتن به کردم وشروع کردم باز خاطرمو دفتر همين براي

 ....!خوبم  

 ؛....باورکنيد

 ....ام ريخته هارا اشک

 ؛...ام خورده را ها غصه

 ؛....ام شمرده را ها نبودن

 .....ميگذرد که روزها اين

 .....ام خالي

 خشم،دلتنگي،نفرت از خالي

 ....!عشق وحتي
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 .....احساس از خاليم

 

 

 

 بازهم مهري،و از خاتون،ترسيدنم به اوردنم حقيقت،پنام از فرارم،فرار ،از تنهاييم از نوشتم
 از کجاست،نوشتم نيس معلوم که وپدري گذاشت،از تنهام که مادري از نوشتم

 قهوه رسيدسر جلد روي چکيد اشکم قطره اولين بستم دفترو و بدم ادامه دلتنگيم،نتونستم
 ...بگه داستان واسم ها شب که داشتم مادري ميخواست دلم ايم

 شهربازي ببره منو که داشتم پدري داشتم دوست چکيد اشکم قطره دومين

 .کنه بازي خاله باهام که داشتم خواهري داشتم دوست قطره سومين

 دعوا عروسک و سرتوپ باهم همش که داشتم برادري داشتم دوست قطره چهارمين
 .ميکرديم

 هاي هبچ مثل داشتم دوست منم کردم خفه بالشت تو هقمو هق شد تبديل سيل به اشکام
 روسکع بجاي که ميکردم زندگي زميني زير تو بجاش ولي عروسک از پر داشتم اتاقي ديگه

 ! مارمولک و موش از بود پر

 هانهب ميومد يادم وقتي از ولي بود مادرم نگفتن قصه خوابيدنام دير بهانه داشتم دوست
 !بخورنم و کنن حمله بهم مارمولکا و موشا خوابم وقتي مبادا که بود اين خوابيدنام دير

 داشتم،ن مشکي جزرنگ لباسي ولي ميپوشيدم عروسکي صورتي لباس منم داشتم دوست
 ، ميگرفتم دستم تو دستاشونو و ميرفتم بازار به مادرم پدر با ميخواست دلم

 طرف صورتمو ميشدم مواجه صحنه اين با وقتي که بودم فروش ادامس يک فقط من ولي
 . نشه حسوديم که ميکردم اي ديگه

 .تنهاييم براي ميکردم گريه

  تو اومد خاتون و شد باز اتاق در يهو که بودم خودم حال تو
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 بخ ميخواستين چيزي خاتون؟ جانم:گفتم گرفتم صداي با و کردم وجور جمع خودمو سريع
 !؟ اينجا اومدين راهو اينهمه چرا ميکردين صدام

 که ودب عمرم تو بار اولين براي گرفت اغوشش تو سرمو و سمتم اومد ميکرد نگام حرف بدون
 از بعد مهمي کسي واسه ميکردي حس بود خوبي خيلي حس ميسوزوند دل واسم کسي
 چرا دخترم شده چيزي:گفت و نشست کنارم و کرد جدا خودش منوداز خاتون لحظه چند

 ميکني؟ گريه

 .بود گرفته يکم دلم خاتون نيست خاصي چيز:گفتم و کشيدم باال بينيمو

 بري ببرتت بياد بگم اقا محمد به ميخواي شده تنگ مادرت پدر واسه دلت اگه:خاتون
 ببينيشون پيششون

 . جون خاتون نه:گفتم و گرفتم باال سرمو ترس با

  !ميترسه مياد مادرش پدر اسم وقتي کي داشت حقم خب کرد نگام تعجي با خاتون

 بپرسم؟ سوال چندتا ازت ميتونم:گفت و زد لبخند خاتون

 چيه؟ پدرت مادر اسم:اولي خب گفت و کشيد لپمو دادم تکون سرمو

 .کامبيز و مهري:من

 پيششون؟ بري نيستي حاظر چرا:خاتون

 .ببينن منو نيستن حاظر اونام چون:گفتم و پايين انداختم سرمو

 چرا؟:گفت و کرد نگام گيجي با خاتون

 .پرورشگاهيم يه من نيستم دخترشون من:من

 چي؟:گفت و شد گرد خاتون چشاي

 هک مردي همون از کردم تعريف زندگيم اول از کردم تعريف واسش و پايين انداختم سرمو
 رموس شد تموم حرفام اينکه از بعد زد که حرفي از کردم، تعريف ميذاره پرورشگاه تو منو

 ه،اهست نداد جواب ولي زدم صداش بود فکر تو شديدا کردم نگاه خاتون به و باالگرفتم
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 ببخشيد:گفتم و پايين انداختم سر خجالت با کرد نگام و هوا پريد ترس با که دادم تکونش
 .ترسوندمتون

 .زدي صدام نفهميدم عزيزم نه:گفت و زد غمگيني لبخند خاتون

 يراحت نفس ديد خاتونو تا و واردشد نگراني با و زد اتاقو در مريم بزنم حرف خواستم تا
 .گشتم دنبالتون ساختمونو کل اينجايين خاتون:گفت و کشيد

 بگردي؟ دنبالم چرا حاال:گفت و خنديد خاتون

 يگد ساعت يک بگم ميخواستم اها:گفت و زد بشکن باشه اومده يادش چيزي انگار مريم
 !ها استخر برين بايد

  .انداختي يادم شد خوب:گفت خاتون

 شو حاضر پاشو جون دختر پاشو:گفت و سمتم کرد رو بعد

  چشم:گفتم و دادم تکون سرمو

  .شدم حاضر هم من و شد خارج اتاق از خاتون

 باهاش بايد فردا که کرد اوري ياد بهم جون مريم برگشتيم استخر از خاتون با اينکه از بعد
 خواب زا ساعت صداي با صبح بخوابم رفتم بودم شده خسته چون و گفتم چشمي خريد برم
 همه اخه خريد برن صبحا دارن عادت اينا چرا نميدونم من بود1 ساعت شدم بلند

  ...چپس کاراشون اينا کال خريد ميرن بعدازظهر

 سرم رو چادرمو ميکردم حال جديدم مانتو تو چقدر شدم حاظر و شستم صورتمو دستو رفتم
 منم!شدي حاضر:گفت ديد که منو بود اشپزخونه تو جون مريم پايين رفتم و کردم مرتب

  ميشم حاظر االن

 .ميمونم منتظر من باشه:من

 بريم:گفت و کشيد شالش به دستي برگشت، اماده و حاضر بعد ربع يک و رفت جون مريم
 ...منتظرن اقا محمد

 . بريم:من
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 رد حرکت به ماشينو اقا محمد و داد ادرس جون مريم شديم ماشين سوار و بيرون رفتيم 
 نميکنه؟ اذيتت چادر:گفت من به رو جون مريم اورد

 اذيت؟:من

 اينا؟ و بشه گرمت بيادو پات زير مثال ديگه اره:جون مريم

 .کردم عادت نه:من

 ميپوشي؟ چادر کي از:جون مريم

 .دبستان پنجم از:من

 !کردي عادت حسابي پس اها:جون مريم

 .جورايي يه:من

 پاساژ سمت و پايين پريديم جون مريم با موند تمام نيمه بحثمون اقا محمد صداي با
 اين هب من ولي برميداشت چندتا چيز هر از جون مريم بود خوراکي پاساژ ،کل کرديم حرکت

 گفتن اب کنيم حساب رفتيم شد تموم خريد اينکه از بعد !ميشه چقد پولشون ميکردم فکر
 من گها !!!تومننننن هزار سيصد زمين، کف چسبيد فکم حسابدار توسط خوراکيا پول رقم

 مبعد کرد حساب و اورد در کارتشو ريلکس جون مريم ولي ميشدم منصرف خريد از بودم
 و اساژپ بيرون ،رفتم ماشين تو ببره خريدارو بياد که بزنم صدا رو اقا محمد برم گفت بهم

 ازم گفت و واستاد جلوم اومد بچه پسر يک که موندم منتظر وخودم زدم صدا اقارو محمد
 .گرفتم ازش روزنامه يک و دادم تکون سرمو زدمو لبخند ميخري روزنامه

 کسع به نظرم که بودم اخرش صفه روزنامه خوندن به کردم شروع بود بهتر که بيکاري از
 .شد جلب روزنامه پايين

 خوندم پايينشو مطلب بود من عکس که اين وااا

 !پاشايي نازگل:گمشده

 91:سن

 .اميريان تشکر، با بگيريد تماس زير شماره به فرد اين رويت صورت در
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 تمگرف صورتم رو چادرمو !ميکنه؟ چيکارم کنه پيدام اگه دنبالمه هنوز اميريان يني واي
 دمپري دومتر جون مريم صداي با ميديد، منو کسي نبايد بشه ديده دماغم فقط که طوري

 !ميکنم صدات دارم ساعته يک کجاست؟ هواست نازگل:هوا

 .نبود هواسم ببخشيد:گفتم و دادم قورت دهنمو اب

  .نکردم درست غذا هنوز من که خونه بريم بدو خوبه:جون مريم

 .باشه:من

 مرسيدي خونه به اينکه از بعد ماشين، سمت افتادم راه و چپوندم کيفم داخل رو روزنامه
 . بيارم ماشين داخل از وسايلو که رفتم و گذاشتم اپن روي چادرمو و کيف

 اتاق وارد و برداشتم ،وسايلمو کرد جابجاش جون مريم و اوردم وسايلو اقا محمد کمک با
 تخت رو کردم خالي کيفمو وسايل نبود ولي کردم باز سرکيفمو افتاد روزنامه از يادم شدم
 ميگردي؟ اين دنبال:گفت که اومد خاتون صداي يهو نبود که نبود ؟نچ

 .کردم نگاه دستش تو روزنامه به و گرفتم باال سرمو

 اورديد؟ کجا از اينو شما ششش:گفتم و دادم قورت صدا با دهنو اب

 تمسرکيف و بهش خورد چادرت ولي گذاشتي کيفتو  بودي هول خونه تو اومدي وقتي هيچي
 .داشتم برش و بهش شد جلب نظرم منم بيرون شد پرت ام روزنامه افتاد بود باز

 کردي؟؟؟ فرار که نگفتي چرا:گفت و نزديک اومد بعدش

 .بودم مجبور:گفتم و پايين انداختم سرمو

 مجبور؟ چرا:خاتون

 .بيرون مينداختينم چون:من

  ري؟فرا يک عنوان به بگيرتت ميتونه پليس ميدوني کني؟ چيکار ميخواي حاال:خاتون

 منو ناو اميريان پيش برم نميخوام جون خاتون:گفتم و کردم نگاش بغض با چکيد اشکم
 دبي ميفرسته
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 !نگرفتت که کسي حاال نکن گريه: گفت و کشيد پوفي  خاتون

 و سمتم برگشت يهو در سمت رفت و پاشد جاش از خاتون زدم لبخند و کردم پاک اشکامو
 ؟ اوين راستي:گفت

 رادرمب ديگه روز سه نازگل:گفت و کرد عوض حرفشو خاتون که گرفتم باال تعجب با سرمو
 . بياد ميخواد

 خب؟:من

 .باشي داشته خبر که گفتم هيچي:خاتون

 ! اها:من

 ؟من؟؟ پرستار تو يا توام پرستار من نميکشي خجالتم بخور، غذاتو بيا حاالم:خاتون

 .پاشو مار زهر:گفت خاتون که خنديدم

 !چشم:من

 

 ايدب خاتون دستور به و تهران مياد شيراز از خاتون برادر ،امروز ميکنيم کار داريم صبحه از
 .باشه مرتب و اماده جا همه

 عيدا خاتون برادر:گفت که افتام جون مريم حرف ياد که ميدادم اب هارو باغچه داشتم
  ميزنه سر بهش

  !نبود عيد که االن ولي

 هک ميشد تموم داشت ها باغچه کار ،ديگه شدم مشغول دوباره و انداختم باال هامو شونه
 و تگرف دستم از شلنگو و اومد بودن اومده کمک ي واسه که نفري سه همون از يکي ستاره
  .دارن کارتون خاتون باال بريد شما:گفت

 ميشدا؟ تموم داش گرفتي چرا اااا:من

 !ها ميشه عصبي خاتون االن برين:گفت زدو لبخندي ستاره
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 ديد نوم تا و بود واستاده اتاقم در جلوي ،خاتون باال رفتم و گفتم اي باشه و کشيدم پوفي
 .حاضرشو سريع :گفت و تخت ي گذاشت پالستيک دوتا و شد اتاق وارد

 چين؟ اينا:گفتم تعجب با

 !ديگه لباسن:خاتون

 باز؟ چيه کارا اين:من

  .شو حاضر حرفا اين بجا:گفت کالفه خاتون

 .چشم:من

 تونيک يک کردم خالي تخت روي پالستيکارو و رفتم سريع من و رفت بيرون خاتون
 بود، بادمجوني هاي طرح و مشکي زمينه با شال يک و مشکي شلوار يک و  بادمجوني

 .اومد در صدا به در زنگ که شدم حاضر سريع

 يدد منو تا خاتون بودن، رفته بودن اومده کمک براي که افرادي انگار پايين رفتم سريع
 شد اردو زنان عصا مرد پير يک اول دقيقه چند از ،بعد برادرش استقبال به رفت و  زد لبخند

 مکرد سالم ، انداختم پايين سرمو و ترسيدم من طوريکه ميباريد غرور روش و سر از که
 که بود خانوم يک نفر دومين شد، پذيرايي وارد من به نگاه بدون مرد پير ولي

 بتعج با خورد چهرم به نگاش تا ولي .کرد سالم باهام مهربوني با باشه سالش66ميخورد
 !کرد نگام

 هک خانومي به رو و فهميد نگامو معنيه ،خاتون کردم نگاه خاتون به و خوردم جا نگاش از
  واستادي؟ سرپا ،چرا عزيزم تو برو جون پريناز:گفت کردو ميکرد نگاه منو هنوز

 يک ادش صداي با که انداختم پايين سرمو شد پذيرايي وارد و زد زورکي لبخند خانوم پريناز
 .پريدم جام از دختر

 سالااااام:دختر

 که شچشا رنگ اگه ولي بود من شبيه چقدر اين کردم کپ ديدنش با ولي کردم بلند سرمو
 !من خود ميشد ميگرفتي فاکتور ارايششو و تر روشن يکم
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 اين زا داشتم ديگه ميکرد، نگاه منو تعجب با داشت دختره هنوز ولي اومدم خودم به سريع
 اوينا:فتگ دختره به و داد نجاتم دوباره خاتون بيچاره کردم نگاه خاتون به ميترسيدم ها نگاه
 .من پرستار هستن نازگل ايشون جان

  .خوشبختم:گفت و اومد خودش به اوينا يهو

 ! همينطور منم:وگفتم دادم قورت دهنمو اب

 . شديم پذيرايي وارد اوينا و خاتون با

 خاتون که کنم کمکش برم ،خواستم بود مهمونا به ميوه کردن تعارف حال در خانم مريم
 . مبل روي ونشوندم گرفت دستمو

 خان بفرماييد:گفت برادرش به رو خاتون اشپزخونه توي رفت جون مريم اينکه از يعد
 .کنيد ميل ميوه داداش

 کيه؟ دختر اين:گفت و کرد خاتون منو به نگاهي خاتون برادر

 خان خسرو:گفت و اومد خودش به سريع ولي شد شوکه يرادرش يهويي سوال از خاتون
 که زدم حرف باهاتون دربارش

 .اومد يادم اها:گفت و زد پوزخندي خان خسرو

 .داره گناه تنهاس دست کنم کمک جون مريم به ميرم من:گفتم و کردم خاتون به رو

  .برو باشه:خاتون

 ظرف توي شيريني چيدن حال در جون مريم شدم اشپزخونه وارد و شدم خارج پذيرايي از
 اينارو:گفت و کرد من به رو شد تموم چيدنش اينکه از بعد ، بود خوري شيريني کريستالي

 .ميکنه درد پام من مهمونا واسه ببر

 .چشم:من

 اتونخ حرف با که شم وارد ميخواستم کردم، حرکت پذيرايي سمت به و برداشتم رو سيني
 !خودت نوه اوينه دختر اين خسرو:شدم ميخکوب جام سر
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 .ندارم اوين اسم به اي نوه هيچ من:خسروخان

 يشهم شباهتشون از اويناس شبيه خيلي دختر اين خسرو ميگه راست خاتون:خانوم پريناز
 !!! خواهرن اينا فهميد

 ها؟ ، نگفتين بهم شما و داشتم دوقلو خواهر يک من يني:اوينا

 .بفهم پدرته قاتل اون نداري خواهري هيج تو:زد داد خان خسرو يهو

 نهپسرمو قاتل اين:گفتن و اومدن اقا و خانوم يک:اومد چشام جلوي پرورشگاه مدير حرفاي
 .داريم نگهشون نميتونيم ما

 لومج خان خسرو يهو نداشتم کردن حرکت توانايي ،اصال بود زده خشکم جام سر سيني با
 حاال: کرد زدن زنگ به شروع گوشام که زد دادي چنان بعد کرد نگام لحظه چند شد ظاهر

 هااا؟ بزنن حرب اينجوري من با تو بخاطر همه که رسيده جايي به کار

 زير کوبيد عصاش با من به توجه بدون خان خسرو ولي کردن ريزش به شروع اشکام
 ،از دش يکي شده خورد هاي کريستال با بود شيريني هرچي و افتاد دستم از سيني سيني،

 هب بشه کم ازش مو تار يه اگه خسرو:گفت و اومد خاتون يهو  ميچکيد اشکام فقط ترس
  .نميگذرم ازت اقاجون خاک ارواح

 نوازش و گرفت اغوشش تو منو خاتون ، شد شروع من هق هق و ببرون رفت خان خسرو
 ...ميشه درس چي همه اروم، هيششش:گفت گوشم کنار و کرد

 

 و بستم درو اتاقم، سمت رفتم و شدم خارج خاتون اغوش از شدم اروم کمي که ازين بعد
 بود ،سخت بود سخت برام باورش کردم، جمع شکمم توي پاهامو و نشستم اتاق از گوشه يه
 ...نيستن زنده مادرم پدر حتي ولي نوشتم مادرم پدر از اينهمه من که

 !بودم بچه خيلي موقع اون که چرا؟من ؟ولي کشتمشون من واقعا يعني

 شتپ که کسي به و کردم پاک اشکامو اومد در صدا به اتاقم در که بودم غرق خودم افکار تو
 بلند سرمو گرفت، قرار در چهارچوب توي اوينا قامت و شد باز در  دادم ورود اجازه بود در

 واهرخ يک که بفهمي ثانيه يک در گه بود سخت ،چقدر کردم نگاه دوقلوم خواهر به و کردم
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 داد، حرکت روتختي روي دستشو و نشست تخت روي اوينا !!!دوقلو خواهر اونم !داري
  .نميتونست ولي بگه چيزي يه ميخواست انگار

  داشتي؟؟؟ کارم جان اوينا جانم:گفتم و کردم صاف صدامو

 بسته چشاي با همونجور باشه برده لذت حرفم با که انگار زد لبخند و بست چشاشو
 باشم؟ داشته خواهر يک داشتم دوست چقدر ميدونستي:گفت

 ودب گفته برام تو از مادرجون:گفت و کرد من سمت سرشو و کرد باز چشاشو ندادم جوابي
 دست از مادرمو پدر که تصادفي تو ولي بود اوين اسمش که اريامهرها دختر ي نوه اولين
 . خوندم قران روحت ارامش ي واسه چقدر نميدوني:گفت و خنديد .بود شده کشته دادم

 .بهشت ميبره منو قرانات اون بميرم االنم اگه خوبه پس:گفتم و خنديدم

 من برصدبرا دختر اين شک بي شد درست سفيدش لپاي روي گونه چال دوتا که زد لبخندي
 ومر روبه و کرد بلندم و گرفت دستمو سمتم اومد و شد بلند تخت روي ،از بود خوشگل
 بيرون؟ بريم:گفت و وايستاد

 يميترس چرا حاال:گفت و خنديد بلند و نموند دور چشاش از که لرزيدم ترس از حرفش با
 ينا باهم ما ديگه باش راحت گفت و کشيد سرم از شالمو ،بعدم باغ رفته نيست اقاجون

 ...حرفا

 !بلندن اينا چقدر:گفت و کرد نگاه موهام به تعجب با و شد ساکت يهو

 !نامرد: گفت حسودي با و کشيد دستي خودش پسرونه موهاي به

  بريم:گفتم و کردم جمع کليپس با موهامو و خنديدم شدنش خودموني زود اين از

  !بدوم باهاش که کرد مجبور منم و شد سرازير ها پله از و گرفت دستمو سريع اوينا

 تساک ما ديدن با که بودن بحث حال در خانوم پريناز و خاتون رفتيم پزيرايي سالن به
 بهم اشکي چشاي با و کرد باز هم از دستاشو و شد بلند جاش از خانوم ،پريناز شدن
 ميدي؟ اجازه دخترم اوين:گفت
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 شاموچ جلو داد هلم و کرد ول دستمو ،اوينا داد تکون سر لبخند با که کردم نگاه خاتون به
 ودموخ ميداد لذت بهم و بود گرم ،اغوشش مادربزرگمه االن که زني اغوش تو رفتم  و بستم
 فدات رماد الهي:گفت ميزد بوسه سرم به که همونطور خانومم ،پريناز فشردم بهش بيشتر

 رانته پامو قبل سال نوزده و ميشکست پام قلم ،کاش بودي تنها سال همه اين که بشه
 .انومخ پريناز خدانکنه:گفتم و شدم خارج اغوشش از کرد کردن گريه به شروع و نميزاشتم

 و؟ ميزني حرف باهام اينجوري که غريبم من خانوم؟مگه پريناز:گفت و کرد پاک اشکاشو
 . کردن گريه به کرد شروع دوباره

 کردم لطغ:گفتم و بردم باال دستامو کرد نگام تعجب با و اومد بند گريش که خنديدم بلند
 مادرجون،

  .جون مادر جون:گفت و کرد بغلم محکم دوباره منو مادرجون

 روب ميشه پرو ديگ بسشه هوي:اومد اوينا جيغوي جيغ صداي که بوديم رفته حس تو تازه
 و کرد باز دستاشو و گرفت قرار مادرجون جلوي خودش و کنار کرد پرت منو بعد ببينم کنار

 کنترل  خودمو نتونستم شد زمين پخش اوينا و داد جاخالي مادرجون ولي جون مادر گفت
 برداشت مبل روي از کوسن يک و کرد جور و جمع خودشو اوينا که خنده زير زدم و کنم
 . بخند يخ رو کوفت:گفت سمتمو کرد پرت

  !من عشق يخ نه اب اون:من

 وبخ بست درو و اتاق تو رفت پاشد و ايششش هرچي حاال:گفت و کرد نازک چشمي پشت
 متس افتادم راه و زدم خاتون و جون مادر به لبخندي کنم، کشي منت برم بايد بود معلوم

 ...اتاق

 

 لوج رفتم و زدم لبخند ديدم، ميرفت ور گوشيش با که درحالي اوينارو و کردم باز اتاقو در
 شروع و کردم صاف صدامو بود نازنازي دختر اين که الحق کرد بهم پشتشو ديد منو تا اوينا
 .....نيست خُوش دِلَم :خوندن به کردم

 .....غَمگينَم
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 .....فَهمَد نِمي شايَد کَسي

 .....دانَد نِمي شايَد کَسي

 .....تَنهايي دَستِ  اَز مَرا گيرَد نِمي شايَد کَسي

 .....ِشعري فَقط خواني مي تُو

 :گويي مي اهِسته لَب زيرِ  وَ 

 !.....زيبايي اِحساسِ  عَجَب

 ...داني نِمي شايَد تُوَهم

 

 و تشسم ،رفتم ميخورد تکون اهسته هاش شونه ولي سمتم برنگشت کردم نگاه اوينا به
 و انداخت پايين شرمندگي با سرشو کرد، نگام اشکيش چشاي با و برگشت گرفتم دستشو

  نازيم ناز من ميگه هميشه اروين ولي کنم اذيتت نميخواستم:گفت

 کيه؟ اروين:گفتم و کردم کج سمت يک به سرمو و زدم لبخند

 !مونه عمه پسر:گفت و انداخت گل لپاش

 ميزني؟ حرف اقواممون از يکم گفتي شد خوب:گفتم و کشيدم لپشو

 ته ما پدر عمو تا دو داريم عمه يک ما نگا بگم بذا اره اره:گفت و داد تکون شادي با سرشو
 ،اسم بهرام دوميمون عموي و شهرامه:بزرگمون عموي اسم عزيز اقاجون براي و بوده تقاري

 وتاد بزرگمون ،عموي بود بهنام اسمش بابامون همون يا اقاجون تقاري ته و بهاره مونم عمه
  .يوتام پسرش اسم و يوتاب دخترش ،اسم پسر يه دختر يه داره بچه

 و اتوساس و ،کيارش ارش ترتيب به اسماشون دختر يک و پسرداره دوتا دوميمونم عموي
 هب صورتشو بعد داشت تورو منو باباهم و ارين و اروين:اسم به داره پسر دوتا جونم عمه

 هک مياد بدم اتوسا اين از انقدر  اتوسا بجز خوبن همشون گفت و کرد جمع چندش حالت
  ...ميمون ي دختره نگو
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 مونمامان نداريم:گفت و داد تکون سرشو چي خاله و دايي کن ولش حاال:گفتم و زدم لبخند
 .بوده فرزند تک

 !اهان: گفتم و دادم تکون سرمو

 .بگم هاشونو سن بذار راستي

  کيا؟ هاي سن: گفتم تعجب با

  .ديگه اينارو اروين:گفت و کلم پس زد اوينا

 . بگو خوب اها:گفتم و دادم تکون سرمو

 45،کيارش 41شون هرسه ارش و ،اروين يوتام 4::يوتاب ترتيب به: گفت و زد چهارزانو
 41تو ميريم ديگه ماه يک توام ،منو:4،ارين 46،اتوسا

   .اومدن دنيا به سال يک تو ارش و يوتام و اروين جالب چه:من

 و بزرگتره اروين از دوماه يوتاب متفاوتن فقط ماه تو اره:گفت و داد تکون سرشو اوينا
 .نميشن جدا هم از هان دالتون مثل تا سه اين ولي ارش از ماه6اروين

 ! باحال چه:من

 شام:گفت و شد وارد خانوم مريم و شد زده اتاق در يهو که ميزد حرف داشت هنوز اوينا
  .حاضره

 !!!شام:باهم اوين منو

 .شام اره: گفت و رفت عقب دوقدم خانوم مريم

 چنده؟ ساعت مگه:من

 .1:خانوم مريم

 شدم غذاخوري سالن وارد تا پايين رفتيم و گرفتم اوينارو دست بعد اومديم باشه باشه:من
 اخم من ديدن با و کرد ما سمت صورتشو بودافتاد، نشسته ميز اول که خسروخان به چشم
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 و شد تر پررنگ اخمش بود خورده گره توهم که من و اوينا دست ديدن با ولي کرد
 .بخورين غذا بياين هستين چي منتظر:گفت

 من ويروبر اوينام نشستم خاتون کنار رفتم و کشيدم بيرون اوينا دست از دستمو سريع
 من ولي کردن خوردن غدا به شروع همه خسروخان دست حرکت ،با نشست مادرجون کنار
 دبع ميترسيدم خيلي ازش چيه ،دروغم ميشدم اب داشتم خسروخان اخموي هاي نگاه زير

 . بيا من همراه تو:گفت و کرد من به رو شد تموم غذاش اينکه از

 شدم دبلن جام از ميکردن، نگاه من به نگران و ساکت همه نميخورد بشقاب به قاشقي ديگه
 لداخ رفت و کرد باز درشو و ايستاد کتابخونه در جلوي افتادم راه خسروخان سر پشت و

 اشاره من به و نشست ها مبل از يکي روي و رفت خسروخان شدم داخل سرش پشت منم
 راتب ميخوام نگا:کرد زدن حرف به شروع هم خان خسرو نشستم فاصله با بشينم، که کرد

 . کنيمي زندگي ما پيش و شيراز مياي ما با االن تو خاتون اسرار به کنم روشن چيزو چندتا

 االن؟ همين:ودگفتم پريدم حرفش وسط

  .ميريم فردا نخير .نپر حرفم  وسط:گفت و بست چشاشو خشم با

 . چشم:گفتم و دادم تکون سرمو

 .نيست ازادي حقت و قاتلي يک تو پچرخي پريناز و اوينا ور  و دور زياد نميخوام:داد ادامه

 .چشم:گفتم و پايين انداختم سرمو

 خونه تو بايد که تفاوت اين با فقط همينجاس مثل شيراز توي تو ي وظيفه:گفت و شد بلند
 . کني کار من ي

 !؟ منه پدربزرگ مرد اين واقعا ايا که کردم شک دلم تو و دادم تکون سرمو

 . بيرون برو حاالم خوبه:خان خسرو

 نفس و زدم تکيه بهش و بستم سرم پشت درو شدم، بيرون کتابخوته از و شدم بلند ازجام
 کشيدم عميق
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 قبول کاش ميگم ميکنم فکر که حاال شيراز، سمت ميافتيم راه خسروخان گفته طبق امروز
 . گذاشتم ماشين داخل و کردم جمع وسايالمو نميکردما

 رمس روي چادرمو نميگنجه خودش پوست تو ميرم همراهشون منم که فهميد وقتي از اوينا
 اقعاو کردم نگاه چسبش و کوتاه مانتوي به تو پريد اوينا و شد باز اتاق در که کردم مرتب
 چادر با چقدر:گفت و زد دورم چرخي و سمتم اومد اوينا برم؟ باهاشون ميخواستم چطور

 مبري بدو:گفت و گرفت دستمو خنديد اونم من خنده از که خنديدم ميشي، ديده مظلوم
 .منتظرن اقاجون

 جون مريم و خاتون با داشتن که ديدم مادرجونو و خسروخان رسيديم پايين طبقه به وقتي
 يه يدد منو تا کرد نگاه بهم و برگشت خسروخان که سمتشون ،رفتيم ميکردن خداحافظي

 بيرون ما کنيد خدافظي سريع:گفت اوينا به رو و زد پوزخند و انداخت باال ابروشو تاي
 کونت اروم هاش شونه کردم بغلش و خاتون سمت رفتم بيرون، رفت زنان  وعصا منتظريم

 بدتو خسرو باش مطمئن باش خودت مواظب:گفت و کرد نزديک گوشم به سرشو خورد
 .بياد کنار خودش با بذار فقط نميخواد

 .چشم:گفتم لبخند وبا دادم تکون سرمو

 .دخترم بال بي چشمت:خاتون

 مکرد خدافظي جونم مريم با بردم، پناه  جون مريم اغوش به و اومدم بيرون خاتون بغل از
 اب داشت خسروخان رفتم، خسروخان باالي کالس ماشين سمت به و شدم خارج خونه از و

  و ينااو ،منو شيم سوار که کرد اشاره دست با و شد ساکت ديد مارو تا که ميزد حرف رانندش
 تهرف رو راه از کمي نشست، راننده شاگرد جايگاه هم خسروخان و نشستيم عقب مادرجون

 ونخوابش اول همون که جون خانوم و اوينا ميشدم کالفه داشتم حوصلگي بي از که بوديم
 کرد روشنش و پخش سمت برد دستشو خسروخان که ميبرد خوابم داشت کم کم ديگه برد،

 تو هميشه که صالحي خانوم لطف به"شد پخش مقدم مهدي خداي" اهنگ که
 ، بودم حفظ هارو خاننده همه اسم داره کالس مثال که ميکرد پخش اهنگ سيسمونيش

 اهنگ توي شدم غرق و زدم پس افکارمو
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 سخته چقدر که اخ"

 اينجايي کنم حس

  جز نبينم اما

 تنهايي عالمه يه

 تلخه چقدر که اخ

 تو بي شدن رها

  کس هيچ بسوزيو

 تنهاييتو نبينه

 بسه واسم خدا

 ميشه تموم بگو

 ميدوني تو فقط

 اتيشه دلم تو که

 اشکامو تا بذار

 بيدارم چشاي

  هرشب چرا بگه

 ميذارم شونت سررو

 ميپوسم دارم ديگه اينجا

 دوستم نداري نگو تنهام

 تاريکه واسم ديگه دنيا

 نزديکه هام گونه به گرمات
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  من با بگو خدا

 ميموني هميشه

  ما نميشيم جدا

 اسوني اين به ديگه

  تو از دور زندگي

 نيست ميخوام که اوني

 دنيا اين تو هيچکي

 نيست روياهام شبيه

  خستم ادما از

 سيرم همچي از

  روزا همين تو بي

 ميميرم ها غصه از

 دردامو تلخيه

 ميفهمي تو فقط

 لحظه هر منو که

 بيرحمي با ميکشه

 ميپوسم دارم ديگه اينجا

 دوستم نداري ،نگو تنهام

 تاريکه واسم ديگه دنيا

 نزديکه هام گونه به گرمات
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 انداختم سرمو ميکرد، نگام داشت خسروخان کردم نگاه ايينه توي و کردم پاک اشکامو
  پايين

 .تمرف خواب به و دادم تکيه اوينا شونه به سرمو و بستم چشامو بود شده سنگين سرم

 ااوين خندونه صورت کردم باز چشامو تا پاشدم خواب از نفر يک توسط خوردن تکون با
 رسيديمااااا الو خواب پاشو:گفت ميخنديد که همونجور اومد چشام جلوي

 ميگي؟ راست:گفتم تعجب با شد بيشتر اوينا خنده که نشستم سرجام سيخ

 به دستش با و  خونمون اونم نگا دارم شوخي باتو من مگه:گفت داد تکون تاسف با سرشو
  .کرد اشاره بزررررگ در يک

 خونه مثل خونشون افتادم راه خونه سمت به و شدم پياده ماشين از و دادم تکون سرمو
 ديم،ش خونه وارد اوينا با خاتونه خونه از بزرگتر اينجا گفت ميشد ولي بود، بزرگ خاتون

  .بدم نشون اتاقتو بيا بدو:گفت و کشيد دستمو و زد چرخي اوينا

 از يگهد اومدم کش بابا اي:گفتم عصباني مثال چهره با و کشيدم بيرون دستش از دستمو
 .مياري کش منو داري ريز يک ديروز

 پله از و خانوم تنبل ديگه بدو:گفت و کشيد و گرفت دستمو دوباره و زيرخنده زد بلند اوينا
 و واستاد درها از يکي جلوي که ميومد در جونم داشت ديگه رفت باال خونه مارپيچ هاي

 نگران و استرسي ي باچهره و داخل رفت و کرد باز درو بعد شما اتاق اينم بفرما :گفت
 احبص تهران بيام نميدونستم اخه بچينمشون خودم نتونستم اومد؟باورکن خوشت:گفت

 خنده زير زد بلند خودش بعدش ميشم خواهر

 و ختت کردم، نگاه بود شده اسمون مثل اسموني ابي هاي ديواري کاغذ با که بزرگي اتاق به
 تزيفان فرش هم کفش و داشت اي نقره و ابي رنگ به روتختي با پررنگ ابي رنگ به کمد

 ودمب ابي رنگ عاشق که من براي ، بود کرده زيباترش اي نقره گالي با تيره ابي رنگ به
 اتاق اين گفتم و کردم نگاه اوينا نگران ي چهره به لبخند با بود، انگيز دل و زيبا خيليييي

 از کيي به دست با بعد مياد، خوشت ميدونستم: گفت و هوا پريد خوشحالي با اوينا ، عاليه
 يربگ دوش يه بدو االنم بگيري دوش ميتوني اينجام:گفت و کرد اشاره اتاق داخل هاي در
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 رهب خواست و زد لبخند يک ،بعدش گشنگي از مردم که بخوريم چيز يه بريم بعدش که
  جانم:گفت و سمتم برگشت زدم صداش که بيرون

 کجان؟ خسروخان چيزه راستش:من

  .کنن استراحت که رفتن اقاجون:گفت و زد لبخند اوينا

  .ممنون اها:گفتم و زدم لبخند کرد تاکيد اقاجون کلمه رو عمد به

 . بگو داشتي الزم جيزي قربونت:اوينا

 .باااش:من

  بذارم وسايالمو برم فعال بغليتم اتاق من : اوينا

 . حله:من

 .فعال خب:اوينا

 .فعال:من

 لداخ چيدمشون و بيرون کشيدم ساک داخل از لباسامو سريع منم بيرون رفت که اوينا
 فکم که کردم باز  و حمام ،در حمام برم که برداشتم حوله با ،شلوار تونيک يک و کمد

 تفاوت قدرچ ميبينم ميکنم فکر که االن بود، اتاق شبيه بيشتر بود حمام ،اين کفش چسبيد
 هب نيافته مارمولکي سوسکي اينکه ترس از مهري حمام توي اينجاس، و مهري خونه بين

 اريک سنگ اينجا مثل نه بود سيماني اونجا اخه بزني شامپو باز چش بودي مجبور جونت
 اب توش دوباره ميشد تموم وقتي تازه که بود مرغي تخمه شامپو يک مهري خونه ،تو شده

  !باشه قطار شامپو مدل چندين اينجا مثل ،نه ميرفت ديگمونم هفته يک و ميريختيم

 بچگي ياد و افتاد وان به چشم کردم بازش و دوش سمت رفتم و کردم جور و جمع خودمو
 توش و ميکردم اب حمامو توي تشت همين ،براي ميداشتم وان داشتم دوس که افتادم هام
 دمش خارج حمام از و پوشيدم لباسامو و گرفتم دوش سريع و کشيدم ،اهي ميکشيدم دراز

 اااا:گفت و تو اومد خوشحال اوينا و شد باز اتاق در که بودم موهام کردن خشک درحال
 بيرون؟ اومدي
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 . اره:من

 ...خوش خبر يه:گفت و هوا پريد اوينا

 شده؟ چي باشه خير:گفتم و برداشتم بروسو و گذاشتم کنار حولمو

 .نهک معرفي اقوام به تورو که ديده تدارک مهموني يک هفته اخر گفته اقاجون خيره:اوينا

 گفتن خان خسرو خ:گفتم من من با شد خشک دستام تو بروس

 .شمچ:گفت اقاجونم تو، نه من نه وگرنه بکني کارو اين بايد حتما گفت مادرجون اره:اوينا

 . کنه خدابخير:من

 دو ونچ کن اماده خودتو ،راستي بپوشي ميتوني داري دوس هرکدومو لباسه پره کمدت:اوينا
  .بخوريم غذا بريم بدو االنم:داد ادامه و خنديد بعد نمونده هفته اخر تا ديگه روز

 . ميام من توبرو:من

  .بياي سريع باااش:اوينا

  .ندارم دردسر حوصله اصال بگذره بخير خداکنه وارفتم، روتخت بيرون رفت و

 وهاموم شدم اروم ،وقتي بشم اروم تا کشيدم عميق نفس چند و پاشدم جام از عصبانيت با
 .نکردم غش گشنگي از تا بخورم چيزي يک رفتم و بستم کليپس با سفت

 که بود اورده نفرو پنج مادرجون روز همون ظهر از بعد از گذشت باد و برق مثل دوروز اين
 وسط اين ميومد شبا اخر و بود بيرون همش که خسروخانم بدن، انجام خونرو هاي کار

 شبيه تربيش لباس گفت ميشد اينا به بستم محکم کمدو در بود، خوشحال و شاد اوينا فقط
 ودنب شده طاليي اميريان دستور به که زدمو رنگ موهاي ،اه گيپور يا توره يا خوابه لباس

 تخت روي و فرستادم گوشام پشت برميگشتنو خودشون رنگ به داشتن کم کم االن ولي
 !منه واسه چشن اين انگار نه ،انگار ارايشگاه رفته کرده ول منو نامرد اويناي ،اين نشستم

 و دش يهوباز در که کنم استراحت  بستم چشامو درازکشيدم تخت روي و کشيدم پوفي
 نگاه مادرجون به داد صدا کمرم هاي مهره که نشستم سيخ چنان اومد يکي جيغ صداي
 شده؟ چي:گفتم و بلندشدم ميکرد نگاه بهم تعجب با و بود صورتش رو دستاش که کردم
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 !ميرسن االن تو؟؟؟ نيستي حاضر چرا شده چي مارو زهر:مادرجون

 !ندارم لباس:گفتم و باال انداختم هامو شونه

 ديگه بپوش يکيو لباس همه اين:گفت و کرد باز درکمدمو اومد مادرجون

 عمرا بپوشم اينارو من:گفتم و بيرون کشيدم مشکي دکلته لباس يک

 کني؟ چيکار ميخواي خوب:گفت و کشيد پوفي مادرجون

 !نميدونم:من

 صورتشو تو زد تر محکم بار اين مادرجون شد زده در زنگ بزنه حرف خواست مادرجون تا 
  نيستي حاضر هنوز تو ولي اومدن بيا:گفت

 کن باز درو "خدمتکار"جان سعيده:زد داد باال از و

  خانوم چشم:سعيده

 من:گفت و رفت من به غره چشم يک و پاشد مادرجون بودم گرفته استرس بود چي دروغم
 .بيا بپوش چيز يه سريع توام نباشم زشته پايين برم

 .چشم:گفتم و انداختم پايين شرمزده سرمو

 ديد نوم تا که تو اومد اوينا و شد باز اتاق در يهو که ميکردم نگاه لباسا به عجز که جون مادر
  !اومده شهرام عمو نيستي؟؟؟ حاضر چرااا:گفت و کشيد خفه جيغ يه

  بپوشم باز لباس نميتونم من اوينا:گفتم و کردم نگاه بهش ناراحتي با

 ...بصبر دوديقه يافتم:گفت و پريد هوا به و زد بشکني يهو و کرد بهم نگاه يک اوينا

  .باشه:من

 بيا:فتگ و تخت رو انداخت لباسارو تو اومد پر دست با بعد دقيقه پنج و بيرون رفت سريع
 خوبه؟ اين ببين
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 شلوار کباي زانو از باالتر وجب يک ليمويي تونيک يک داشتم  برشون و لباسا سمت  رفتم
 م،پريد ميزنه برق خوشحالي از چشام بودم مطمئن ليمويي مشکي روسري و مشکي نود

 ...من نجات فرشته عاشقتم:گفتم کردمو بارونش بوسه و اوينا بغل

  بريم باهم من اتاق بيا ،پوشيدي بريم بپوش بدو:گفت و زد لبخندي اوينا

 .باشه:من

 اتاق سمت رفتم و بستم سرم پشت به روسريمو شدم حاضر سريع من و بيرون رفت اوينا
 .بريم:گفت و بيرون اومد که زدم در به تقه دوتا اوينا

 . بريم:من

 صحبت و خنده صداي پذيرايي از پذيرايي سمت افتاديم راه باهم و گرفت دستش تو دستمو
 االب بگيرم سرمو نداشتم جرات شد حاکم جا همه سکوت همه شديم پذيرايي وارد تا ميومد
 ريبهغ ادم چهارتا به و باال گرفتم سرمو اوينا دست فشار با که بود پايين همونجوري ،سرم
 بهش که اقايي سمت برد و گرفت دستمو سمتم اومد و شد بلند ،مادرجون کردم نگاه

 و اقاهه همون به کرد رو و فشرد دستش تو محکم دستمو مادرجون باشه، سالش61 ميخورد
 ورد مسائل بعضي بابت ازمون االن تا که کسي بهنامه، اول دختره اوين اين شهرام:گفت

  .بود

 اومدي خوش:وگفت کرد نزديک گوشم به صورتشو و گرفت اغوشش تو منو عموشهرام
  .اومدي خوش دخترم

 غلمب عشق با اينجوري ميداشتم پدري منم اگه که افتادم فکر اين به مهرش پر اغوش از
 يهگر  هاس بچه مال گريه:گفت ديد اشکمو که عموشهرام چکيد اشکم ناخوداگاه !ميکرد؟

  !نکنيا

  .چشم:گفتم و کردم پاک اشکامو

 نستمنتو شد، خيره بهم قرمز صورت با که ديدم خسروخان عصباني چهره برگشتم تا ولي
 روخان،خس کردن چکيدن به شروع اشکام دوباره همين براي بگيرم ناديد چشاشو تو نفرته

 عصا و بخورم هوا حياط ميرم:گفت و پاشد چون سوخت برام دلش انگار چهرم ديدن با
 صداي با که بودم شده خيره خاليش جاي به حالت همون به من ولي بيرون رفت زنون
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 و عمو زن سمت ،رفتم خانومن اسما عموت زن ايشون جان اوين:اومدم خودم به مادرجون
  .عمو زن اومدين خوش:گفتم و کردم بغلش

 . دخترم اومدي خوش تو:اسما عمو زن

  .عمو زن ممنونم:گفتم و کردم نگاه مهربونش چهره به

 شدمي که بود جوون دختر يک که بعد نفر سمت رفتم عمو زن با احوالپرسي و سالم بعد
 لب و تيره سبز هاي چشم با دختري کرده تعريف ازش اوينا که عموييه دختر يوتاب فهميد

 نماومد از اونم و کردم سالم باهاش لبخند ،با خوشگل بسيار دختري درکل کوچولو دماغ و
 تا بود غلشب بچه پسر يک که بعد نفر سمت رفتم بسيار تشکر با منم کرد خوشحالي ابراز

 بنيامين جان يوتاب همسر ايشون:گفت و حرفم وسط پريد مادرجون بزنم حرف خواستم
  ...اقا تايماز پسرشون اينم:گفت و کشيد بچه پسر سر رو دستشو و هستن خان

 شمام:گفتم و کشيدم تايمازم لپ و اومديد خوش اقا بنيامين سالم: گفتم و زدم لبخندي
  .جون خاله اومديد خوش

  .اومديد خوش شمام ممنونم:اقا بنيامين

 فتهر  يادت منو: ترسوند منو پشت از صدا يک که بشينم رفتم شد تموم که پرسي احوال
 عمو دختر

 حتيرا به برخوردکردم پسر يک عصباني چهره با که عقب برگشتم ترس با و هوا پريدم

 ! يوتامه پسر اقا اين که فهميد ميشد

  .يدمتونند ميخوام معذرت:گفتم و پايين انداختم سرمو و گرفتم شبش مثل چشاي از نگامو

 ولي مميبخش اولته دفعه خب:گفت و کشيد ريشش ته به دستي نمايشي صورت به يوتام
  .نشه تکرار ديگه

 !اضافي ي دختره:گفت بشنوم من فقط که جوري بشه رد کنارم از خواست وقتي و

 . اومدم خودم به اوينا دست تکوناي با که کردم نگاه خاليش جاي به بهت با

  کرد ضايت شد چي:گفت خنده با اوينا
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 بابا؟ بود کي ديگه اين:گفتم تعجب با همونجور

  .اينه اخالقش ميکني عادت نداره اشکال بود يوتام:اوينا

 !!وا:من

  واال:اوينا

  .شدن وارد بهاره عمه و بهرام عمو و شد زده در زنگ که زديم حرف عموشهرام با يکم

 اب داشتم هنوز دادن، جوابمو مهربوني با دو هر که کردم سالم فاطمه عمو زن و بهرام باعمو
 حال رسيده نو عموي دختر سالاام:گفت و جلوم پريد يکي يهو که ميزدم حرف عمو زن

  شما؟

 مويع پسر کيارشم من:گفت و خنديد بلند که ميکردم نگاش داشتم تعجب با همونجور
  گلت

 اوينم نه....ناز منم:وگفتم خنديدم نفسش به اعتماد از

 هوهق چشاي با متناسب دهن و دماغ با گندمي پوست شدم دقيق چهرش ،به خنديد کيارش
 .بود جذاب کال بور موهاي و اي

 اين:فتگ و مسن خانوم يک سمت برد منو کنم اشنات بقيه با بيا :گفت و زد لبخند کيارش
 هستين؟ خوب جون عمه سالم:گفتم سمتش رفتم جونمونه عمه

 .اومدي خوش دخترم سالم:عمه

 .ممنون:من

 زرگترب ميخورد يکم فقط که خودش به شبيه پسره يک به دستش با و بسه خب کيارش
 ماين: گفت و کرد  اشاره ديگه دختر يک به و من داداش ارشه اين:گفت و کرد اشاره باشه
 ابيوت مثل چشاش رنگ ولي بود رفته برادرش به موهاش رنگ فقط اتوسا خواهرم؟ اتوسا
 پي نچسبه گفت که اوينا حرف به حاال داد جوابمو کراهت با که کردم سالم بهش بود سبز

 هب جون، بهاره عمه پسراي خانن ارين و اروين خوشگل اقاهاي دوتا اين گفت کيارش بردم،
 درکل سفيد پوست و بور موهاي با داشت کمرنگ ايه قهوه چشاي کردم نگاه اروين
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 به و کردم پرسي احوال سالم اروين با و گفتم افرين اوينا سليقه به دلم تو بود خوشگل
 بود ادرشبر  شبيه درکل ولي بود شده مثبتا بچه شبيه عينک اون با ،چقدر کردم نگاه ارين

 بحث به و نشستم يوتاب و اوينا وسط رفتم کردم گويي امد خوش سالم همه با ،وقتي
 يستل به يوتامم بايد بود اعصابم رو يوتام و اتوسا هاي غره چش ،ولي دادم گوش بزرگترا
 ...،هوفففف ميکردم اضاف نچسبا

 با که ودب پايين سرم کردن، بحث کار از اينا که انقدر ديوار به بکوبم سرمو ميخواستم ديگه
 . موند ثابت حرکت بي دستم خسروخان حرف

 

 و جفت کاري يه براش ميتوني ميکنه، بيقراري اومده وقتي از اوين جان يوتام:خسروخان
 کني؟ جور

 و مداد تکون سرمو شنيدم، گردنمو استخوناي شکستن صداي که اوردم باال سرمو چنان
  .کردم درست حرفمو گرفت ازم اوينا که نيشگوني با...خسر:گفتم

 اهر  زابه اقارو يوتام نميخواد کار دنبال برم ميخواستم امروز از من اقاجون راستش امم:من
  کنيد

 اهين؟دانشگ االن حده چه تا تحصيالتتون فقط چيه حرفا اين نه:گفت و زد پوزخندي يوتام

 کنکور نم:گفتم و کردم پاک پيشونيمو عرق  دستم توي دستمال با و پايين انداختم سرمو
 دارم ديپلم فقط ندادم

 يوتام خرتمس پر صداي ،اينبار نياوردم باال سرمو ولي شنيدم اتوسارو پوزخند صداي قشنگ
 بود اعصابم رو که بود

 . نميدن بهتون کاري جا هيچ که مدرک اين با خب:يوتام

 کنم کار کمبوتي يک توي اگه نخواستم که کارخونه توي کاره من بله:گفتم و کردم بلند سرمو
  .نيست مشکلي

 ارک براي کارگر يک دوستام از يکي:گفت ميرفت ور ناخوناش با داشت که همونطور اتوسا
  کنم؟ معرفيت ميخواي ميخواد اشپزخونه هاي
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  کردم مشت عصبانيت از دستامو و پايين انداختم دوباره سرمو

 .بزن حرف درست اتوسااااا:بهرام عمو

 ، شيدک يوتام پاي روي دستشو ناز با و داد تکيه يوتام به خودشو و گفتم چي مگه:اتوسا
 ؟ دارين چي ديپلم:گفت و کرد حلقه اتوسا لخت شونه دور  دستشو يوتامم

 . رياضي ديپلم:گفتم ميلرزيد بغض از که صدايي با

 .رکارس بياي بجاش ميتوني گرفته مرخصي ماه چند براي و بارداره هام منشي از يکي:يوتام

 اوين؟ نه مگه عاليه:خان خسرو

 . خوبه اره:گفتم و دادم قورت دهنمو اب

 .ارسرک بياين ميتونين شنبه از پس:گفت و فروکرد اتوسا موهاي داخل دستشو يوتام

 . ممنون:من

 بلند امسرج از کنم تحمل خونرو مزخرف جو نتونستم نگفت چيزي و داد تکون سرشو يوتام
 .بخورم هوا يکم برم من:گفتم و شدم

 ولينا چکيدن با شد مساوي بازدمم و دم اولين حياط، توي رفتم بقيه به کردن نگاه بدون و
  بغضم کردن خالي و خوندن به کردم شروع و زدم بغلم زير به دستامو اشکم قطره

 

 !؟..کنيد دعا مرا کمي ميشود

  ...است زخمي عجيب دلم من

 ...جانميشوم

 ...زمين در نه

 ...اسمان در نه

 ...ام خسته
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 ...کن نگاه مرا خدا

 

 برگشتم عقب به و ترسيدم فرد يک توسط من زدن صدا صداي با

 کشيدم عميق نفس و گذاشتم قلبم رو دستمو بود ارين

 .ترسوندمت ببخشيد:ارين

  .اومدين شما نفهميدم من نه:من

 کردي؟ گريه اوين:گفت و اومد جلوتر ارين

  .بابا نه:گفتم و کردم پاک اشکامو سريع

 .ميدونن باالتر همه از خودشونو همينه اتوسا و يوتام اخالق نباش ناراحت:ارين

 . نيستم ناراحت نه: گفتم و انداختم پايين سرمو

 .خوبه خب: ارين

  اومدين؟ بيرون کي شما:من

  .اومدم اينا با:گفت و کرد اشاره سمت يک به دستشو ارين

 و خنديدم بودن زدن قدم حال در اروين و اوينا کردم نگاه بود کرده اشاره ارين که سمتي به
 .ميان بهم خيلي:گفتم

 عقدشون نوروز گفت اقاجون ميکنن عقدشون زودي به...انشاا:گفت و زد لبخندي ارين
 .نشونن االنم ميکنه

 همن؟ کرده نشون اتوسام و يوتام:من

  .نيستن نشون اونا نه:ارين

 کنم صداتون شام واسه گفته مادرجون:گفت و اومد کيارش بزنه حرف خواست ارين تا

 . کردين صدامون که ممنون:من
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 .وظيفس حرفيه چه اين:کيارش

 و بدشد حالم کردن بدل و رد"قلوه" روده و دل يوتام و اتوسا اين که انقدر شام سرميز
 رنب ميخواستن همه که شب اخر نيافتاد، خاصي اتفاق شب اخر تا ،ديگه شد کوفت غذامم
 نداره شخصيت تعادل نذار سرش سربه يوتام شرکت توي:گفت گوشم کنار ارين

 .گفتين که ممنون باشه:گفتم و زدم لبخند

  .وظيفس کيارش قول به:ارين

 افرد به کارارو همه و بزنيم دست هيچي به نداد اجازه مادرجون رفتن مهمونا اينکه از بعد
 ندمگ شانس از ،اخه کردم کوک ميزيو رو ساعت و اتاقم رفتم خواسته خدا از منم کرد موکل

 رو تاسرمو اوففف !بذاره ديگه هفته شنبه ،نکرد يوتام شرکت ميرفتم بايد و بود شنبه فردا
 نفهميدم هيچي ديگه گذاشتم بالش

 زنگ و شدم بلند جام از زحمت هزار با شدم بيدار خواب از گوشي االرم صداي با صبح
 دستو شستن از بعد و بهداشتي سرويس سمت رفتم بود5 ،ساعت کردم خاموش ساعتو
 و دمپوشي مشکي شلوار با همراه کرم بلند مانتو ،يک شدن حاضر به کردم شروع صورتم

 يک و پايين رفتم ها پله از چادر و پول برداشتن از بعد و کردم سرم مشکيم کرم شال يک
 تابک تو االن خسروخان که بودم ،مطمئن کتابخونه سمت رفتم و خوردم پنير و نون لقمه

 نوم تا و باال گرفت سرشو ميخوند شاهنامه ،داشت شدم وارد اجازش از بعد و زدم در خونس
 داشتي؟ کاري:گفت و کشيد هم تو اخماشو ديد

  .بگيرم ازتون اقارو يوتام شرکت ادرس ميخواستم اره:گفتم و جلو رفتم قدم چند

 مومت نوشتنش اينکه از بعد کرد نوشتن به شروع و برداشت خودکار کاغذ يک خان خسرو
 تبه من مثل اون چون نکني اذيت يوتامو باش مواظب:گفت و گرفت من سمت کاغذو شد

 از ريميگي شرکت  کار بابت که هايي پول ولي نميدم بهت پولي هيچ من دوما نميکنه رحم
 .نکن پول درخواست ديگه و خودت

  .دارين لطف چشم:من

 .نشه ديرت بسالمت:خسروخان
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 .خداحافظ:من

 نفس شدم بيرون که خونه ،از افتادم راه خروجي در بسمت و شدم خارج کتابخونه از
 دادم رسواد و گرفتم تاکسي يک خيابون سر ،از خيابون سر سمت افتادم راه  کشيدم عميقي
 دمنفهمي دوختم چشم شيراز زيباي شهر به و ماشين به دادم تکيه سرمو خودمم دستش

 سابح ،کرايشو اومدم خودم به رسيديم گفت که تاکسي راننده صداي با که گذشت چقدر
 هنوشت بزرگ سردرش که طبقه هشت مون ساخته روبروي و شدم پياده ماشين از و کردم

 ها طبقه اين همه ايا کردم فک خودم با و واستادم"اريامهر صادرات واردات شرکت"بود
 يوتامه؟ مال

 ادمي که شدم اسانسور سوار شرکت، داخل رفتم صلوات و سالم با و بيرون دادم نفسمو
 خوشحالي از خفيف جيغ يه و کردم نگاه ها شماره به! برم چندم طبقه نميدونم اومد

 نمک پيداش تا کردم نگاه عددا به کيه مال که بود شذه نوشته شماره هر کنار اخه کشيدم
 ماليم اهنگ به نامرد خودش برا برداشته اخرو طبقه اهوک هشتم طبقه مديريت بلهههه

 پرم وت زد رسيديم هشتم طبقه به کرد اعالم که زني نکره صداي که ميدادم گوش اسانسور
 تم،رف کرد باز درو ميانسال نسبتا اقا يه که زدم درو زنگ و شدم خارج اسانسور از غرغر با

 و دمکر  صاف صدامو بود چيزي يک تايپ حال در که منشي سمت رفتم و کردم تشکر داخل
  خانوم؟ ببخشيد:گفتم

 جانم؟:گفت و کشيد جلوتر مقنعشو خانومه

 . شدم مزاحم مصاحبه براي:من

 .کنم هماهنگ رئيس با بده اجازه چشم:خانومه

 . باش:من

 هب خانوم يک رئيس جناب سالم:گفت شماره يک گرفتن از بعد و برداش گوشيو منشي
  چيه فاميلت:گفت و تلفن رو گذاشت دستشو يهو...اسم

 .اريامهر:من

 هخدانگ چشم....  مصاحبه براي اوردن تشريف مهر اريا اسم به خانوم يک بله بله:خانومه
 دار
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  .کنم صدات تا عزيزم بشين:گفت و گذاشت گوشيو منشي

 . باش:من

 سبتين رئيس با تو راستي:گفت منشي يهو که سالن گوشه مبالي سمت ميرفتم داستم
  داري؟

 ؟ چطور:من

  !يکيه فاميالتون اخه:منشي

 .باشه فاميلي تشابه شايد:من

 .اها:منشي 

 ادم بود اي سورمه مشکي دکورش کردم، نگاه اطراف به و نشستم گوشه مبال روي و رفتم
 به، نشستم اينجا که دقيقس پنج و چهل و ساعت يک فيکس اوفففف ميگرفت دلش

 تکون ينزم روي پاهامو عصبانيت با ميکرد، نگاه من به استرس با اونم که کردم نگاه منشي
 چشم.... لهب:گفت و برداشت گوشيو عجله با ،منشي شد بلند منشي تلفن صداي که ميدادم

  االن

 .منتظرته رئيس عزيزم برو:گفت من روبه و گذاشت گوشيو

 رياست رد سمت رفتم و بودنش رئيس با سرش تو بخوره:گفتم و شدم بلند عصبانيت با
 لندب سرشو يوتام واستادم و جلو رفتم قدم چند شدم، وارد اجازش از بعد و زدم در به دوتقه

  بشيني ميتوني:گفت و کرد

 يوتام کردم دادن تکون به شروع تند تند پامو و نشستم صندلي اولين روي حرس با
 اوردي؟ مدارکتو خب:گفت و زد پوزخندي

 وعشر و کرد بازش جلوش گذاشتن و اوردم در رياضيو ديپلم مدرک و کردم باز کيفو زيپ
 ينا احمق دختره کردي مسخره منو:گفت و جلوم کرد پرت  بستشو سر اخر کرد خوندن به

 ! اريامهر اوين نه پاشايي نازگل مال مدرک
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 فمکي توي از و برداشتم زمين روي از مدرکمو شدمو بلند جام از شدم عصباني رفتارش از
 با چکيد کماش و کنم کنترل بغضمو نتونستم ميزش رو گذاشتم و برداشتم شناسنممو دوتا

 نامهشناس دوتا من بدوني بايد ولي نکردم مسخرت من:گفتم ميلرزيد بغض از که صدايي
 ونفرد بودم يتيم بچه يک تهران توي من اينکه بخاطر ولي خودمم پاشاييم نازگل اون دارم

 ناي شد راحت خيالت حاال گرفتن، شناسنامه برام و کردن قبول فرزندي به منو و اومدن
  !منه؟ مال مدرکم

 نيستي؟ من عموي دختر تو يني:گفت ميکرد نگاه بهم تعجب با که همونجور يوتام

 .هستم چرا:من

  !چيه اينا و يتيم بچه پس:يوتام

 .خونه يتيم بوده گذاشته منو خسروخان:من

 چرا؟:يوتام

 .بگو منم به دونستي اگه:گفتم عصبانيت با و شدم تر جري مزخرفش سواالي از

 اين در من خب خيله نزن داد:گفت و رفت مغرورش جلد تو باز و کرد هم تو اخماشو يوتام
 اطميناني رسيده دوران به تازه يتيماي بچه به ميدوني اخه ميزنم حرف اقاجون با مورد

 .نيست

  اون ولي کردم نگاه بهش سرخ چشاي با

 امضا خوندن بدون و برداشتم ،کاغذو کن امضا گفت و جلوم گذاشت کاغذ يک ريلکس
  ميليونه يک حقوقت هرماه گفت يوتام کردم

 منشي؟ يک براي ميليون يکککک:من

 برو االمح کار سر بياي ميتوني فردام از کرد؟ ميشه چيکار ولي زياده تو براي ميدونم:يوتام
  .نگير منو وقته

 .قالبي رئيس جناب باشه:من

 گفتي؟ چيزي:يوتام
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 .خدافظ نه:من

  .سالمت به:يوتام

 ممرد بده ما به چاي يک نکرد خان يوتام کردم خدافظي منشيش با و شدم خارج اتاقش از
 يابونخ سر خوردنشون بعد و خريدم کيک و ابميوه يک و نزديک مغازه يک رفتم تشنگي از

 رسيد،پ ادرسو و اومد لخو لخ پيکان يه ربع يک بعد بياد، گيرم ماکسي تاکسي تا واستادم
 . بشم سوار که گفت اونم گفتم بهش

  د؟؟؟بو چطور:گفت و جلوم پريد اوينا رسيدم وقتي ميدادم فحش يوتامو فقط خونه خود تا

  .سرکار برم بايد فردا از هيچي:من

  .شهرام عمو خونه ميريم امشب نگا جون اخ:اوينا

  خب خيله اوووف:من

  باشي سرحال که کن استراحت برو:اوينا

 فعال پس اوکي:من

 عشقم برو:اوينا

 نفهميدم هيچي و بالشت رو گذاشتم سرمو تا و کردم عوض لباسامو و اتاق توي رفتم

 و دمش بلند کنه بيخير خدا شده چي بـــاز خدا اي پريدم خواب از اوينا بيداد و داد صداي با
  هوا پريدم متر سه دو که زد جيغ يه کردم باز درو تا اوينا اتاق سمت رفتم

 .نبود اين قرارمون اروين:اوينا

...... 

  .خوريمب شيرموز ببري منو عمو خونه بريم اينکه از قبل تا دنبالم بياي بود قرار تو نخير

....... 

  اومده پيش کار که درک به
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 و شيدمک دستش از گوشيو و جلو رفتم کرده بپا قشقرقو اين شيرموز يه براي خــــدا يــــا
 .اوينم خوبيد؟ اقا اروين سالم:گفتم اروين به

  .کرد ديوونه منو خواهرت اين تويي جان اوين سالم:زنان نفس نفس اروين

 ؟ چيه قضيه حاال:من

 ولي دمب شيرموز ببرم خانومو اول شهرام دايي خونه بريم اينکه از قبل قراربود هيچي:اروين
  !دنبالش بيام نتونستم اومده پيش برام کار االن

 نداريد؟ کاري ميکنم درستش من نداره اشکال خوب:من

 .خدافظ قربانت طال دستت نه:اروين

 خدافظ ميکنم خواهش:من

 ها؟ کاريه چه اين:گفتم اوينا به رو و کردم قطع گوشيو

 اروم و مگرفت دستشو و نشستم کنارش رفتم کنم چيکار حاال خدا واي گريه زير زد من داد با
 بود؟ زدن سکته درحال بدبخت که کردي کارو اين چرا خب:گفتم

  مياد بدم بد بدقول ب ازمرداي از من م:گفت بريده بريده ميکرد گريه که اويناهمونطور

  !نکرده که گناه خب بوده اومده پيش کار براش:گفتم و کردم نوازش سرشو

 .حاضرشو پاشو پاشو:دادم ادامه و کردم پاک اشکاشو بعد

  چرا؟ حاضرشم:گفت تعجب با اوينا

  بخورم عزيزم خواهر دعوت به شيرموز يه نمياد بدم نخوردم که ناهار من خب:من

  حاضرشو پاشو حله:گفت و بوسيد محکم لپمو و هوا پريد اوينا

 هب دختر اين کردن خوشحال واقعا بشم حاضر تا شدم بلند و دادم تکون تاسف با سرمو
 خارج اتاق از و کردم مرتب سرم رو چادرمو سالس دو بچه دختر يک کردن خوشحال راحتي
  ...بريم حاضرم:گفتم و سمتش رفتم بود نشسته راحتي رو منتظرم اوينا شدم

  بريم:وگفت داد تاب انگشتش دور سويچشو اوينا
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 رسيدهپ خودش از قبال اسمشو البته شديم اوينا مشکي لندکروزر  سوار شديم خارج ازخونه
 پياده و تادوايس باکالس فروشي شيرموز يک کنار اوينا ميمونست کشتي مثل بدمصب بودم

 منو بين که تفاوتي داشتن حقم خب ميکردن نگاه مارو تعجب با همه شدم پياده منم شد
 شکا:گفت و انداخت کوتاش مانتو به نگاه يک اوينا ميکرد خيره رو چشمي هر بود اوينا
  ميپوشيدم بلند مانتو

  ولش نيس مهم:گفتم و کشيدم جلو چادرمو

 که ونهخ بريم که پاشديم خنديديم و خورديم شيرموز و کيک عالمه ي اوينا با اينکه از بعد
 . شهرام عمو خونه ميرفتيم بايد باز

 رداشتمب اي سورمه بلند استين تونيک يک کمد توي از و گرفتم دوش يک رسيديم که خونه
 وچادرم بپوشم مانتو نبود الزم و بود خوب حجابم مشکي شال و شلوار با پوشيدمش و

 لبخند با و سمتش رفتم مبل روي بود نشسته اماده و حاضر مادرجون پايين رفتم و برداشتم
  .نديدمتون صبح از مادرجون سالم:گفتم

  دوستام از يکي همي دوره بودم رفته ماهت روي به سالم:گفت و خنديد مادرجون

 ؟ گذشت خوش اها:من

 . خالي جات:مادرجون

 چيکار؟ پيرزنا وسط ميومدم  خالي چي واسه من جاي:من

  بچه خودتي پيرزن:گفت و خنديد بلند مادرجون

 .عشقم نگفتم شمارو منکه:من

 هوا پريدم اوينا عصبي صداي با

  !ميکنن تعارف بهم اي قلوه و دل چه ايششش ايش:اوينا

  اجي نباش حسود:گفتم و گرفتم ازش تپل ماچ يک و سمتش رفتم

  بيشور نکن خراب ارايشمو اه:گفت و ور يه کرد پرتم اوينا
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  .گرفتم خون خفه خان خسرو صداي با که خنديدم بلند

 . منتظره شهرام بريم پاشين خنديدين بسه:خسروخان

 . اقاجون چشم:اوينا

 افتاديم راه شهرام عمو خونه سمت به هم با همراه همه

 ردهد چه به بزرگي اين به خونه نميدونم من بود بزرگ جون اقا خونه مثل شهرامم عمو خونه
 تصور  با مشکي ابرو چشم سال ميان ،زني بود مهربون خيلي اسما عمو زن ميخوره؟ اينا

 تو و ازن که تفاوت اين با بود مامانش مثل دقيقا يوتامم برو، دل تو و بود ناز خيلي سفيد
 صداي پزيرايي توي از داخل، رفتيم شهرام عمو و اسما عمو زن هاي تعارف با نبود برو دل
 با همه که شديم پزيرايي وارد جمعه جمعشون که بود اين نشونه اين و ميومد همه هم

 سرش دادن تکون به خان خسرو کردندکه سالم و شدن بلند ازجاشون خسروخان ديدن
 عمو زن بعدش بهرام عمو اول کردم پرسي احوال به شروع گوشه يه از منم کرد، اکتفا

 و يوتاب بعدشم گلش پسراي و بهار عمه بعدش اتوسا و ارش و کيارش بعدش و فاطمه
 هاي جمله بس از ديگه خان، يوتام زهرمار برج بعدشم تايماز اقا گلش پسر و شوهرش

 فقط که من کنيم عوض لباسامونو تا برد اتاقش به مارو يوتاب کرد کف دهنم گفتم تکراري
 با که ردمک مرتب روسريمم و کشيدم تونيکم به دستي و برداشتمش سرم از داشتم چادر يه

  ...کردم نگاه بهش و برگشتم اوينا صداي

 شدم؟ خوب اوين:اوينا

 و بود هاتوکشيد کوتاشم موهاي مشکي جين يک با بادنجوني رنگ به گردني پشت تاپ يک
 . شدي عالي عشقم اره:گفتم و گرفتم لپش از ماچ يه و شدم نزديکش بودن دورش لخت

 نه؟ لختيه لباسم خيلي:اوينا

 .ميکني فکر خودت هرجور:من

  .ميپوشيدم تونيک کاش:گفت و کشيد اهي اوينا

  .بريم بيا بعد مهمونيه باشه:گفتم و کشيدم دستشو
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 که شتمگ خالي جاي دنبال منم نشست مادرجون کنار و رفت اوينا برگشتيم پزيرايي به باهم
 تمرف لرز و ترس با و کشيدم عميقي نفس خسروخان، کنار اونم بود خالي جاي يک فقط

 رفتارش اول روزه اوين:گفت يوتام روبه و کرد من به نگاهي خسروخان نشستم، کنارش
 بود؟؟؟ درست باهات

  خــــيلـــي جون اقا اره:گفت کشدار طعنه با و زد پوزخندي يوتام

 غلب تو  خودشو که همونطور اتوسا نميکرد، نگام اصال اون ولي دوختم چشم بهش ترس با
 صداي با که پايين انداختم سرمو نميره بيشتري توقع غربتي يک از:گفت مينداخت يوتام
 . کرد لرزيدن به شروع بدنم خسروخان خشن

 يوتام؟ کرده چيکار مگه:خسروخان

 فتهنگ شما فقط نکرد کاري:گفت و کرد تر پررنگ پوزخندشو و کرد من به نگاهي يوتام
  پرورشگاه بوديد گذاشته قبال اوينو که بوديد

  تبدبخ پرورشگاهيه:گفت کو خنده زير زد اتوسا دوختن چشم من به و شدن ساکت جمع

 خودتو رويي چه با:داد ادامه و نداد اهميتي اتوسا که زد صدا اتوسارو اسم تشر با عمو
 ؟ بيچاره جازدي اريامهر

  !اريامهره اوين:گفت و اتوسا به روکرد خسروخان

 چيه؟ پرورشگاه قضيه پس:اتوسا

  پرورشگاه گذاشتمش خودم:خسروخان

 يوتام کردن پچ پچ به شروع ها بچه ولي بودن ساکت بودن باخبر قضيه اين از که بزرگترا
 ؟ نميادش يادم چطور بزرگترم سال94دختره اين از من:گفت و کرد خان خسرو به رو

  بوديد نديده اوينارو و شمااوين و ميکرد زندگي اصفحان بهنام اونموقع چون:خسروخان

 پرورشگاه؟ گذاشتينش چرا:اتوسا
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 تدس اينکه بدون ،اشکام ميپرسن سوااليي چنين خودم جلوي ندارم وجود اصال من انگار
 دخالت نيست مربوط کسي به:گفت و کرد بهم نگاهي خان خسرو ميچکيدن باشه خودم
 نکنيد

 اقاجون راستي:گفت و کرد خان خسرو به رو ديد سنگين جو که کيارش شدن ساکت همه
 . بستم داد قرار معتبر شرکت دوتا با امروز

  .ها افتاده راه کارت افرين:گفت بود خوشحال جو شدن عوض از که خسروخان

 نگاه سنگيني نگرفتم باال صورتمو ولي کردم پاک اشکامو شد کاسبي کارو از حرف ديگه
 ديد ودشخ به منو نگاه وقتي کردم نگاش و گرفتم باال سرمو ميکردم، حس راحتي به يوتامو

 گاهمو،ن ميخورد بهم حيايش بي اين از حالم نشوند اتوسا گونه روي اي بوسه و زد پوزخندي
 جيماب بدبخت بود شده خيره يوتام به خيس چشماي و اخم با که کشوندم اوينا سمت به

 به دونموخن نگاه وقتي ،اوينا بود شده جنا شبيه بود گرفته خندم بود ريخته ريمالش تمام
 نهايي تعجب با کردم اشاره چشماش به منم داد تکون چيه عالمت به دستشو ديد خودش

 و يدکش بلندي جيغ که نکشيد سه به کرد نگاه توش خودشو و اورد در کيفش توي از اي
 اروين خنده زير زدم و دارم نگه خودمو نتونستم ديگه دستشويي سمت رفت بدو بدو پاشد

 خنده زير زدن من با ميکردنم کنترل خودشونو قبل از و بودن اوينا روي روبه که ارين و
 . جمع تو اومد کرده خشگل بعد دقيفه چند اوينا

 رفتن يوتام و اتوسا بودن صحبت گرم باهم همه و بود اومده در خشکيش از ديگه جمعم
 اومد و پاشد ارين نباشه جفتشون تن به سر اي کنن ريلکس سرشون خير که حياط توي

  خانوم؟ منشي چطوري:گفت و نشست کنارم

  شدم؟ استخدام من فهميدي کجا از تو:گفتم و کردم کج سرمو تعجب با

 ! شرکتما اون معاون من سالمتي نا گرفتي کم دسته مارو اهوک:ارين

  نميدونستم ااااا:من

 .بود کفري دستت از حسابي يوتام رفتي که بعد ولي بدون حاال:ارين

  درررک:گفتم و باال انداختم هامو شونه
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 . گرم دمت کردم حال ولي:گفت و خنديد ارين

  .شما قربون:گفتم و شدم خم کمي و گذاشتم سينم قفسه رو دستمو

 پرسدي دوهفته تا افتاد اتفاقي وقتي که نيستي دختري مياد خوشم:گفت و خنديد ارين
  باشي

 . شده عادتم نه:گفتم و زدم لبخندي

 ما به و اومد ارش

  شکر ؟الهي هستيد خوب عمو دختر احوال و حال سالم:گفت و پيوست 

 . لطفتون به اره:گفتم و خنديدم

 اومدم ديگه امشب بودم اعصاب بي بس از سراغت بيام قبلي  مهموني نشد:ارش

  .کردي لطف:من

  بزنيم باهم حکم ي داده ترتيبشو بازي؟کيارش پاستور نمياي:ارش

  .نمياد بدم:گفتم و زدم لبخند

 . پاشو خب:ارش

 کردم نگاه بهش و برگشتم نشست پام روي خسروخان دست بلندشم سرجام از خواستم تا
 ياوردمتن اوردم چي براي ترو بکن بقيه کمک اشپزخونه تو برو:گفت و کرد بهم گذرا نگاهي

  ...بدو کني بازي پاستور که

 بچه يدببخش:گفتم ارين و ارش روبه و شدم بلند جام از چشم:گفتم و پايين انداختم سرمو
  کنم بازي باهاتون نميتونم من ها

  دبع براي باشه کرد بازي نميشه هست شامم نزديک االن ؟اره!هان:گفت باناراحتي ارش

 کاري:گفتم ميکرد اشپزي داشت که خانومي به و اشپزخونه سمت رفتم و دادم تکون سرمو
 نداريد؟

 . بچينم ميزو ميخوام االن دخترم نه:خانومه
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 حبتاشص بين از که خاونومه با ميزو اينکه از بعد کنم کمکتون بذاريد:گفتم و جلو رفتم
 رزي امشبمم شام زدم صدا شام براي همرو و رفتم من چيديم فهميس اسمش که فهميدم

 يه ننذار تا بستن پيمان هم با يوتام و اين اصال شد، کوفت اتوسا اميز تحقير هاي نگاه
 هميهف هرچقدم گرفتم، عهده به شستنو ظرف شام از بعد بره پايين من گلوي از نون لقمه

 اوينا هک بود شب اخر نرفتم بيرون اشپزخونه از شبم اخر تا ندادم گوش کرد مخالفت خانوم
 يمش حاضر گفت اقاجون ابجي:گفت و اومد بود گرفته بغض از که صدايي با زير به سر

  .بريم ابجي چشم: گفتم و کشيدم لپشو سمتش رفتم و زدم لبخند بريم

 چيه مدروغ نشستم ماشين تو همه از تر زود سري سر خدافظي با و پوشيدم لباسامو سريع
  اتاقم اب همه از زودتر رسيديم بخونه ،وقتي کنه تحقير منو انقدر نداشتم توقع خسروخان از

 اشک اروم مبخورد، بهم حالم اوردن در خوب حال اداي از ديگه کردم رها بغضمو و رفتم
 برام روزخوش يه بچگي از چرا که کردم گله خدا از خوردم تاسف خودم حال به و ريختم
 .برد خوابم خستگي از که بود صبح دماي ؟دم نزاشته

 تودس بودم خوابيده ساعت نيم دو فقط ميخورد گيج سرم پاشدم خواب از1::5 ساعت صبح
 هرچي املباس بودن ست گرفتن درنظر ،بي بيام سرحال يکم تا شستم سرد اب با صورتمو

 وابيخ کم بخاطر پايين رفتم و برداشتم چادرمو پوشيدم و بيرون کشيدم بود دستم دمه
 رفتم و کردم سرم چادرمو خوردن صبحانه بدون همين براي بودم داده دست از اشتهامو

 کردم نگاه خودم به ماشين اينه ،از گفتم بهش ادرسو و گرفتم تاکسي خيابود سر بيرون
 ماورد شانس ديشب گريه و خوابي کم اون با داشتن حقم بود شده قرمز و کوچيک چشام
 هب سرمو و ندادم اهميت بود پريده رنگمم بودم نخورده چيزي اينکه بخاطره شدم، بيدار

 داره نگه تمگف تاکسي به ديدم يوتامو شرکت رنگه مشکي ساختمون وقتي چسبوندم شيشه
 از داشتم وقت ساعت نيم هشت تا من و بود1::5،ساعت شدم پياده و کردم حساب پولشو

 فتادما راه شد، بهتر که حالم خوردم و گرفتم ابميوه و کيک يک شرکت نزديک سوپري يک
 لک اعصاب اصال من و ميشد بلند يوتام هوار و داد ميشد دير يکم اگه چون شرکت سمت

 اسانسور در تا دادم فشار رو0طبقه دکمه و شدم اسانسور سوار نداشتم، باهاشو کل
 وتامي چهره و شد باز اسانسور در گرفت قرار بينش کفش لنگه يک بشه بسته خواست

 و بود زقررم هنوز چشام کردم نگاه اسانسور ايينه به و گرفتم ازش صورتمو انزجار با نمايان
 ويت از داشت يوتام بشه کم سوزشش از يکم تا دادم ماساژ چشامو انگشتام با ميسوخت
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 بديش مثلکه هه:گفت و زد پوزخند ديد خودش به منو نگاه وقتي ميکرد نگاه بهم ايينه
 !اخي کردي گريه خيلي

 داد پشچ دست به راستش دست از تاپشو لپ کيف نميزنم حرفي ديد وقتي ندادم جوابشو
  شکر الهي شدي اللم خوشبختانه اوه:گفت و

 ها؟ داري من اب مشکلي چه تو:گفتم بلند نسبتا صداي با و کردم نگاش برگشتم عصبانيت با

 و شد باز اسانسور در بده جواب خواست تا يوتام بهش زدم زل جانب به حق چهره با و
  .رئيس سالم:گفتن يوتام روبه و تو اومدن دونفر

 نکرد نگاه بهم تعجب با شون هرسه که زدم پوزخندي داد تکون سرشو فقط يوتام ولي
 ردک باز درو ميانساله اقا همون که زدم شرکتو زنگ ، شدم خارج اسانسور از و ندادم اهميت

  .يدنباش خسته اقا حسين سالم:گفت اقاهه روبه و تو اومد يوتامم داخل رفتم و کردم سالم

 رشوس يوتام .باشيد زنده رئيس سالم:گفت يوتام به حسينه اسمش فهميدم حاال که اقاهه
 ايشون همتي خانوم سالم:گفت و بود جا همين اونروزم که منشي سمت رفت و داد تکون
  بديد توضيح بهشون کارشونو لطفا شدن استخدام دهلوي خانوم جاي

  رئيس چشم سالم:گفت و کشيد جلوتر روسريشو همتي خانون

 ؟ شد انجام قبل جلسه بردارياي نکته راستي خوبه:يوتام

 . کردم کاملش بله:همتي خانوم

 . برام بياريدش:يوتام

 . چشم:همتي خانوم

 تپش از همتيم خانوم اتاقش، توي رفت و برداشت همتي خانون ميز روي از کيفشو يوتام
  .همتيم ليال من:وگفت گرفت من سمت دستشو و بيرون اومد ميزش

 . اريامهرم اوين منم خوشبختم:وگفتم دادم قرار دستش توي دستمو
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 اين:گفت و برد داشت قرار خودش ميز روي به رو که ميزي سمت منو و زد لبخندي ليال
 پيوترکام توي و کني هماهنگ هارو جلسه و بدي جواب ها تلفن به که اينه وظيفتم ميزتويه
  کني ثبتشون

  .شدم متوجه اها:من

  ميام االن رئيس بدم برداريارو نکته برم من جان اوين خب:ليال

 ؟ ميديد انجام کاري چه اينجا شما خانوم ليال:من

 و ميکنم پيدا حضور ها جلسه تو که اينه منم وظيفه باش راحت چيه خانوم ليال:ليال
 و يکنمم برداري نکته مقابل شرکت و خودمون شرکت صحبتاي از و مينويسم صحبتاشونو

  رئيس به ميدمش

   جالب چه اها:من

 فترد و نشستم ميزم وپشت اوردم در چادرمو ،منم يوتام اتاق سمت رفت و زد لبخند ليال
  کنم يادداشت هارو جلسه سريع زد زنگ کسي تا جلوم گذاشتم خودکاريم

 کار رئيس با و زد زنگ کسي اگه جان اوين راستي:گفت و شد خارج يوتام اتاق توي از ليال
 واسش کني وصل گفت رئيس اگه بعدش کن هماهنگ رئيس با و بگير رو4شماره داشت
  کن وصل

  باشه:من

 ارمب پونصد و گذاشتم فردا واسه جلسه يک و فردا پس واسه جلسه دو کار ساعت اخر تا
 ميوتا مگه نميدونم من يوتام به کردم وصلشون و دادم جواب اتوسارو مسخره هاي تلفن

 و مکرد خاموش کامپيوتر و کامپيوتر توي کردم ثبت رو جلسه اخرين اهههه نداره موبايل
 که بگه مبه رسيد يادش کارش بين ليال يوتام، اتاق سمت رفتم و برداشتم هارو جلسه کاغذ
 دمز  در يه دوتقه يوتام واسه ببرم و بنويسم کاغذ يک روي هارو جلسه زمان کار ساعت اخر

 ميزش روي کاغذو و جلو ،رفتم بود تاپش لپ توي سرش واردشدم بفرماييدش از بعد و
  بعديتونه هاي جلسه زمان اين:گفتم و گذاشتم

  کردي؟ ثبتشون:گفت من به رو و کرد نگاش برداشتو کاغذو و کرد بلند سرشو
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 . بله:من

 .بري ميتوني خب خيله:يوتام

 از و کردم خداحافظي ليال با و برداشتم وسايلمو شدم خارج اتاقش از و گفتم اي اجازه با
 همين براي عالي هوا و بود نوروز عيد نزديکاي کشيدم عميقي نفس شدم، خارج شرکت
 اهارن پنهون چه شما از اخه بخرم، ساندويچم يه راهمم سر خونه برم پياده گرفتم تصميم
 بود گشنم و بودم نخورده

 ستهخ جان سعيده سالم:گفتم و سمتش رفتم بود خونه سعيده فقط خونه رسيدم وقتي
  نباشي

 نباشيد خسته شمام خانوم سالم:سعيده

  اوينم من جونه مادر خانوم:گفتم و کشيدم هم تو اخمامو

  جان اوين چشم:سعيده

 کجان؟ بقيه راستي:من

  کارخونن خسروخانم بيرونن دوستاشون با خانوم:سعيده

  بيرون رفتن اقا اروين با خانومم اوينا

 باشه؟ بخوابم يکم ميرم من باشه اها:من

 خوردي؟ ناهار راستي قرمزه خيلي چشات بخواب جان اوين اره:سعيده

  .نکنه درد دستت خوردم اره:من

 رفک خودم يا و تخت رو کردم پرت خودمو لباسام کردن عوض از بعد و باال رفتم ها پله از
 ذاشتنگ نفره چند دونفرن که براخودشون گذاشتن دونفره تخت نفرم يک که من برا:کردم

  چهارنفره حتمي

 که يدمخواب چقدر نميدونم خوابيدم و کردم بغلم بالشتامو از يکي و انداختم باال هامو شونه
 يچيز به که زدم قلتي نيومد کشيدم پتورو هرچي بسته چشاي با کردم سرما احساس
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 و ودب خواب من کنار يکي موند باز دهنم ديدم که چيزي با که شدم بلند ازجام کردم برخورد
 ونهخ کسي مياد يادم من که وقتي تا ولي بود پوشنده صورتش و خودش روي کامل پتورو
 ؟؟؟ چيـــي باشه پسر يه اگه افتاد کار به مغزم يهو نبود،

 دمز  محکم پايين شد پرت و هوا پريد دومتر مادرمرده بدبخت اون که کشيدم جيغي چنان
 تمها؟خواس بخوابي من پيش کردي جرءت که هستي خري کدوم ديگه تو:گفتم و سرش تو

 نزن منم منم اوين:گفت و باالبرد دستاشو و زد کنار صورتش توي از پتورو که بزنمش دوباره
  مادرت جون

 ؟ تويي که نگفتي اول از چرا:گفتم و کشيدم راحتي نفس اوينا ديدن با

 ؟ بزنم حرف ميدي اجازه مگه:گفت و کلم پس زد و برداشت خيز يهو اوينا

 ؟ ميزني چرا:گفتم و دادم ماساژ سرمو

 .سزاته:اوينا

 رينب بسه دعوا:گفت و تو اومد سعيده و شد باز اتاق در که کنيم کل کل ميخواستيم هنوز
  حاضره شامم راستي ميکنن صداتون خانوم پايين

  ميايم االن باشه:من

 تو ادرجونم پايين رفتيم و کشيديم وضعمون سرو به دستي و شديم بلند ماهم رفت سعيده
 شتين؟دا کارمون مادرجون جانم:گفتم من نشستيم پيشش رفتيم بود نشسته پزيرايي

  زد زنگ کيارش دخترم اره:مادرجون

  دوردور ميريم فردا جون اخ:گفت و هوا پريد اوينا نشده کامل مادرجون حرف هنوز

  زده زنگ دور دور براي کيارش معلوم کجا از نشده تموم مادرجون حرف که هنوز:من

 مادرجون؟ نه مگه ميزنه زنگ دور دور واسه فقط کيارش چون:اوينا

 بيرون برين باشيد حاضر5 ساعت فردا گفت و زد زنگ عزيزم  اره:گفت و خنديد مادرجون
 جمعن هم همه
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 ؟ صبح شيش:من

  عصر نه:مادرجون

  ميشه دير ميشه شيش خونه بيام تا شرکتم پنج تا من ولي:من

  دنبالت شرکت ميام پنج خودم نباشه غمت:گفت و پشتم زد اوينا

  نگووووووو که ميده حال انقد جمعن ها بچه همه:هستن کيا دوراتون دور اين تو خب:من

 . شدم کنجکاو:من

  گشنمه که بخوريم شام بريم پاشين:گفت و شد بلند و برداشت شو عصا مادرجون

 نميان؟ خسروخان:من

  برنميداره کارخونه اين سر از دست سنشم اين تو واال ميدونم چه:مادرجون

 خوابم باال رفتم و کردم تشکر سعيده از بودم عاشقش من و بود سبزي قرمه که شام از بعد
 و بود"عشق غريبانه گريه"اسمش و داشتم قبل از که رماني کتاب همين براي نميبرد

 و دش باز در يهو که خوندم صفحه چند کردم خوندن به شروع و برداشتم غمگين بسيارررر
 رو پتوشو بالش من متعجب چشمان برابر در و اتاق تو اومد دست به پتو و بالشت اوينا

  .بخوابم اينجا دارم دوس داره نگاه چيه:گفت و روش کرد پرت خودشو و گذاشت تخت

  نچايي باش مواظب:گفتم و کردم هم تو اخمامو شوخي به

 تنمه گرم لباس نباش نگران:گفت و داد تکون هوا تو دستاشو اوينا

  بود؟ چطور اقاتون با قرارت:گفتم و خنديدم پروييش اينهمه از

 بي رهدخت کن حيا:گفتم و خنديدم بلند اومد کش هاش شونه عرض به لباش گفتم اينو تا
  حيا

 براي الزم خريداي بايد عيده نزديک گفت امروز اروين اوين واااي:گفت و هوا پريد اوينا
  خوشحالممممم خيلي نميشه باورت بديم انجام عقدو

  سالمتي به...انشاا:من
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  کن دعا برام خوندي نماز هروقت..ايشاا:گفت و باال برد دستاشو اوينا

  چشــــم:گفتم و زدم لبخندي پاکيش همه اين از

  بده بهم بعدا ندارم شمارتو اوين راستي:وگفت خنديد اوينا

 چي؟ شماره:گفتم تعجب با

  ديگه گوشيتو شماره:اوينا

  ندارم گوشي اصال من برادر دل عزيز:من

 نداري؟ گوشي چييييي:اوينا

  نچ:من

  بخريم بريم باهم فردا:اوينا

  بخرم خودم براي ميخوام داد يوتام که حقوقمو اولين با باشه:گفتم و طرفش چرخيدم

  خريب خوب کادوي من واسه ارديبهشته که تولدمون و کني جمع پوالتو بهتره نخيرم:اوينا

  پرويي خيلي تو ولي باشه ميگي راس اااا:من

  لطفته نظر:اوينا

 کردم روشن اباژورو سرعت به سرش پشت منم کرد خاموش اتاقو چراغ و شد بلند اوينا
  بخوابيم کن خاموشش اوين ااااا:گفت معترضانه اوينا

  بخوابي نزاره که داره نور چقدر مگه بخوابيم خوب:من

  ميخوابم وقتي باشه تاريک تاريک بايد دارم عادت من:اوين

  ميترسم تاريکي از من ولي:من

  ناهمسان دوقلوي ميگن ما به:اوينا

  داشتم فوبيا تاريکي از گي بچه من:من
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  پس بخواب اها:اوينا

 خوابيدم ساعت کردن کوک از بعد منم خوابيد و کرد من به پشتشو اوينا

 با و زد قلت دوتا ساعت زنگ از بعد اوينام شدم بيدار ساعت زنگ صداي با1::5 ساعت
 چنده؟ ساعت:گفت خمار صداي

 1::5:من

 دانشگاه برم بايد دارم کالس1::5نشدم بيدار من چرا چي:گفت و هوا پريد جت مثله

  شو حاضر پاشو بزني حرف انقدر اينکه بجاي خب:من

  ميگي راست:اوينا

 اتاقش وت رفت و شد بيرون که نکشيد طولي دستشويي توي انداخت خودشو و پاشد بعدش
 ارشلو و مقنعه با سنگي زغال مانتو يک شدم حاضر و کشيدم پوفي هواييش به سر از

 بدو:گفت و پايين اومد بدو بدو اوينام پايين رفتم و کردم سرم چادرمم و پوشيدم مشکي
  بريم

 بريم؟ کجا:من

  ميرسونمت:اوينا

 . شده ديرت نميخواد:من

 کل لک حوصله بريم راهمه سر يوتامم شرکت نميرم اولو کالس:گفت و انداخت باال شونشو
 شديم ماشين سوار نميدم تاکسيم پول بهتر چه افتادم راه سرش پشت همين براي نداشتم

  شد خارج خونه از و کرد باز درو ريموت با و زد استارت اوينا

 چيه؟ رشتت بپرسم ازت نشد حاال تا:گفتم و کردم اوينا طرف سرمو

 ارشيتکت مهندس:ودگفت داخل رفت دوگونش هاي چال که زد لخندي اوينا

   اها:من

  دنبالت ميام پنج ساعت:گفت و کرد پياده شرکت جلوي منو اوينا
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  منتظرم باشه:من

  افتاد راه و زد بوقي اوينا

 که مبش اسانسور سوار ميخواستم و داخل رفتم رسيدم موقع به خداروشکر بود6::5 ساعت
 و اسانسور به زدم محکم پام با"است خراب اسانسور" شد خالي بادم روش کاغذ با

  يوتام اسانسورت خودتو شور مرده:گفتم

  بزنا حرف درست:گفت پشت از صدا يه يهو

 رگشتمب اروم ميشه باز موقع بي که دهني به لعنت برگردم نميشد روم هوا پريدم و ترسيدم
 سيدمر  وقتي کردم طي بدبختي به رو طبقه هشت ها پله سمت دويدم و ببخشيد گفتم و

 خودش که کردم نگاه بهش باز دهن با شد خارج ازش يوتام و شد باز اسانسور در يهو
 و مبگ بهت رفت يادم ببخشيد بود بعدازظهر ديروز مال کاغذ اون:گفت و فهميد منظورمو

 غلط به که بگيرمش لگد و مشت زير چنان ميخواست دلم زد، دردار حرص لبخند يک
 فتمر  و کردم سالم کرد باز درو اقا حسين زدم درو زنگ و کردم مشت ،دستامو بيافته کردن
 اتاقش ويت رفت يوتام اينکه از بعد ربع يک نشستم ميزم پشت و کردم سالم ليالم با داخل

 اچندت از فقط يک ساعت تا بهش بشه اوري ياد که فرستادم ايميلش به امروزو ،جلسه
 چند هک بود نيم و يک هاي ،ساعت کردم وصل يوتام خود به همشو که گرفتن تماس شرکت

 شونراهنماي بود راهرو ته که اتاق يک به ليال که اومدن"مهرآفران"شرکت از جلسه براي نفر
 ودمب بيکار من و کشيد طول سه ساعت تا ،جلسشون اتاق توي رفتن يوتامم خودشو و کرد
 به کرد عشرو تند تند و اومد ليال رفتن مهرافران شرکت افراد و شد تموم جلسه اينکه از بعد

 رگمب يک بره بايد و داره قرار گفت و اومد بعد ربع يک و اتاقش توي رفت يوتامم نوشتن
 متس رفتم و شدم بلند ازجام رفت و شرکت معاون به بدمش گفت و من ميز روي گذاشت

 گنمي من به شدم اسانسور سوار طبقه يک براي نگا بود، معاون مال هفت طبقه اسانسور
 از ديزاينش توي که تفاوت اين با بود، باال طبقه مثل طبقم اين شدم وارد و زدم در تنبل
 انومخ سالم:گفتم و ها منشي از يکي سمت رفتم بودن کرده استفاده اي سورمه و ابي رنگ
  کنم مالقات ارمان اقاي با نيست مشکلي اگه ، هستم اريامهر اقاي منشي من

 . کنم هماهنگ بديد اجازه چندلحظه:منشي
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 با و ااينج اوردن تشريف رئيس منشي سالم:گفت و گرفت ره شما و برداشت گوشيو بعد
  .دارن کار شما

.... 

  چشم:منشي

  منتظرتونن بفرماييد:گفت و گذاشت گشيو

 ومن که ،ارين شدم داخل بفرماييد از بعد و زدم در معاون اتاق سمت رفتم و کردم تشکر
 خوبه؟ حالت جان دايي دختر به به:گفت و شد بلند جاش از ديد

 ؟ خوبين شما ارمان اقاي ممنونم:من

  .کن صدا کوچيک اسم به منو بابامه ارمان: ارين

  .چشم:من

  پايين؟ فرستادت چرا يوتام خب:ارين

 . بفرماييد گفتين شد خوب اها:من

 شرکت با معاملمون سالمتي به:گفت و برداشت کاغذو ميزش روي گذاشتم کاغذو و
  .خداروشکر شد مهرافران

  برم من ميديد اجازه اگه خداروشکر:گفتم و زدم لبخند

 بيرون؟ بريم مياي ها بچه با امروز فقط باشه:گفت و شد بلند ازجاش

  اره نيستم مزاحم اگه:من

  .خوبه پس:ارين

  .اجازه با فعال:من

 . خدافظ:ارين
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 يه مليال نشد خبري هيچ پنج ساعت تا هشتم طبقه برگشتم و شدم خارج هفتم طبقه از
 و رکتش بيرون رفتم ليال با خدافظي از بعد و برداشتم ،وسايالمو بود نوشتن حال در ريز

 وارس زد، ترمز پام جلو لندکروزش با خانوم که نکشيد طول دقيقه پنج شدم اوينا منتظر
 که دببن کمربندتو عشقم:گفت و داد جوابمو خوش روي با که کردم سالم و شدم ماشينش
  ...باغغغ بريم ميخوايم

 وووونهدييي: گفتم اوينا به رو و بستم سريع کمربندمو انداخت راه به سرعت با ماشينو و

 يشترب دقيقه چند زد بوق دوتا و واستاد بزرگ خيلييييييي در جلوي اوينا بعد ساعت يک
 کرد ارکپ باکالس هاي ماشين چندتا کنار و تو برد ماشينو ،اوينا شد باز در که نکشيد طول

 خيلي کردم نگاه بوديم توش که باغي به ها، بچه سمت افتاديم راه و شديم پياده ماشين از
 اوينا به بود بهشت مثل ميشد پيدا توش ها وگل ها ميوه انواع از قشنگ و بود بزرگ
 ؟ کيه مال باغ اين:گفتم

 . مادرجونه اسم به باغ اين:اوينا

 . ايول بابا نه:من

 خا رفت ويلي قيلي دلم و خورد مشامم به جوجه و جيگر بوي رسيديم که ها بچه نزديک
  جيگر جونم

  يوهوووو:گفت و اروين سر پشت رفت اوينا

 چنان هوا بره دادش و شلوارش روي بريزه چايش و بپره جاش از اروين نکشيد طولي
 ورجه که يکم ،بعد روش ريخته اسيد ميکرد فکر ادم که بود انداخته راه سوختمي سوختم

 بگم؟ چي تو به من دختر اخه:گفت و  جاش سر نشست کرد ورجه

 . عزيزم سالم بگو:اوينا

 سالم:گفت و بوسيد اوينارو گونه و واشد شونش عرض قد به اروين نيش اوينا حرف اين با
  عزيزم

  .عزيز زن خواهر سالم:گفت و کرد من سمت صورتشو بعد

  .عزيز خواهر شوهر بر سالم:من
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  .ميايم باز بزنيم قدم يکم ميريم اوينا منو:گفت و ها بچه به کرد رو اروين

 اسرپ بشين بيا:گفت و من و سمت روکرد بعد بگذره خوش بريد:گفت و خنديد ارين
 فقط خودش که توري رسيدم که يوتام به کردم پرسي احوال سالم همشون با واينستا
 بود؟ اينجا مهمتون جلسه پس:گفتم بشنوه

 ؟ مربوطه شما به:گفت برداشت نه گذاشت نه اونم

 رفتم و پايين انداختم سرمو کرد، جمعم نميشد کاردکم با که ديوار به چسبيدم چنان يني
 شکر ياله:خوبه؟من بارا کارو عمو دختر:گفت و سمتم کرد رو ،کيارش نشستم کيارش کنار

  خوبه

 . خداروشکر پس:کيارش

 ديگه  ديدب تکون خودتونو پاشيد پوکيد حوصلم بهعععع:گفت بقيه به رو معترضانه بعدش
 و دپاش و ميکنم رديفش االن دادا نباشه غمت:گفت و پاشد ؟کيارش اهنگ کو:گفت ارش
 وصداش و گذاشت شادم اهنگ يه و کرد پارک تر نزديک و اورد باال کالس ماشين يک رفت

 دادن قر به کرد شروع و وسط رفت خودش و کرد باز عقب صندق و در چهار و کرد ته تا
  سمت رفت رقصيد تکي يکم که بعد خنده، از ترکيدم منم و مياورد در ادا بيشتر ولي

 

 يخيل گندش اخالق برعکس اتوسا وسط برد خودش با و گرفت دستشو و اتوسا خواهرش
 يک از بعد موندم تنها من و وسط رفتن يوتامم و ارين و ارش کم ،کم ميرقصيد قشنگ
 و بردم نزديکش سرمو بود کنارم ارش نشستن و اومدن کوتاه باالخره رقص عالمه
  اقا؟ ارش:گفتم

 جانم؟:وگفت کرد من طرف سرشو

 چيه؟ اسمش کيارش ماشين:من

  باشه ، اها:من  ويرون بوگاتي:گفت و زد لبخندي

 نميميرين:ميگفت و ميکرد غرغر ميزد باد جيگرارو و ها جوجه داشت که همينطور ارين
 از شدم گور به گور اروين ،اين زدم باد بس از ديگه شدم خسته بهع کنه کمک بياد يکيتون
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 و گرفت دستش از بادبزنو پاشد مياد در ارين اشک داره ديد که ارش رفت در کار زير
  .بده خداخيرت:گفت و بوسيد ارش گونه ارينم غرنزن انقدم اونور برو بيا:گفت

  پهلوون؟ چطوري:وگفت شونش به زد يکي و يوتام کنار رفت بعد

 توي ايدب رو صحنه اين ديديم اقارو لبخند باالخره به به افتاد فکم من که زد لبخندي يوتام
  !چوپون خوبيت به:گفت ارين به رو يوتام کرد ثبت گينس

 جلسه ويت نشد که ببخشيد بستي قرارداد مهرافران با شنيدم راستي خودتي، چوپون: ارين
  .نشده تموم رادمنش شرکت کاراي هنوز کنم شرکت

  .تو پاي شيرينيش ولي شد بسته که داد قرار نداره اشکال رفيق ولش:يوتام

 !!!نامردي خيلي:ارين

  ...خودتونه از نامردي داري اختيار:يوتام

 اوينا از:گفتم خنديدمو .دزديدا منو داداش خواهرت اين:گفت من به رو و زد لبخندي ارين
 متس روکرد بعد نيستا خوبي کار غيبت:گفت و اومد اوينا موقع همون نيست شکي هيچ

 کوش؟ يوتاب پس:گفت و يوتام

 .بود دعوت مادرشوهرش خونه:يوتام

 و شدن جا به جا يکم ها بچه حاضره، شام که پاشيد:گفت و اومد ارش حيف چه اي:اوينا
 ارشکي و اوينا بين من شديم جا هممون خوشبختانه و بود بزرگ االچيق کردن پهن سفررو
 بخور:گفت کيارش که گذاشتم خودم براي جوجه سيخ يک و جيگر سيخ يک بودم نشسته

 م،يوتا گذاشت برام جيگر و جوجه ديگه سيخ دو خودش و نميکنه گيرت نمک عمو دختر
  کالسشه بابا:گفت و زد پوزخندي

 يکباره و مگرفت جوجه بزرگ لقمه يک و گشنمه خيليم نخير:گفتم يوتام به رو عصبانيت با
 اهنگ چيه:گفتم بهش رو کرد نگام اومده در حدقه از چشاي با يوتام که گذاشتم تودهنم

 داره؟؟؟

  هدار  گدا خونتون دم:گفتن باهم ها بچه همه يهو داره پا چندتا غورباقه:گفت و نياورد کم
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 اهميت يوتام خيره هاي نگاه به شام اخر تا ديگه و خنده زير زدم هماهنگيشون همه اين از
 رديمک باز درو تا خونه برگشتيم اوينا با کردن رفتن عزم ها بچه که بود99 هاي ساعت ندادم

 خودت با دختررو اين داد اجازه بهت کي:گفت باداد اوينا به رو و جلومون اومد خسروخان
  ببري؟

 ولي خسرو کن بس:گفت و جلو اومد مادرجون نميگفت چيزي و بود ترسيده اوينا
 ربقي ديگه:وگفت گرفت دستش توي چونمو محکم و سمتم اومد و نداد اهميت خسروخان

 ؟؟؟ شد حاليت:زد داد ودومرتبه نميري جا هيچ من اجازه بدون خونه و شرکت از

 :گفتم و پايين انداختم سرمو

 چشام، جلوي از گمشو حاالم خوبه وگفت کرد ول چونمومحکم ،خسروخان فهميدم اره اره
 روي و کردن پيدا راشونو اشکام تختم روي کردم پرت خودمو و رفتم باال ها پله از بدو بدو

 زا بعد و کردم عوض باگريه لباسامو خسروخان نفرت از سردرنمياوردم چکيدن هام گونه
 .خوابيدم ارامبخش يک خوردن و ساعت کردن کوک

 شرکت ميرم ميخواد خودش که هموني شدم ديگه ميگذره کذايي شب اون از روز چهار االن
 جمع ها بچه و بهار عمه و عموها مسخرشون رسم طبق فردا خونه بعدشم

 شيکش اخرا ديگه کنم کار کارگرا پاي به پا بايد گفت بهم خسروخان ،امروز اينجا ميشن
 شد مومت گفت سعيده وقتي کشيد طول شب تا کارا گريه زير بزنم ميخواست دلم نداشتم

 تونيک يک اينجا ريختن همه و جمعس امروز خوابيدم و تختم سمت به اوردم، در بال
 نتظرمم اشپزخونه توي خسروخان گفته به و پوشيدم مشکي روسري و شلوار با زغالسنگي

 چايي سيني بردنه، چايي وقته فهميدم بهار عمه اومدن با ببرم ميوه و چاي برسه وقتش که
 تمميتونس همرو متعجب چشاي شدم پزيرايي وارد و برداشتم بودو کرده حاضر سعيده که

 اب که مادرجون به بعد کردم تعارف خسروخان به اول نکردم بلند سرمو ولي کنم تصور
 . دخترم ممنون.زد دلم به اتيشي حرفش

 نه؟؟؟ميک کاريو همچين دخترش با کسي چه نيستم هيچکس دختر من بزنم داد ميخواستم
 تار ديدمو اشکام و بودم کرده بغض ميکنه؟؟؟ خورد همه جلوي دخترشو غرور کسي چه

 النا ببخشيد :گفتم و شدم هول چايش توي چکيد اشکم رسيدم که کيارش به بود کرده
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 منيست چايي اهل زياد من نه:گفت و زد غمگيني لبخند کيارش ميکنم عوضش براتون
 . ممنون

 خونهاشپز  داخل صندلي روي نشستم و کردم پاک اشکامو و اشپزخونه توي بردم رو سيني
 ببر، هارو ميوه جان اوين:گفت که سعيده صداي با بشه ها ميوه نوبت که شدم منتظر
 که شنيدم شهرامو عمو صداي پزيرايي سمت رفتم دست به ميوه و زدم تلخي لبخند
  .نيست حقش اين پدر ولي:گفت

  .برادرته قاتل اون نرفته که يادت:گفت که خسروخان همچنين و

 ونداغش بحث اينکه مثل هه قاتلم من که بوده يادم هميشه نرفته يادم نه زدم پوزخندي
  درموردمنه

 تعارف هارو ميوه و زدم چهرم به تفاوتي بي ماسک شدن ساکت همه که شدم پزيرايي وارد
  کردم

 سبک دموخو نوشتن کمي با که کردم باز خاطرمو دفتر و رفتم اتاقم به شد تموم که تعارفات
 کنم

 

 

 ...مـــيبــري؟ يـــا مــيــخـوري:گــــفتـــ خــــدا

 ... مـــيخـــورم گـــفــتم گـــرســـنه مـــنه

 .. دانــــستــم نـــمي ولــــي

 ..مــيبــرنـد هـــارا لــــذت

 ..مــيخــورنـــد هـــارا غـــصـه

 بود نبهش فردا چون بخوابم بود بهتر کردم عوض لباسامو و کردم پاک اشکامو انگشتام سر با
 شرکت ميرفتم بايد و
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 دوهفتس خونه بعدش و شرکت رفتم فقط ماه يک اين توي من و ميگذره ماه يک
 يراتتغي اين از مادرجونم نميره کارخونم حتي و نميده گير بهم خودشه تو خيلي خسروخان

 هاخ نميگنجه خودش پوست تو اوينا صبحه از متعجبم خيلي من ولي خوشحاله خيلي
 کي سيزده بعد دوهفته باشه خودموني عقد اين گفت ،خسروخان عقدشه روز ناسالمتي

 و ميدن عيدي بهم همه گفت اوينا که رسمي طبق و عيده روز ،امروز ميگيره بزرگ مجلس
 رستهد گرفتم عيدي همه براي کردم جمع که پولي با منم همين براي نداره بزرگم و کوچيک
  ...هست که عيدي ولي نيست گرون زياد عيديام

 بود عيد هاخ بودم پوشيده گلبهي شال و شلوار با ياسي تونيک يک کردم نگاه اينه تو خودمو
 ،ساعت مکرد نگاه ساعت به و کشيدم لباسام به دستي  ميکردم استفاده شاد رنگ از بايد و
 لپ نشستم يوتاب کنار و پايين رفتم ها پله از بود1::0ساعت االن و ميشد تحويل سال1

 با گکمرن بنفش لباس اين توي اوينا چقدر کردم نگاه اوينا و اروين به و بوسيدم تايمازو
 شروع و کرد باز قرانو نشست همه راس و اومد خسروخان بود، شده ناز اليت ارايش اون
 دعا به شروع همه شد تموم ياسين که اين از بعد"ياسين سوره" قران قلب تالوت به کرد

 دعا و تمبس ،چشامو بزنن رو نو سال توپ تا کرد زياد تلوزيونو صداي و شد بلند اتوسا کردن
 همه دش تحويل سال زدن که توپو کنه روشن تکليفمم و کنه بخير عاقبت منو خدا کردم

 ...کردن زدن دست به شروع

 .شد اب دلم که بديد عيديارو اقاجون:گفت خسروخان به اتوسا

 بهش داد طال سرويس يک و مادرجون پيش رفت اول پاشد جاش از و خنديد خان خسرو
 . دلم عزيز مبارک عيدت:گفت و بوسيد شو گونه و

 لوشج سند يک و بيا ولي داري بابامو سن که باوجودي:گفت و شهرام عمو پيش رفت بعد
  شمال باغ تا سه سنداي از يکي اين:گفت و گرفت

 سرويس يه نفري عموهام زن به داد بهار عمه و بهرام عمو به باغارو سنداي از ديگه دوتا و
 ودنب کرده حک روش خودشو اسم که طال گردنبند و يوتاب سر پشت رفت ،بعد داد برليان
 ها چهب همه به کرد تشکر و بوسيد خسروخانو صورت و شد بلند يوتاب بود قشنگ واقعا
  .شد تموم ديگه:گفت و خنديد رسيد که من به داد گردنبند يک نفري

  نميده؟ من به يني بابا اي شد خالي بادم
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  دارم جداگانه کادوي براتو:گفت که کردم نگاه خسروخان به اويزون لوچه لب با

 ميدونمن که ماشين سوچ يه افتاد فکم بود دستش که چيزي ديدن با ولي ترسيدم لحظه يه
  ...دخترم باشه مبارکت:: گفت که کردم نگاه خسروخان به تعجب با بود چي اسمش

 هام ونهش دور دستشو که گونشوبوسيدم شدم لذت غرق گفتمش دخترم از بلکه کادو از نه
 خسروخان اغوش از ميريختن کنترل بدون ،اشکام گرفت اغوشش تو منو و کرد حلقه

 بخندل بهم و ميکرد پاک انگشتش سر با اشکاشو که کردم نگاه مادرجون به و اومدم بيرون
  زد

  کردم تشکر خسروخان از

 باغ از دنگ سه پسراش به و همروبوسيد و شد بلند بود مادرجون کادوهاي نوبت حاال
 طال پابند يک دخترش هاي نوه از هرکدوم به طال سرويس يه بهارم عمه به و داد مشهدشو

  تومني دومليون هديه کارت يک پسرش هاي نوه به و

 يک هممون براي يوتاب بود ما کادوهاي نوبت دادن هديه کارت برامون هم عمه و عموها
 رايب يوتامم خنديدن، بهش همه که داد بودو روش خودش عکس که طالبود قابش که تابلو

 اوينا و اروين و ارين و ارش ساعت يه نفري پسرا براي و طال ظريف دستبند دخترا ما
 پول کيف يک هممون براي که بود اتوسا کادوي ،نوبت دادن هديه کارت هرچهارتاشون

  داد قشنگ خيلي

 شبه ستش خودکار و دفتر يک و خسروخان سمت رفتم و شدم بلند رسيد که من نوبت
 داشت اشک شکل به فيروزه  يک وسطش که نقره گردنبند يک مادرجونم به و دادم

 شبيه دگردنبن يک عمه به و چرم پول کيف يک نفري عموها به کرد تشکر و بوسيد صورتمو
 ونواسماش استيل به وسطش که چرم دستبند يک هرکدوم پسرام براي دادم مادرجون يکي

 يک يناماو و اروين به دادم ست دستبند يک و بندانگشتي يک نفري دخترام به بود نوشته
 شد خوب:گفت شوخي به کيارش کادوهاشون از بودن راضي همه دادم بهارازادي سکه

  شد ست دستبندامون با گردنبندامون

 ؟؟؟ چيه اوين ماشين اقاجون:گفت خوشحالي با اتوسا زدم لبخندي

 ... مشکيش ولي اوينا يکي مدل لندکروزر يک:خسروخان
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  نيستم بلد رانندگي من ولي ببخشيد:وگفتم پايين انداختم سرمو من

  ميدم يادت خودم نداره اشکال:گفت و نشست کنارم اومد اتوسا

 ؟؟؟ شدي عوض:گفتم و خنديدم

 من ولي ام بدي خيلي دختره من گفت بهم کيارش داداش:گفت و پايين انداخت سرشو
 اقعاو که رسيدم باور اين به من و چکيد چشمش از اشکي ،قطره باشم بدي دختر نميخوام
 و نديدخ ميشيا زشت نکن گريه:گفتم و خنديدم هستن بچه مثل همشون تبار اين دختراي
 اوينا از دربيارم دلت از کردم اذيتت که چندوقتي اين ميخوام:گفت گوشم کنار و زد چشمک
 گلگسي به مياد خوشت چي از نميدونستم ببخشيد گرفتم برات اينو من نداري گوشي شنيدم

 طورچ بدم يادت بيا:گفت و سمتم اومد بيشتر کردم نگاه بود دستش که سيکسي اس
  انداختم روش سيمم کني کار باهاش

  کشيدي زحمت خيلي:گفتم و زدم لبخندي

 که تگف بهم گوشي کارايي اتوسااز ساعت يک حرفيه چه اين بابا نه:گفت و خنديد اتوسا
 اواز ورقص با بعدشم کرد عقد تلفن پشت از عشقو مرغ دوتا اين و عاقد به زنگ خسروخان

 به داشت چي همه که کردم خداروشکر و رفتم خواب رخت به لبخند با شب اخر گذشت
 ...انتظارمه در چي نميدونستم ولي ميرفت پيش خوبي

 در منو که ديده بابامو خواب گفت بهم ديشب خسروخان گذشت عيد روز از هفته يک
 اربودب ،اولين ميشم ناراحت که نکنين ناراحتش منه عزيزدل دخترمن:گفته و گرفته اغوش
 و دمز  لبخندي منم کنم حاللش گفت و بوسيد صورتمو ميکنه گريه داره خسروخان ديدم
 نيستم ناراحت ازتون منم باشيد داشته دل به نفرت ازم که داشتيد حق شما :گفتم

 صبح روزام بخوابم که رفتم دستش بوسيدن با منم زد لبخند و بوسيد صورتمو ،خسروخان
 ستهنش دوزانو مادرجون پايين رفتم و بلندشدم سريع پريدم خواب از جيغ و گريه صداي از

 دهنش جلوي دستشو اوينام جاننن خسرو خسرووو:ميزد داد و ميزد خودش پاي رو و بود
 و بود دستش عکس قاب يک که ديدم ،خسروخانو جلو رفتم سريع ميکرد گريه و بود گرفته

 ؟ولي هن شوخيه:گفتم و دادم تکونش و جلو رفتم ناباورانه بود بسته هميشه براي چشاشو
 تکونش دوباره ميکردم حس وجودتو داشتم تازه بلندشو خسروخان بودين جدي ادم شما
 بغل هک بود اوينا منو بچکي عکس برداشتم عکسو قاب افتاد دستش از عکس قاب که دادم
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 هب شروع وجودم تمام لرزيد ،دستام بوديم بودن مادرپدرمون بود معلوم که مرد و زن يک
 اوينا هق هق پاشو، کردم غلط اقاجوووون زدم جيغ دل ته از و بستم چشامو کردن لرزيدن

 من ولي جداکنه اقاجون از منو داشت سعي و ميکرد گريه بلند بلند شد تبديل زارزدن به
 بلند داد يک با يهو کردم بيجا پاشو خسروخان نميگم بهت ديگ کردم غلط اقاجون:زارميزدم

 خبرهه؟؟ چه اينجا:شدم کوب ميخ سرجام

 ته از طفق نداشتم روسري نبود مهم برام ندارم حجاب که نبود مهم برام بود يوتام برگشتم
 ...اقاجون يوتام:ناليدم دل

 چنددقيقه و اورژانس زد زنگ ،اوينا اقاجون سمت دوويد و زمين انداخت کيفشو يهو يوتام
 دمدي اومدن ارژانس معموراي که ديدم فقط نميشنيدم هيچي ديگه ادم از پرشد خونه بعد
 ساکت من ولي کشيدن سفيد پارچه اقاجون روي و دادن تکون تاسف با سرشونو که

 وت انداخت خودشو هق هق با و سمتم اومد ،اتوسا ميکردم نگاه و بودم گرفته بغل زانوهامو
  ...اقاجووون اوين:گفت و بغلم

  برميگرده ناهار براي کارخونه رفته برميگرده نترس:گفتم و کردم نوازش پشتشو

 اوين:گفت و گرفت دلسوزي نگاش رنگ نکشيد طولي ولي کرد نگاه بهم تعجب با اتوسا
  خدا پيش رفت اقاجون نمياد ديگه اقاجون

 دوستم هک ميکنم پيدا يکيو تا چرا تنهام انقدر من چرا:گفتم و بهش زدم زل اشکي چشاي با
  ميذاره؟؟؟ تنهام فرداش باشه داشته

 به و اومدم بيرون اتوسا اغوش از داد ادامه هقش هق به و کشيد اغوش به سرمو اتوسا
 زن بود، کرده بغل اقاجونو عکس باگريه و داشت تن سياه لباس عمه کردم نگاه اطراف

 شونه خوردن تکون از و بودن واستاده ور يک عموهام بودن دلداريش درحال عموهام
 با داشت که يوتام سمت رفتم و شدم بلند جام از گرين درحال که بود معلوم هاشون

 رپ چشاش برگشت تعجب با که شونش به زدم محکم ميکرد خدافظي ارژانس معموراي
 ؟؟؟ فرستاديش کجا:گفتم و سينش رو زدم محکم دوباره بود اشک

  کارخونه بره بايد االن اون فرستاديش کجا اقاجونو:زدم داد که کرد نگام سوالي

  ...رفته اقاجون:گفت و گرفت ترحم رنگ چشاش
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  هااا: زدم داد تر بلند ها ميگين دروغ همتون چرا نگو دروغ:من

  شد رد چشام جلوي از اتفاقا همه خوردم ازش که سيلي با که

 مادرجون اغوشش،گريه تو عکس اقاجون،قاب سرد تن

  شديم بدبخت يوتام:ناليدم و زمين روي نشستم

  اتوساااا:زد داد يوتام

  بله؟:گفت و اومد اتوسا

  کنه استراحت ببر اوينو:گفت و من به کرد اشاره

 بند اشکم ميکردم هرکار ولي خوردم ارامبخش قرص دوتا اتاق توي رفتم و کرد کمکم اتوسا
 خوندن به کرد شروع و کشيد دراز کنارم و اتاق توي اومد اوينا نميومد

 

 تو سوي به

  تو روي شوق به

 تو کوي طرف به

  ايد دم سپيده

  توراجويم مگر

  کجايي بگو

  کردم همراهي باهاش ميريختم اشک که همينطور اروم اينجا از

  تو نشان

  گاهي زمين از گه

 جويم اسمان ز
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  پروا بي چه ببين

  ميپويم تو ره

 کجايي بگو

  نظرم نظرم از ماهت رخ رود کي

  ببرم دگر نام کي نامت بغير

  جويم تورا اگر

  گويم دل حديث

  کجايي بگو

  دادم تو دست به

  پريشانم دل

  خواهي چه دگر

  پا از ام فتاده

  جانم از که بگو

 خواهي دگرچه

  من خيال از دم يک

 من غزال اي نميروي

  پرسي چه دگر

 من حال ز

  من هستم تا

  توام کوي اسير
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  توام ارزوي به

  جويم تورا اگر

  گويم دل حديث

  کجايي بگو

  دادم تو دست به

  خواهي چه دگر

  پا از ام فتاده اخ

 جانم از که بگو

  خواهي چه دگر

 "وکيلي زند علي تو سوي به"

 يک رفتم خواب به و نفهميدم هيچي ديگه من ولي کرد خفه دستش با هقشو هق اوينا
 شيرين و عميق خواب

 ستمنش سرجام ميخورد گيج شدت به سرم شدم بلند خواب از که چندبود ساعت نميدونم
 از فيلم يک مثل چي همه اقاجووووون:گفت که جيغي صداي با که نميومد يادم هيچي
 بلند جام از کردن خيس هامو گونه و کردن پيدا راشونو دوباره اشکام شد رد چشام جلوي
 يک و شلوار مانتو يک و کمد سر رفتم ميخورد گيج هنوز سرم زدم اب صورتمو دستو و شدم

 و شد تر بلند گريش ديد منو عمه تا پايين رفتم و بيرون کشيدم مشکي روسري
  ديدييي؟؟؟ اوين شدي پدر بي ديدي:گفت

 مکرد کردن گريه به شروع و گرفتم چشامو اشاره و شصت انگشت با و واستادم سرجام
 کجاست؟ مادرجون يوتاب:گفتم و يوتاب سمت رفتم حرکاتم نبود خودم دست

  بيمارستان:گفت کنه مهار اشکاشو داست سعي که همونطور

 ؟ چي براي بيمارستان:گفتم و نشستم سيخ سريع
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  بيمارستان بردش ارش شد بيهوش:گفت و کشيد اغوشش تو سرتايمازو يوتاب

 و نشستم کنارش کيارش، سمت رفتم شدم بلند ازجام و بوسيدم يوتابو پيشونيه
 ؟ ميکنن دفن کي اقاجونو کيارش:گفتم

  فردا:گفت و گرفت دستمال با اشکاشو کيارش

 پدري مزندگي تو که مني براي کنه پدري برام واينستاد رفت زود:گفتم و کردم پاک اشکامو
  نداشتم

 ميکردم فکر بودم که بچه:گفت دار بغض صداي با ميخوردن تکون کيارش هاي شونه
 تهروق تا:گفت اين زنده تاکي شما اقاجون پرسيدم اقاجون از نميميرن وقت هيچ اقاجونا
 اشتيدد همشونو وقتي باشيد داشته شغل باشيد داشته ماشين باشيد شده بزرگ همتون

 ون،اقاج چي يعني فهميدم االن ولي نميفهميدم و بودم بچه اونموقع خدا، پيش ميرم منم
  .داد پرورش خودش دامن تو هممونو رفت و داد انجام وظيفشو

 اقاجون ،نميفهميديم مغروره خشک ادم يه اقاجون ميکرديم فکر چون نفهميديم من ولي
 پير درسته داغه دلم اوين باشيم داشته اسايش ما که ميکرد کار زندگيش کل تو بخاطرما

  .اداکرد دينشو بود مرد ولي بود

  ميشه بد حالت نکن فکرشو کيارش:گفتم اروم

  نميتونم اوين نميتونم:گفت و چشام تو زد زل قرمزش چشاي با

 ازني مورد وسايل بريم پاشو داداش پاشو:گفت و شونش رو زد و کيارش سمت اومد يوتام
 دافظيخ هردوشون شد بلند و کشيد مشکيش لباس به دستي ،کيارش کنيم اماده مراسمو

 به و بود شده قرمز چشام که بودم کرده گريه انقدر ميشد منفجر داشت سرم رفتن و کردن
  .ظرف تو بچينيم خرماهارو بيا اوين:گفت و سمتم اومد اوينا بودم افتاده سکسکه

 مادرجون بود سختي روز هممون براي ،امروز رفتم اشپزخونه به همراهش و بلندشدم جام از
  مخوابيدي جا يه اوينا و اتوسا منو شب ندادن ترخيصشو اجازه و بود باال فشارش همچنان

 که بودم بيدار سرش باال صبح تا ميکرد ناله توخواب اتوسا بود گريه همش خوابي چه ،البته
 و تهوع حالت بود، شده بدترم هيچ بود نشده که بهتر حالم فرداش بشه بد حالش مبادا
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 ها بچه ما کردن دفن موقع نداد اجازه عمه  ميکردن دفن اقاجونو امروز داشتم سرگيجه
  ما دنبال فرستادن ارش شد تموم دفن و کفن مراسم وقتي باشيم سرخاک

 مميکرد نگاه بود دربرگرفته اقاجونو گه سرد خاک تپه يک به و کشيدم سرم رو چادرمو
 هب هروقت ميکرد، خودنمايي قبر باالي بود سلطنتيش اساي به تکيه مه اقاجون عکس
 بودن تکاپو درحال همش ارش و يوتام ميافتاد راه اشکام سيل ميکردم نگاه عکس

 غش همش عمه بشه حاضر شوهرش سرقبر نتونست بياد نتونست امروزم ،مادرجون
 ريهگ ريز يه اوينام و يوتاب و اتوسا بودن داريش نگه مسئول بدبختم عموهاي ،زن ميکرد

 تداش که گذشت چقدر نفهميدم بودم خيره خاک تپه به فقط که بودم من ،تنها ميکردن
  اوين؟:گفت و سمتم اومد ارين ميشد تاريک کم کم هوا

  بله؟:گفتم داري خش صداي با بود خاک تپه و اقاجون عکس خيزه چشام که همينطور

  .ديره بريم پاشو اوين:ارين

  .ميمونه تنها اقاجون:من

  .ميدم قول ميايم باز فردا نداره اشکال عزيزم:ارين

  ميام االن باشه:وگفتم دادم تکون سرمو کردم نگاه چشاش به

 تو زا برميگردم سريع اقاجون:گفتم و خاک سمت رفتم موند منتظر و زد غمگيني لبخند
 دوسش خيلي اقاجون:گفتم و خاک رو گذاشتم و اوردم در عطارو الطير منطق کتاب کيفم

 تو ادليتع هيچ شدم بلند جام از و زدم خاک به اي بوسه پيشت بيام فردا تا بخونش داشتي
 سوار ودب شده ضعيف خيلي بدنم و بودم نزده چيزي به لب که بود دوروز نداشتم رفتنم راه

 ارچهپ با خونه هاي ديوار رسيديم خونه به وقتي ميروند سکوت تو ،ارين شدم ارين ماشين
 ودنب اورده بيمارستان از مادرجونو بود شلوغ هنوز داخل رفتم بود شده پوشيده سياه هاي
  مادرجون؟:زدم صداش زدم زانو پاش جلوي و سمتش رفتم

 و چرخوند اقاجون عکس قاب سمت صورتشو دوباره نزد حرفي ولي کرد من سمت صورتشو
 صدام يکي که باال برم خواستم و برداشتم وسايالمو چکيد چشمش گوشه از اشک قطره يه
  زد

  دخترم؟ اوين
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 فتمر  سياه لباس اون توي بود شده قبل از پيرتر خيلي کردم نگاه خاتون به و برگشتم
 داداشت رفت اقاجون بودي؟ کجا خاتون:ناليدم و انداختم اغوشش تو خودمو و سمتش

  نيست ديگه  رفت

 و مبرداشت شونش روي از سرمو نميشد بيرون ازش صدايي ولي ميلرزيد هاش شونه خاتون
  ...بود شده تنگ برات دلم خيلي:گفتم

  عزيزدلم منم:گفت و داد تکون سرشو

 دومادمون عروس تازه پايين اومد داشت بغلش اوينارو جون بي تن که همينطور اروين
 اوين:تگف و داد جوابمو و زد غمگيني لبخند که کردم سالم اروين به داشتن بتن سياه رخت

  مردونه؟ برم من باشي اوينا مواظب ميتوني

  برو مواظبشم:گفتم و کشيدم بيرون اغوشش از اوينارو و دادم تکون سرمو

  .نکن گريه کافيه عزيزدلم:گفتم و کردم پاک اوينارو اشکاي رفت که اروين

  .ميسوزه مادرجون واسه دلم:گفت و انداخت پايين سرشو اوينا

  بزرگه خدا:گفتم و کشيدم سرش به دستي

 بودن اهاحلو تزئين درحال يوتاب و اتوسا اشپزخونه توي رفتم و خاتون کنار نشوندم اوينارو
  .کنم پزيرايي رفتم من:گفتم و برداشتم و حاضربود که ديس يک

  بردنش فقيرا براي ارش و يوتام که موند اضاف حلوا و خرما عالمه يک پزيرايي بعداز

 نم ولي ميداد نشون دورو ساعت کردم نگاه ساعت به بود جمعيت از خالي و ساکت خونه
 اسمون به رو و بوسيدم پيشونيشو بود خوابيده کنارم اروم اوينا بودم بيدار هنوز
  .کن حاللم اقاجون:گفتم

 باشم داشته ارامش از سرشار خواب يک و بريزم دور غمامو لحظه يک براي ميخواست دلم
 بخوابم بتونم بلکه بستم چشامو

 اگه خوبه خيلي اين و اينجان هرروز عمه و عموها ميگذره، اقاجون فوت از دوهفته
  تهران برگشت ديروز خاتون ميشديم ديوونه سکوت تواون مادرجون منو نميومدن
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 موضوع اين بابت نميزد حرف هنوز ،مادرجون بودم مادرجون براي کتاب خوندن درحال منم
 خوب زمان مرور با و شده وارد بهش که شوکيه بابت بود گفته دکتر بودن ناراحت همه

 عمه خوبين:گفتم و نشستم عمه پيش رفتم بوسيدم مادرجونو صورت و بستم کتابو ميشه
 جون؟

 ... ميگذرونيم:گفت و زد لبخندي

 که وراينط بشه خوب مادرجون حال نميخوايم ما مگه عمه:گفتم و گرفتم دستم تو دستاشو
  ميکنه بدتر حالشو باشيم کزکرده يجا غمگين هممون

 انومخ بياريم روانشناس يک بنظرت بودم فکر همين تو منم:گفت و داد تکون سرشو عمه
  کنه معاينه جونو

 چي؟ براي دوباره گفت دليلشم کرد معاينه که بار يه:گفتم و زدم لبخندي

 گردش؟ ببريم مادرجونو چيه نظرت:گفت و سمتم اومد ارش

  کجا مثال:من

 که شمال ويالي ميريم مادرجون و عمه منو چندوقت اصن هرجا:گفت و داد تکون سرشو
  داره دوسش خيلي مادرجون

  کارنداري؟ تو مگه:من

 ميکنم کاريش يه کار باباي گور:گفت و داد تکون سرشو

  خوبه که من نظر به کنيد صحبت عموهام با خب:من

 رنب ارش و مادرجون و عمه رسيدن نتيجه اين به گرفت شکل عموها بين که صحبتي با
  شمال

 پايين بودمش برده و  بودم کرده اماده مادرجونو وسايالي تمام من و بود حرکتشون فردا
 اتوسا پيش نشستم و کردم سالم باهاشون بودن اومده ارينم و يوتام

 و شد له و کرد ارين به نگاه يک که ميچتي باکي ناقال:گفتم بهش بود گوشيش تو سرش
  هيچکي با بقران:گفت
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 با دنز  حرف ديگه:گفتم و بردم نزديکش سرمو و خنديدم بود گرفته خندم ضايش رفتار از
 ميکني؟ پنهون من از ارينو

 نگو بابام به فقط چيزه راستش نه:گفت و پريد رنگش ترسيد

  پاشو دختر چته ببينم اتاقم تو بريم پاشو:گفتم و کشيدم دستشو

 لز بهش منتظر و نشستم تخت رو شد همراه باهام و شد بلند خجالت از سرخ صورتي با
 اريني اب که حاال نداشت اشکالي بابات جلوي اونم بودي يوتام با ديرور تا توکه:وگفتم زدم

  بفهمه نبايد بابات

 اسرار به ما همينطور اونم ندارم دوست يوتامو من:گفت و پايين انداخت سرشو اتوسا
 دميخوا دلم دارم، دوست ارينو من ولي هميم عاشق کنيم تظاهر که شديم مجبور پدرامون

  شتنگذا من رو يوتامو اسم خودشون بين اونا چي بابام ولي يوتام با نه کنم ازدواج ارين با

 نداري دوست يوتامو که بگو عمو به خب:گفتم و گرفتم دستشو

 منو تاونوق:گفت ميشد ديده توش اشک هاي حلقه که چشايي با و گرفت باال سرشو اتوسا
 ميکشه

  ميکشه؟ دخترشو کي بکشتت چرا:من

 به من اگه بخدا اوين نميخوان نظري هيچ من از اونا:گفت اروم چکيدن اشکش هاي قطره
 ...ميکشم خودمو نرسم ارين

  .باشه قسمت هرچي چيه حرفا اين:گفتم و کردم بغلش اروم

 نميخوام اوين نميخوام قسمتو اين من:گفت و گذاشت شونم رو سرشو

 چي:گفت و زد زانو اتوسا پاي جلوي و دوويد نگران ارين و شد باز در که بوسيدم سرشو
 ؟ ميکني گريه چرا عزيزم شده

  وقت هيچ ارين نذار تنهام وقت هيچ:گفت و خزيد ارين اغوش تو اتوسا

 اشنب راحت عاشق سمور دوتا اين تا بيرون اومدم اتاق از و گرفتم انگشتم سر با اشکامو
  کوش؟ اتوسا:گفت و باال اومد يوتام بودن بيرون که اوينام و اروين
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  منه اتاق تو:گفتم و شدم هول

 کنار برو:گفت و کرد بهم نگاه يک واستادم جلوش که اتاق سمت ميرفت داشت

 نميرم:من

 ندارم  باتورو دو به يکي حوصله بروکنار اوين:يوتام

 نميرم:گفتم عجوالنه بودم کرده باز جلوش دستامو که همونجور من

  نرو وتامي نه:گفتم که اتاقم سمت ميرفت داشت ور يه گرد پرتم و گرفت بازومو خشونت با

  چرا؟:گفت و باال داد ابروشو تاي يک و برگشت

 اتاقه توي ارين اخه:گفتم کنان مِن مِن

 اون ايتوبر  حاال:گفت و زد لبخندي که نکشيد طولي ولي واستاد زده شوک چندلحظه يوتام
  ميکني؟ اماده مکان دوتا

  ميدونستي؟ وقيحي خيلي:گفتم جانب به حق و جلوش رفتم

  باش زدنتم حرف مواظب بعدشم کوچولو خانوم مربوطه خودم به:گفت و داد تکون سرشو

  ميشه؟ چي نباشم:من

 سيلي اون مثل سيلي يک شايد نميکنم تضمين بعدشو اتفاق:گفت و نزديک اومد قدم يه
 خوردي دوباره زدن بهت در دم که

  .ميخوره بهم ازت حالم:گفتم و کردم مشت دستامو

 !؟ عاشقتم من نکه:گفت و زد پوزخندي يوتام

 داشت بغلش اتوسارو که همينطور ارين و شد باز اتاقم در که بزنه حرف ميخواست هنوز
  ميکنيد دعوا شماها چقدر:گفت و بيرون اومد

 رو زد يکي و رفت يوتام شد مچاله ارين بغل تو ترس از اتوسا که سمتشون رفت يوتام
 اومد  خوشم نه کردي پيدا جربزه باالخره:گفت و ارين شونه
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  چاکريم:گفت و گذاشت سينش رو دستشو ارينم

 نديلبخ بود چراغوني چشاش تو کردم نگاه اتوسا به و دادم بيرون اسوده خيال با نفسمو
 نجاهمي از صبح فردا که موند عمه ولي رفتن عموها شام بعد شام ،براي پايين رفتم و زدم

  کنن حرکت

 اتوسا و ينار  بابت ،خيلي بخوابم که رفتم و گفتم بخير شب و بوسيدم مادرجونو و عمه گونه
 خوابيدم و گفتم بخير شب اقاجونم به و زدم لبخندي بودم خوشحال

 بود ابخو سعيده باشم، بيدار اينا مادرجون رفتن موقع تا پاشدم خواب از پنج ساعت صبح
 ساري تا شيراز از چون برن ميخواستن هفت ساعت چيدم، رو صبحانه ميز و رفتم خودم

 که اوينا اتاق در رفتم بود شيش ساعت ميرفتن زود بايد برسن زود وميخواستن بود دور يکم
 رت محکم نيومد صدايي که زدم در بودن عمه خونه اوينا و اروين اخه بود خوابيده توش ارش

  هااا؟:گفت خوابالود صداي يک که زدم در

  شمال؟ بري نميخواستي مگه پاشو،:گفتم و کردم بلند صدامو منم

  چنده؟ کيلو شمال بابا برو:ارش

  شمال ويالي ببري رو عمه و مادرجونو بايد پاشو:گفتم و زدم در به تر محکم

  ميام االن گفتي شد خوب هعععع:ارش

 اا:گفتم بيرون اومد خودش عمه ديدم که کنم بيدار مادرجونو و عمه برم برگشتم 
 بيدارين؟؟؟

  شدم بيدار کردي تو که دادايي و جيغ با:عمه

 چي؟ مادرجون شرمنده:گفتم و پايين انداختم سرمو

 .خودم ميکنم بيدارش:عمه

  .باز پايين بياين چيدم ميزو:من
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 و ميز سر نشست اومد اماده و حاضر ارش بعد دقيقه پنج نشستم ميز سر و رفتم خودم
 وشيگ بود رفته يادم اخه ميشدم، بدبخت نميکرديا بيدارم اگه بده خيرت خدا اوين:گفت
  کنم کوک

 کي المع خاک:گفت و اومد کرده پف چشاي با سعيده بخور صبحانتو شدي بيدار که حاال:من
  چيده؟؟؟ ميزو

 .من:من

  .شرمنده موندم خواب خانوم ببخشيد:سعيده

  سرت فداي:من

 چمدونه ديگه بار يک صبحانه بعد خوردن صبحانشونو و اومدن هم عمه و مادرجون
 در دم رفتم و گذاشتم سيني داخل اب کاسه يک اشپزخونه، توي رفتم و کردم چک مادرجونو

 کرد کمک و کرد خذافظي هم عمه کرد خدافظي و گذاشت ماشين توي ساکارو ارش
 ايت يک و ريختم اب سرشون پشت افتاد راه که ماشين ماشين، داخل بشينه مادرجون
 بود ساکت جا همه رفتم که خونه داخل سالمتيشون، براي خوندم هم چهارقل و الکرسي

 هب شروع و برداشتم عشقو غريبانه گريه رمان و اتاقم توي ،رفتم گرفت دلم لحظه يک
 مرد يک که دادم جواب بود ناشناس شماره خورد زنگ گوشيم يهو که کردم ادامش خوندن

 اوين؟:گفت خط پشت از

  شما؟ بله:من

 نشناختي؟:گفت يوتام کيه شدم متوجه شنيدم که پوزخندشو صداي

  .شناختم ديگه االن:گفتم خودش مثل

 رفتن؟ مادرجون خوبه:يوتام

  اره:من

 دي؟ش متوجه داري مرخصي وقته خيلي سرکارت بيا فردا از راستي شکر الهي خوب:يوتام

 .شدم متوجه اره:گفتم شده کليد دندوناي پشت از
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 خدافظ برم بايد من اوکي:يوتام

  .سالمت به:من

  کردن قطع اقا که داد خبر تلفن بوق و

 ابجي:گفت خجالت از سرپايين با و اومد اوينا که بود0ساعت بودم بيکار شب اخر تا
  بيام صبح ميخواستم من بود اروين تقصير همش ببخشيد

  نداره اشکال:گفتم و بوسيدم پيشونيشو

 که رکارس برم پاشم صبح که بخوابم رفتم زودتر شام ،بعد کرد صدامون شام براي سعيده
  .نده گير بهم دراکوال اين

 خوابيدم و کردم کوک ساعتو

 

 هب ميديدم کابوس ديشبو کله بود کوفته خيلي ،بدنم شدم بيدار خواب از هفت ساعت
 کي بود نشده اقاجون چهلم هنوز چون و زدم ابي صورتمو دستو و بلندشدم ازجام سختي

 بخوابم هنوز ميخواست دلم چقدر بگيرم تاکسي سرخيابون رفتم و زدم مشکي سراسر تيپ
 رسواراسانو شدم، شرکت وارد و کردم حساب رو کرايه و شدم پياده رسيديم که شرکت به

 نگز  شدم، خارج بازشد اسانسور در بعد چندثانيه دادم فشار مديريتو طبقه دکمه و شدم
 نم از زودتر ليال شدم شرکت وارد پرسي احوال و سالم از بعد و کرد باز درو اقا حسين زدم

 دش شرکت وارد يوتام بعد چنددقيقه نشستم ميزم پشت و کردم سالم ،بهش بود اومده
 و ليال به روکرد بود شده بيشتر هرموقعي از ريشش ته و بود پوشيده مشکي سراسر اونم

 .اتاقم بياين:گفت

  .چشم:ليال

 کردم روشن کامپيوترو يوتام اتاق داخل ورفت کرد بهم نگاهي ،ليال اتاقش داخل رفت يوتام
 فتهه يک اين زحمت ليال اينکه مثل ميکردن ذخيره هارو جلسه که افزاري نرم داخل رفتم و

 ايميل براش داشت،99ساعت رادمنش شرکت با جلسه يک يوتام امروز بود کشيده رو
  .بهش بشه ياداوري مثال که کردم
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 ومدا يوتام اتاق از ليال شدم، خوردنش مشغول و کردم تشکر که اورد چايي برام اقا حسين
  بود رفته يادمون کال کردي ايميل براش رو جلسه شد خوب:گفت و زد لبخند و بيرون

 .وظيفمه:گفتم و زدم لبخندي

 !رئيسي دخترعمويه بودي نگفته:گفت ميشست که همينطور ليال

 بود رفته يادم:گفتم و کردم نگاش

 . متاسفم پدربزرگت بابت:گفت و زد لبخندي

   .کردم تشکر و پايين انداختم سرمو شد جمع چشام تو اشک

 اومد در صدا به در زنگ که بود نيم و ده ،ساعت دادم جواب تلفن فقط نيم و ده ساعت تا
 داوم هم ارين بعد دقيقه چند بودن رادمنش شرکت معاوناي و مدير کرد باز درو اقا حسين

 با:گفت و نزديک ،اومد ميشد ديده تر خسته مشکي هاي لباس اون با خستش چهره باال،
  ...منتظرشيم کنفرانس اتاق تو همه بگو کن هماهنگ يوتام

 شماره و برداشتم تلفنو منم کنفرانس اتاق به کرد راهنمايي رو بقيه ارين دادم تکون سرمو
  بله؟:پيچيد گوشي تو يوتام پرغرور صداي بعد چندثانيه گرفتم رو دو

  .اوردن تشريف مهموناتون رئيس جناب سالم:من

  .خوبه:يوتام

 خنديد زري ليال که گذاشتم گوشيو حرص با يادنداره خدافظي رواني مرتيکه بوققق صداي و
 مليال کنفرانس، اتاق سمت رفت و شد خارج اتاقش از يوتام که نکشيد طول چندثانيه

  .افتاد راه سرش پشت سريع

 فيلم ندتاچ اوينا از باشه يادم ميچرخيدم کامپيوتر تو دوساعت يکي تا شدم تنها باز پووووف
 براي چايي يه و اشپزخونه سمت رفتم ،پاشدم ببينم بيکارم که هايي موقع اينجا بيارم بگيرم
 زمان که زدن زنگ ديگم شرکت سه از کاري زمان اخر تا سرجام نشستم و ريختم خودم

 و کردم يرهذخ کامپيوتر توي هارو جلسه زمان و گذاشتم تلفنو ،اخرين کنم تنظيم جلسشونو
 رزدند از بعد يوتام اتاق سمت افتادم راه کامپيوتر کردن خاموش با ، گرفتم هم کپي يک
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 داد و کرد سرشوبلند که شدم نزديک بهش چندقدم بود گذاشته ميز روي سرشو شدم وارد
 شدي؟ وارد اجازه بدون چرا:زد

  .زدم در من من ولي و:گفتم لکنت با شدم ميخ سرجام

  .دادم اجازه بهت من ولي زدي در:يوتام

  نگفتم چيزي و پايين انداختم سرمو

 ميخواي؟ چي:گفت و کشيد موهاش تو دستي يوتام

  .فرداتون هاي جلسه زمان:گفتم و گذاشتم جلوش کاغذو

  .بري ميتوني خوبه:گفت و داد تکون سرشو

 با ال،لي ميشدم ارين منشي من کاش ميخورد بهم حالم ازش شدم خارج اتاقش از و برگشتم
 دمافتا راه و کردم خدافظي وسايالم برداشتن از بعد و زدم لبخندي ميکرد نگام اضطراب

  خونه سمت

 کجاست؟ اوينا:گفتم و کردم سالم سعيده به شدم وارد و انداختم کليد

 .بيرونن:سعيده

  .اها:من

 گير من و سياهه جا همه ديدم ،خواب خوابيدم لباسم تعويض از بعد و اتاقم داخل رفتم
 ندهخ صداي فقط نميکنه کمکم کسي ميکنم التماس هرچي کوچيک اتاق يک توي افتادم

 ميکنن نگاه ترسم به لذت با تو ميان مرد چندتا و ميشه درباز يهو مياد ترسناک و بلند هاي
 کيارشو و يوتام:اسم فقط و ميشم جمع خودم به ميتونم تا منم ميخندن و ميشن نزديک بهم
 هک نشستم سرجام ميپرم خواب از  شدن نزديک خيلي بهم ميکنم احساس ميزنم صدا

 و نزديک اومد که شدم جمع ترس از خودم توي تو اومد کيارش و شد باز محکم دراتاق
  ميزني؟ جيغ چرا چيه:گفت

 و زدم جيغ تر بلند ايندفه افتاد وضعم سرو به نگاهم يهو که کشيدم عميق نفس
  بيرون رفت پيشونيشو تو زد و کرد بهم نگاهي کيارش بـــــيرون بـــــــرو:گفتم
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 و دمش بلند جام از بودم پريشون موهاي و کوتاه استين تيشرت با کردم خودم به نگاهي
 ردمک عوض روسري يک و مشکي تونيک يک با لباسمو و زدم صورتم دستو به ابي رفتم
 و ستمنش اتوسا کنار دادن جوابمو بيشتريا که کردم سالم جمعن همه ديدم که پايين رفتم

 ،ارين ندي خجالت انقدر منو که کيارش روحت تو تف اي انداختم پايين خجالت از سرمو
  !خانوم خواب ساعت:گفت و زد لبخندي

 موافقت همه بيرون بريم ها بچه:گفت و بلندشد اوينا بودم خسته:گفتم و کردم سرموبلند
 نبيرو بريم حاضرشيم پاشو:گفت و سمتم اومد اوينا نداشتم حال اصال من ولي کردن

 برين شما نميام من:گفتم و دادم چين دماغمو

 و اميوت و کرديم بازي حکم بودين خواب شماکه نياي، کردي  غلط:گفت و سرم تو زد اوينا
 گاهن اوينا به حرص با هردو که کردم يوتام و ارش به نگاهي بدن شام بايد حاال باختن ارش

 چادرمم و پوشيدم مشکيمک شلوار مانتو همون و شدم بلند بود گرفته خندم ميکردن
 ميبرم يوتابو و اوين و اوينا من خب:گفت اتوسا پايين رفتم و برداشتم

 شوخود ماشين هرکي چرا:گفت معترضانه يوتام بيار يوتامو و اروين و ارين و ارش:کيارش
 ريمب حاالم بسه دوتا چي؟ که کنيد رديف ماشين تا ده ميخواين:گفت اخم با اتوسا نياره

 يک جلوي بعد ساعت نيم افتاديم راه به کيارش ماشين پشت و شديم اتوساBMW سوار
 زرگب ميز يک به گارسونا از يکي شديم رستوران وارد و شديم پياده داشتن نگه رستوران

 تا دواستا منتظر و دستمون داد منو چندتا بعدشم بفرماييد:گفت و کرد اشاره خانوادگي
  دريايي بشقاب:گفت يوتام اول کنيم، انتخاب

  ايششش نبود يکي هامون سليقه اصال بودم متنفر ميگو از اههه

 و زدم صداش که ميرفت داشت گارسون دادن سفارش دريايي بشقاب اون تبعيت به همه
  بياريد برگ کباب من براي اقا ببخشيد:گفت

  کردن نگاه بهم متعجب همه و رفت گارسون

  متنفرم ميگو از من چيه:گفتم و کردم نگاشون تعجب با

  !اي ديوونه:گفت يوتام
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 و يوتام جيب کردن خالي و شام از بعد انداخت باال هاشو شونه که کردم نگاش غيض با
 انگار اوينا از دوري موند ما خونه امشب اروين خونه رفتيم و زديم سعديه دورم يک ارش

  ميکشتش

 بخوابممممم که رفتم ساعت کردن کوک از بعد منم

 برگشت پيش هفته مادرجون بودن جمع همه غريبه و اشنا و دوست از اقاجونه چهلم امروز
 و ميشه خيره جا يک به ها موقع بعضي ولي ميزنه حرف شده بهتر خيلي حالش شمال از

  ميريزه اشک

 موه همسن که اقاجون عموي نوه شد تموم که مراسم ميکنيم، کار داريم دخترا ما صبحه از
 اسلب اوردن در مزخرف مراسم االن موندن چرا اينا ميدونستم موندن خانومش با بود شهرام

 ارولباس کرد مجبورمون و کرد بلند مارو"اقاجون عموي نوه زن"خانوم زهرا بود ما تن از سياه
 اقايون ئولمس شوهرشم اينا و باشه تنتون اين از بيشتر نداره شگون ترفند هزار با بياريم در
 تنها کردن عوض لباساشونو پسرام و عموها پايين رفتيم و اورديم در لباسارو باالخره بود

 و خاتون سمت ،رفتم خاتون و بود مادرجون بود تنش سياه لباس هنوز که کسي
 کنيد؟ عوض لباساتونو نميخواين:گفتم

 عموي نوه"اقا محمد زوده هنوز ميکنم عوض دخترم چرا:گفت و زد لبخندي خاتون
 وساات بود سنگين هنوز جو رفتن و گرفت زنشو دست شد، مطمئن که ما بابت از"اقاجون

  اورديم؟ در سياهمونو لباساي کرديم خوبي کار نظرت به اوين:گفت و کنارم اومد

 اين از بيشتر اگه ميلرزه گورش تو مرده تن گفت گفت چي خانوم زهرا نديدي مگه:من
  باشه تنمون

 هب داشت سعي اروين کردم اوينا و اروين به ،نگاهي نگفت چيزي و انداخت پايين سرشو
 چشم از دور و ديد اوينا که زدم ،لبخندي نميخورد و ميکرد ناز اوينا ولي بده ميوه اوينا

 رفتمگ دستشو شده جمع چشاش تو اشک ديدم که اتوسا سمت برگشتم زد چشمکي اروين
  شده؟ چي:گفتم و

  کردم صحبت ارين به راجع بابام با ديشب:گفت و پايين انداخت سرشو

 خب؟:گفتم کنجکاوي با
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 ديدم چشام جلوي اجدادمو که زد بهم سيلي چنان:گفت و چکيد اشکش قطره اولين

 ؟ کنم چيکار حاال:گفت که کردم نگاه بهش تعجب با

 تدس از هوووف بوده عصبي مراسم بابت ديشب حتما عموجون گفتي بدموقعي خوب:من
 دختر تو

  نبود خودم دست:اتوسا

  ميشه درست کم کم خودش بگذره مدت يک بذار حاال:من

 ...انشاا: گفت و کرد پاک اشکاشو

 ميسوخت دلم اخي بود رفته فرو جاش تو ناراحت چقدر کردم نگاه ارين به و زدم لبخندي
 ميري؟ کجا:گفت و پايين اومد ها پله از يوتام که اشپزخونه سمت برم شدم بلند

  چه تو به اخه روحت تو اي

  اشپزخونه:گفتم و کردم بلند سرمو

 روييپ اين به بشر يني رفت و بريز چايي يه منم براي زحمت بي:گفت و داد تکون سرشو
 دلم هاخ ريختم چايي يوتامم براي و خوردم اب ليوان يک و اشپزخونه توي رفتم بودم نديده
 ينيس توي قند و حلوا و خرما با رو ،چايي بود شده خسته خيلي صبح از واسش نبرم نيومد

 گذاشتم جلوش رو چايي بود نشسته ارش و کيارش کنار يوتام پذيرايي توي رفتم و گذاشتم
 ميخوام منم واااي:گفت کيارش که

  همينطور منم:ارش

  نوکرتونم مگه بريزيد پاشيد خب:گفتم و باال انداختم هامو شونه

  ريختي؟ يوتام برا چطور:ارش

 .گفت بهم بودم اشپزخونه تو:من

 برات االن جونم داداشي:گفت اشپزخونه سمت ميرفت که همينطور و شد بلند کيارش
  نکش رو قزي  خاله اين منت ميريزم
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 قزي؟ خاله:گفتم تعجب با

  قرمزي؟ شنل پ ن پ:کيارش

  نيک تکرارش نبينم بيشعور پ ن پ کوفتو:گفت و کرد جمع صورتشو انزجار با يوتام

  بودي؟ من با:کيارش

 تمگرف دهنمو پ گفتم چي فهميدم يهو که بود من با پ ن پ:گفتم و کردم باز دهن من که
 اروم و ميخنديد ريز ريز ارش بود شده سرخ عصبانيت از که يوتام سمت برگشتم

  ...جلوش نبر کار به متنفره کلمه اين از يوتام:گفت

 رفتم من عصبانيه خيلي اينکه مثل:گفتم و زدم لبخند

  سردشدا چاييت:گفتم و يوتام سرخ صورت سمت برگشتم

 تابيو سمت سرمو نشوندمش روپام و گرفتم ازش تايمازو نشستم يوتاب کنار سريع و
  باباشه کپي نيست تو شبيه اصال تايماز:گفتم و چرخوندم

 خوش مخيلي اتفاقا:گفت کنارش از بنيامين که بچم نداشته شانس:گفت و خنديد يوتاب
  بوده شانس

 خنديدم

 

 هک بود اميدوار هنوز اروينم بود تالش در ميوه نخوردن براي هنوز که کردم نگاه اوينا به
 اوينا هحاضر  شام که کرد اعالم و اومد سعيده که اوينا دهن تو پچپونه هلورو تيکه اون بتونه

 سالن سمت رفت و شام جون اخ:گفت و زد بهم دستاشو خوشحالي با و بلندشد جاش از
 جو خداروشکر خنده، زير زدن همه که زد خشکش دستش تو چنگال با اروينم خوري غذا

 لذت خوشمزگي اون به سبزي قورمه خوردن از من و نبود سنگين اصال خوردن غذا موقع
 کرديم شوت نظر اتفاق به اوينارم رفتن کم کم بعدش و موندن اينا عمو يکم شام بعد بردم،
 دمش خوشحال خيلي من و شيراز موند امشب ،خاتونم باشه خوش نامزدش با که عمه خونه

 نماز خوندن از بعد منم باشه داداشش زن پيش چندوقت داشت دوست خودش گفته به
 ...خوابيدم رمان يکم و عشاء
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 و بود5ساعت ميکرد ديوونم داشت ديگه لعنتي خواب اون بازم اههه پريدم خواب از باترس
 ادرجونم و خاتون پايين، رفتم و شستم صورتمو دستو و شدم بلند نميبرد خوابم ديگ من

 اتفاقي دخترم اوين:گفت مادرجون که سرجام نشستم و کردم سالم ميخوردن صبحانه
 افتاده؟

  ديدم بد خواب فقط مادرجون نه:گفتم و زدم لبخندي و کردم بلند سرمو

 اوين؟ کار سر ميري:گفت و کرد نگاه بهم خاتون خيره...ايشاا:گفت و داد تکون سرشو

 کارميکني؟ کجا:گفت که دادم تکون سرمو

  يوتام شرکت توي:من

 ،راحتي؟ خوبه پس اها:گفت

  نيست بد اره:من

  بيا يوتام با اونجا از شهرام خونه بريم خاتون با ميخوايم ظهر از بعد:مادرجون

  .باشه:من

 مبوشيد مشکي شلوار و مقنعه با اي قهوه مانتو يک اتاق توي رفتم و شدم بلند جام از
 و کردم خداحافظي مادرجون و خاتون و سعيده از پايين رفتم و کردم مرتب سرم رو چادرمم

 يوتام رکتش وارد تاکسي با بقيشم بود عالي خيلي ،هوا رفتم پياده سرخيابون تا بيرون زدم
 ابخر  اسانسور"کردم نگاه بود چسبيده روش که کاغذي به اسانسور سمت رفتم و شدم
 ردمک الله بسم باال برم چيجوري طبقرو هشت حاال روز طي در بدشانسي اولين اههه"است

 کم نفس داشتم ديگ ،اخرش ها پله سمت رفتم و کيف توي چپوندم و اوردم در چادرمو و
 افتاده فک با بيرون اومد يوتام و شد باز اسانسور در بزنم در خواستم تا رسيدم که مياوردم

  داره؟ نگاه چيه:گفت که کردم نگاش

 نبود؟ خراب اسانسور مگه:گفتم و کردم جور و خودموجمع

 الم که کاغذي رفته يادش نگهبان حتما:گفت و خنديد بعدش ولي کرد نگام شک با اول
 رفت يوتام کرد باز درو اقا حسين که درزد من متعجب چشاي جلوي و بکنه بودرو ديروز
 دختر؟ تو نمياي:گفت اقا حسين که داخل
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 دمز  شيرجه که خورد زنگ ميزم روي تلفن بود نيومده هنوز ،ليال تو رفتم و اومدم خودم به
 بله؟:گفتم و داشتم برش و سمتش

 .اتاقم تو بيا:يوتام

  بوق بوق بوق و

 شدم وارد بفرماييدش با درزدم و اتاقش سمت ،رفتم کنه خدافظي نداره ياد مرتيکه اه
 داشتين؟ کارم:گفتم و سمت رفتم ميرفت ور تاپش لپ با و بود نشته ميزش پشت

 .کن نگاش:گفت و انداخت سمتم اي روزنامه

 ساله91پاشايي نازگل:گمشده لعنتي اگهي همون بازم کردم نگاه و برداشتم رو روزنامه
  بگيريد تماس زير شماره با فرد اين رويت درصورت

 خب؟:گفتم لرزوني صداي با و کردم بلند سرمو اميريان بهت لعنت

 فراريي؟ دختر تو:گفت و زد پوزخندي

 چنو نوچ نوچ:گفت و من سمت اومد و شد بلند ميزش پشت از که کردم نگاش تعجب با
 کني؟ چيکار ميخواي:گفتم و شدم بلند که اورد در گوشيشو ؟ ترسيدي چرا خب

 يکارچ ميخواي:گفتم بلندتر گرفت اميريانو شماره و صورتش جلوي گرفت ازم رو روزنامه
 کني؟

 با ليو اينجاست فراريشون دختر که بگم ميخوام هيچي:گفت و کرد بلند سرشو خونسرد
 ديگه؟ رسم و اسم يک

 هک سمتش برداشتم خيز خورد اول بوق که کردم نگاش تعجب با کرد لمس تماسو دکمه
 کن شقطع خدا تورو:گفتم و باال پريدم خورد دوم بوق باال برد دستشو که بگيرم گوشيو

 توروخدا ميدم توضيح برات

 خفه ادرج اميريان صداي با ولي پايين اوردمش و گرفتم دستشو مچ و باال پريدم سوم بوق
  بله؟:شدم

  هستيد خوب سالم:گفت و گوشش سمت گرفت گوشيو و کرد پرتم يوتام
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 روي نشستم دوزانو بود زدن حرف درحال همچنان اون ولي کردم نگاه صورتش به عجز با
 ميشد، پمپاژ رگام تو بيشتر شدت به خون و بود برابرشده هزار کوبشش شدت قلبم زمين

 ريانامي چهره صحبته درحال هنوز ميديدم ولي نميشنيدم يوتامو صداي کردم گرما احساس
 کم ديدم، داد لو براشون جامو يوتام يني دبي ميرفتم بايد من يني نه شد، زنده چشام جلوي

 نفهميدم هيچي ولي ميکرد صدام که شنيدم يوتامو صداي تارشد کم

 و شتبرگ يوتام که کردم اي ناله بودم بيمارستان تو کردم باز چشامو شديد درد احساس با
 خوبي؟:گفت

 بود شوخي اينا همه اوين:گفت که گرفتم ازش صورتمو نفرت با

 شنيدم اميريانو صداي من ولي:گفتم اي ترسيده صداي با چکيد اشکم

 بازي نقش من کردم قطعش کرد وصل گوشيو اون اينکه بعداز من ولي درسته:يوتام
  .ميزنم حرف باهاش دارم انگار که ميکردم

  ديدم چشام با مرگو نبود جالب اصال شوخيت:گفتم و دادم تکون سرمو

 بودا افتاده فشارت فقط خوبه:گفت و خنديد

 نميفهمي هيچي تو:گفتم اروم و دادم تکون سرمو

 شوهرته؟ اميريان:گفت بعد چندثانيه ولي شد ساکت يوتام

 رارف من که بشه شوهرم بود قرار نيست شوهرم نه:گفتم تعجب با و خوردم جا سوالش از
 کردم

 کردي؟ فرار چرا:يوتام

 . دبي بفرسته منو ميخواست انسان قاچقچيه قاچاقچيه يک اون چون:من

 سرمو و تو اومد پرستاري که گذشت چنددقيقه نگفت چيزي ولي کرد نگام تعجب با يوتام
  شم بلند کرد کمکم و بيرون کشيد دستم از
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 يارشک يکي جفت که ويرون بوگاتي سوار خروجي سمت رفتيم يوتام با و شدم بلند ازجام
 ارمبي تورم ماست خونه گفت زد زنگ مادرجون:گفت راه بين افتاد راه يوتام و شديم بود

  .اونجا

  گفت بهم صبح اره:گفتم و دادم تکون سرمو

 و ادمد تکيه شيشه به سرمو منم خودشون خونه سمت رفت و کرد اضافه ماشين سرعت به
 ...ميشد؟ چي ميداد لوم واقعا يوتام اگه:کردم فکر

 دمواستا در دم و شدم پياده ماشين از اومدم، خودم به رسيديم ميگفت که يوتام صداي با
 تيمگذش شده فرش سنگ جاده از شديم وارد و انداخت کليد و کرد قفل ماشينو دراي يوتام

 جمع به و شدم پزيرايي وارد ميومد پزيرايي توي از مادرجون صداي شديم خونه وارد و
 دادم گوش حرفاشون ادامه به و نشستم اوينا کنار دادن سالممو جواب ،همه کردم سالم
 مادرجون که گذشت چنددقيقه ميکردن کار درمورد که هايي صحبت از بودم متنفر ،اههه
 و اينجا بياد گفتم خسرو وکيل راد معتمدي به امروز:گفت و کرد دعوت سکوت به همرو

 يمن گفت و گرفت تماس اره: عموشهرام          بخونه ما براي رو دستشه که اي نامه وصيت
 مني ايشششش بحثشون سر برگشتن دوباره و                               ميرسه ديگه ساعت
 وکيل بعد لحظه چند و کرد باز درو عمو مستخدم دراومد صدا به در زنگ بعد ساعت
 کرد باز سامسونتشو کيف و مبل روي نشست پرسي احوال و سالم از ،بعد شد وارد اقاجون

 نامه اين اريامهر خسرو اينجانب خدا نام به:""خوندن به کرد شروع و کرد خارج نامه يک و
 ايبر  تنشي نبودم شماها بين در روزي اگر که سپردم راد معتمدي اقاي خودم وکيل به را

 و دختر بين تبعيضي هيچ من ميگويم صحبت اول همين در نيايد پيش انوال و مال تقصيم
 دليلب بهاره دخترم ميبرند سهم من ميراث از پسرانم که همانطور و ام نشده قائل پسرهايم

 ردمک برقرار را مساوات هم هايم نوه بين همانطور و ميبرد سهم همسر نداشتن و بودن بيوه
 هک اتشيني عشق نشانه باغ ان زيرا ميبخشم عزيزم همسر به را شمال باغ زمين کار اول

 پسرانم به مشهد دوويالي باشد نبايد او جز کسي او مالک و است داشتم او به نسبت
 مراه  شرکت و دوکارخانه دارد تعلق بهاره دخترم تک براي لواسان ويالي و بهرام و شهرام

 رارق راد معتمدي جناب نزد را مدارکش و کردم تقصيم هايم نوه تمامي بين مساوات به نيز
 اگذارو اوينا و اوين خود يتيم نوه دو به را هستم مستقر ان در کنون تا که شيراز ويالي دادم

 حفظ خود پناه در شمارا تا مينمايم تقاضا منان خداوند از و ندارم عرضي ديگر ميکنم
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 تمامي:گفت و شد بلند نامه اتمام از بعد اقاجون وکيل                                 """دارد
 جازها با بزنيم نامش به رو هرکدوم سهم تا بديد ترتيب رو مناسبي وقت منه دست مدارک

                                داشتيد تشريف:گفت و شد بلند جاش از شهرام عمو ميکنم زحمت رفع
 ترف اقاجون وکيل اينکه از بعد               خداخافظ ممنون نکنه درد شما دست نه:معتمدي

                          بدن خيريه به مشهدو ويالهاي نميخواستن اقاجون مگه مادر:گفت و نشست اومد عمو
 سهم گفت و شد منصرف بعدش ولي عزيزم چرا:گفت و کرد پاک اشکاشو مادرجون
 اون به ما:گفت بهرام عمو     بکنيد داشتيد دوست هرکار تا ميده خودتون به شماست

            مشهرا چطوره سالمندان خانه يکيو کنيم بهزيستي يکيو بهتره نداريم نيازي ويالها
 و زد بهم دستاشو خوشحالي با ،اتوسا ميديم بعدا ترتيبشو موافقم منم:عموشهرام

                   بدم دکوراسينشو چيندن و ديواره رنگ ترتيب ميخوام خودم بهزيستيو:گفت
                     ...ايشاا:مادرجون                           بشه درست بذار...ايشاا:گفت و خنديد عمو

 بعدش ميکردم فکر کرد صحبت ميراث و ارث مورد در اومد اقاجون وکيل که اول راستش
 به بخشيدن سهمشونو راحت چقدر که کردم تعحب االن ولي بشه دعوا رمانا اين مثل

 اقعاو کردن اوينا منو نام به شيرازو خونه چرا که نکرد اعتراض ها بچه از يکي حتي خيريه
 يگد کرديم صحبت يکم خونه برگشتيم اوينا و مادرجون با شام از ،بعد جالبين خانواده
 اومده يامپ يک ديدم که کنم کوک که برداشتم گوشيمو بخوابيم رفتيم که بود شب9ساعتاي

 وماخان خانوم شما کردن غش بخاطر کارا شرکت بيا زود فردا:کردم بازش بود يوتام طرف از
 اربيد پنج ساعت بايد يني بيرون فرستادم نفسمو      باش شرکت5ساعت افتاده عقب

 دمکر  سعي و کردم کوک گوشيو داشتم؟لعنتي فرصت ساعت چهار فقط يني ميشدم؟
 بود دقيقه يک دقيقم يک کم فرصت اين تو ببره خوابم زودتر

 زا اينو بود، رسيده زودتر يوتام شرکت رفتم و شدم اماده سريع و شدم بيدار زود صبح
 رد اتاقش سمت رفتم و ميزم روي گذاشتم کيفمو چادرو شدم متوجه اتاقش در بازبودن

 زل دارش تب مشکي چشاي با و گرفت باال و بود دستاش روي که سرش شدم وارد و زدم
 خوبه؟ حالتون:گفتم و جلو رفتم پايين انداختم سرمو و لرزيدم نگاهش از بهم زد

 بيار برام امروزو هاي جلسه زمان:گفت گرفته صداي با و داد تکون سرشو

  باشه:من
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 و مديرعامل هشت ساعت جام سر نشستم و کردم ايميل براش هارو جلسه زمان و رفتم
 اماده کاغذ و خودکار و اومد ليالم بعد دقيقه چند بودن اومده پاسارگاد شرکت هاي معاون

 يه:گفت و سمتم واومد بيرون اومد اتاقش از خراب حال با يوتام نشست جاش سر و کرد
  باال بياد بگو بزن ارين به زنگ

  چشم:گفتم و دادم تکون سرمو

 بعد و باال اومد ارين بعد چنددقيقه باال، بياد گفتم و زدم ارين به زنگ يک و برداشتم گوشيو
 رسيدم کارا بقيه به و سرجام نشستم ،منم کنفرانس اتاق توي رفت سالم از

 

 مافتاد راه نيومد بودم تاکسي منتظر هرچقدر شدم خارج شرکت از که بود شيش ساعت
 بود وتامي عقب برگشتم ماشين بوق يک صداي با که بگيرم تاکسي که سرخيابون سمت
  شدم مزاحم ببخشيد:گفتم و نشستم تعارف بي منم بشينم که کرد اشاره

  بود گرفته خيلي صداش يکيه راهمون مادرجون پيش بيام ميخوام:يوتام

  دکتر؟ بريم ميخواي خوبه حالت:گفتم بهش نگراني با

 نگرانمي؟:گفت و طرفم برگشت

 چي؟:گفتم و کردم تعجب

 مني؟ حال نگران گفت و زد پوزخندي

 نگرانش بايد من چرا واقعا نگفتم، هيچي و پايين انداختم سرمو شدم حرفش متوجه
 يرونب به ريخته بهم اعصابي با لعنتي ،اههه باشم کنارش دارم دوست خيلي باشم؟جديدا

  اره بود دوستانه انسان حس يک فقط ندارم که دوستش گفتم خودم به و کردم نگاه

 کابوس دوباره خوابيدم و تخت رو شدم دراز جنازه مثل خستگي از رسيدم خونه به وقتي
 درحال من و سمتم هنوزميان  نفر چند اون ديدم خواب پيشمو چندشب خواب ادامه ديدم
 دايص با داخل مياد سايه يک و ميشه باز اتاق در بهم ميرسن تا کيارشم و يوتام زدن صدا
 هميش معلوم کيارش چهره ميگيره قرار نور داخل سايه وقتي يوتام؟ولي ميزنم صدا اروم

 ردميک درد شدت به گردنم پريدم ازخواب ميزنه کتکشون و افراد اون سمت ميکنه حمله
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 جام از ميبود يوتام کاش باشه؟؟؟ من ناجي کيارش چرا لعنتي کردم فکر و جام تو نشستم
 اههه، ميکنم يوتام يوتام هي روزه چند چي کشيدم صورتم به دستي عصبي و شدم بلند
 بهش نسبت خوبي احساس يک دلم ته ولي رسيده من به خيري چه يوتام اين از مگه

 فکر شبه که وقتي مثل نداشتم، پسري ويا مرد هيچ به نسبت االن تا که احساسي داشتم
 تا پايين مرفت و کشيدم لباسم به دستي و کشيدم هوفي ،عصبي لبم رو مياد لبخند ميکنم

 ...دمميش ديوونه رنگارنگ فکراي اين با وگرنه کنم صحبتي هم خاتون و مادرجون با يکم

 ميخواست؟ چي يوتام:گفتم و نشستم خاتون و مادرجون کنار و پايين رفتم

  بزنه سري بود اومده هيچي:مادرجون

  جون؟ خاتون چخبر:گفتم خاتون به رو و دادم تکون سرمو

  برم ميخوام فردا پس دلم عزيز هيچي:گفت و زد لبخندي خاتون

 زود؟ انقدر چرا:گفتم و کردم اويزون لوچمو و لب

 دير چه زود چه برم بايد که باالخره:گفت و خنديد خاتون

 خودشو و گلم دوستان بر سالاااام:خونه تو پيچيد اوينا شاد صداي بزنم حرفي ميخواستم تا
  خريده واسم چيا اروين نگا جون مامي:گفت و کرد مادرجون اويزون

  ميداد نظر خريدش هر براي و بود دوخته چشم نوش اخرين به عشق با مادرجونم

 خودش با کنان لخ لخ خريداشم و شد اتاقش راهيه داد نشون همه براي خريداشو وقتي
 کنم دعوت عمتو و عموها ميخوام فردا:گفت من به رو مادرجون برد،

 مناسبتيه؟:من

  خاتون از خدافظي مراسم:گفت و رفت اي غره چشم

  باشه ميکنين نگام اينجوري چرا خب ااا:گفتم مظلوم

 شده تنگ برات دلش خيلي مريم:گفت و خنديد خاتون

 برسونين سالم حتما:گفتم و زدم لبخند
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  اوينا پيش ميرم:گفتم و شدم بلند

 خودش دور خريداشم و تختش رو بود نشسته شدم وارد و درزدم اوينا اتاق سمت رفتم
 رفت ضعف واسش ،دلم دوساله دختربچه يک شبيه ميکرد نگاشون ذوق با و بود کرده جمع
 جون؟ ابجي چخبرا:گفتم و کردم ماچش محکم و رفتم

 ريدخ رفتم بود رفته سر حوصلم االفي هيچي:گفت و شد پيدا گونش هردو چال که خنديد

 معلومه کامال:گفتم و کردم اشاره خريداش به

  يخوادنم اتوسارو که کنه اعالم فردا ميخواد يوتام ميدونستي راستي:گفت هيجان با اوينا

  خونس تواين حرفش انقدر چرا يوتام باز لعنتي اههه

 کنه خدابخير پس:گفتم و زدم زورکي لبخند

 واقعا اره:اوينا

***** 

 

 

 

 لبهيمگ تونيک به دستي کرد، نميشد کاريش ولي ناراحتيم هممون و بره ميخواد خاتون فردا
 ومدها همه ها بچه با عمه و عموها پايين رفتم و سرکردم مشکيمم گلبهي روسري و کشيدم

 نداري؟ استرس:گفتم اهسته گوشش در نشستم اتوسا کنار و کردم سالم بودن

 ميکنم سکته دارم!!!ندارم؟؟؟؟:گفت عصبي

 سبرعک ولي بود نگران و عصبي يکم کردم نگاه ارين به و خيره..ايشاا:گفتم و خنديدم
  ميخورد چايشو داشت ريلکس و اروووم کامال يوتام

 يول کشيديم زيادي سختي چندوقت اين هممون ديگه خب:گفت خاتون گذشت که يکم
  .ميکنم خواهي عذر همتون از داشتم شما دوش روي زيادي زحمت بود خوب درکل
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  سرماجاداريد رو شما خانوم عمه چيه حرفا اين:گفت زودتر و کرد دستي پيش بهرام عمو

 بشيد بخير عاقبت...انشاا پسرم  ممنون:خاتون

 ديگه اشب سريع يوتام دهععع:گفت عصبانيت با ميداد تکون تند پاشو که همينطور اتوسا
 يوتام دش تموم تعارفات که وقتي داد تکون سرشو و کرد نگاه اتوسا به يوتام موقع همون که

 بگم نبهتو حرفيو يه اينجان خانوم عمه تا ميخواستم من راستش:گفت و کرد صاف صداشو

 ميخواستم:گفت و شد جا به جا جاش تو يکم يوتام بودن دوخته بهش چشم متنظر همه
 . کنم ازدواج اتوسا با اينده در چه و حاال چه نميخوام من بگم

 اين تاميو:گفت عصبي شهرام عمو که نکشيد طولي ولي کردن نگاه يوتام به تعجب با همه
 چيه؟ حرکات اين از منظورت حرفاچيه

 ندارم اتوسا به اي عالقه هيچ من:گفت خونسردانه يوتام

  ميکنيم صحبت مورد اين در بعدا:گفت و پريد ازجاش عمو

 اتوسام کهبل من تنها نه بياد پيش مشکلي برام بعدا نميخوام بگم بذاريد پدرجان نه:يوتام
 نه؟ مگه:گفت و کرد اتوسا به نگاهي و نداره دوست منو

 ...چيزه ...راستش ...ام:گفت لکنت با بود شده هول که اتوسا اتوسا سمت رفت نگاها همه
 نميخوريم هم بدرد يوتام منو راستش اره... خب

 بود ساکت تاحاال که مادرجون کرد سنگکوب درجا اتوسا که چي گفت چنان عموبهرام
 االب اي شونه يوتام کرد نگاهشون شک با داريد؟و نظر زير رو اي ديگه کسه شماها:گفت

  .کنم ازدواج اتوسا با ندارم دوست ولي نه که هنوز:گفت و انداخت

 چي؟ تو:گفت و کرد اتوسا به نگاهي مادرجون

  اشناس؟:گفت محکم مادرجون پايين انداخت سرشو و فشرد و گزفت دستمو اتوسا

  شد ساکت دوباره اتوسا

 کيه؟ اون:گفت تر محکم اينبار مادرجون
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  مادرجون منم:گفت و شد بلند جاش از ارين يهو اتوسا به زد زل عصبي چهره با و

 نگفتي؟ االن تا چرا:گفت و کشيد هيني بهاره عمه

 .بزدله بس از:گفت و زد پوزخندي يوتام

 بياد پيش اتوسا واسه مشکلي نميخواستم نخير:گفت و رفت يوتام به اي غره چشم ارين

  ميکنيم صحبت درموردش بعدا:گفت و کرد ارين و اتوسا به نگاهي مادرجون

 هک کردن سعي همه شام بعد کرد تعارف خوري غذا سالن به رو همه و شام بفرماييد االنم
 ه،بش شهيدم راه اين در بود نزديک اخراش بدبخت که کيارش مخصوصا دارن نگه شاد جو

 قلبم ميزنه حرف باهام تا لعنتي شرکت نرم فردا گفت يوتام خدافظي موقع شب اخر
 دنخوابي تخت پاشم زود نبودم مجبور فردا که راحت خياال با شبم ،اخر ميزنه تا دويست

 و دمپاش يهو و شدم ساکت دقيقه چند شدم بيدار خواب از اوينا جيغاي جيغ صداي با صبح
  .رفت سرم کووووووفت:گفتم

 قطس نداشتم بچه اخخخ:گفت و پاشد کله تخت از نداشت ازم حرکتو اين انتظار که اوينا
  شد

 چته؟ تربيت بي مار زهر:گفتم و سرش تو زدم

 چنده؟ ساعت ميدوني:گفت معترضانه

 چيه؟91:گفتم و کردم ساعت به نگاه يه

 داره کارت مادرجون ميخوابي چقدر پاشووووووو:گفت و زد جيغي اوينا

 ديگه ميگفتي زودتر:گفتم و نشستم سيخ

 مبلند کپيدي خرس توي ميکنم چيکار دارم ساعته يک:گفت و کشيد هم تو ابروهاشو
 نميشي

  کن صحبت درست بزرگترت خواهر با:گفتم و سرش تو زدم ديگه يکي

 رهمي هرز انقدر دستاش که بزرگترم خوار شور مرده:گفت ميماليد سرشو که همينجوري
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 پايين فتمر  و کشيدم لباسام به ،دستي شستم صورتمو و دست رفتم و زدم پهني پت لبخند
 داشتيد؟ کارم:گفتم مادرجون به و پيششون رفتم بودن نشسته پذيرايي تو اوينا و مادرجون

 !نه !من؟:مادرجون

 دارين کارم گفت اوينا:گفتم متعجبانه

  گذاشته سرت سربه اوينا حتما نداشتم کارت من نه:مادرجون

 گنده؟ خرس داري مرض:گفتم ميکرد نگام باز نيش با که اوينا سمت برگشتم اروم

 و دادم تکون تاسف با سرمو داد، تکون مثبت نشونه به سرشو و کرد تر وسيع لبخندشو
 سرجام نشستم

 .بيار تلفنو برو:گفت و کرد اوينا به رو مادرجون

 تلفن؟:اوينا

  !چيه؟ نميدوني اره:مادرجون

 ميکنند برقرار ارتباط ديگران با ازش استفاده با که ابزاريه چرا:اوينا

 برو حاال خنديديم، هرهرهر:گفت مادرجون که کرديم نگاش بيخيال چهره با مادرجون منو
  بيار

 و اومد نتلف با بعد چندثانيه رفت و کوبيد زمين به پاشو اوينا که خنديدم مادرجون حرف از
 الح اسپيکر رو بذار بعدا بگير کيارشو شماره بگيرش:گفت مادرجون مادرجون دست داد

  بگيرم دستم گوشيو ندارم

 رو اشتگذ تلفنم اسپيکر رو گذاشت و گرفت کيارشو شماره و گفت چشمي غيض با اوينا
 از اديي عجب چه مادرجوووون به به:گوشي تو پيچيد کيارش شاد صدلي بوق چندتا بعد ميز

  ...ميکرديم قربوني شتري مرغي گاوي ميگفتيد کرديد ما

 بزنم حرفمو بگير دهن به زبون ميزني حرف چقدر:مادرجون

 گوشم پا سرتا من بفرماييد عصبي چه اوه اوه:کيارش
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 جمع کنم دعوت پدرمادراتونو ميخوام گردش ببر هارو بچه بنداز راه جمعه:مادرجون
 نميخوره شما درد به بزرگونس

 نميگيد؟ يوتام بيشعورتون نوه اون به چرا ميگين من به چرا خب:کيارش

 

 !441 رو رفت من قلب و اومد يوتام اسم باز وااي

 

 مبچ کارداره يوتام ،دوما تويي بازيا جلف اين مسئول فهميدم من که اونطور اوال:مادرجون
 بيرون بريم بيايد بگه بيافته راه شما دنبال که نداره وقت

  ميکنم؟ بازي جلف من اها:عصبانيت با کيارش

  مادرجون خب خيله داره کار و بچتونه يوتام اونوقت

  نباشه حرفم بيرون ميبريتشون ميکني جمعشون گفتم که همين:مادرجون

 نيست حرفي باشه:کيارش

  هخوب:مادرجون

 خدافظ:کيارش

 همرات خدابه:مادرجون

 شد ناراحت کنم فک:گفت متفکر چهره با اوينا کرد قطع و

  همينطور منم:من

  کنيد ولش دوثانيش اون ناراحتيه:مادرجون

 گوشيم که ميزدم قدم همينطور بود خوب خيلي ،هوا حياط توي رفتم و دادم تکون سرمو
 و گرفتم گوشم دم گوشيو و کردم لمس سبزو دکمه بود کيارش کردم نگاه خورد زنگ
 الو:گفتم
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 خوبي؟ سالم الو:کيارش

 چطوري؟ تو ممنون:من

 بگم بهت گفتم بيرون بريم ميخوايم جمعه خوبم:کيارش

 ميزدين حرف وقتي بودم مادرجون پيش اره:من

 نداري؟ کاري خوبه پس:کيارش

 کيارش؟:من

 بله؟:کيارش

 شدي؟ ناراحت مادرجون ازحرفاي:من

  نه:کيارش

  ميگي دروغ:من

  شدم ناراحت اره:گفت و کشيد پوفي

  نداشت منظوري:من

  ميدونم:کيارش

 ميشه؟ حسوديت يوتام به:من

 نداري؟ کاري برم بايد اوين:کيارش

 خداحافظ باش خودت مواظب نه:گفتم بزنه حرف نميخواد فهميدم

 خداحافظ همينطور توام:کيارش

 ادتع شادش روحيه اون به بشه ناراحت کيارش نميخواست دلم اصال خونه سمت برگشتم
 ،از وندنخ به کردم شروع و برداشتم عشقو غريبانه گريه رمان و اتاقم توي رفتم بودم کرده
 ونمنميد ديگه شدم افسرده ميکنم گريه دارم همش خوندن به کردم شروع رمانو اين وقتي
 االخرهب ،اخيش کتابخونه تو گذاشتمش و کردم پاک اشکامو بستم کتابو که گذشت چقدر
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 اتاق تو تمرف کنم دانلود گوشيم تو طنز چندتا بايد نميخونم غمگين رمان ديگه کردم تمومش
  اتاقم تو برگشتم و کشيدم پوفي بود خواب اوينا،

 کردم بازش کيارش از داشتم پيام يک کردم چکش و برداشتم گوشيمو

 

 هنرمندي؟ 

 (-:اره_

 ميکني؟نقاشي؟ چيکار 

 (-:ميکنم بازي فيلم بيشتر_

 کردي؟ بازي فيلمي چه تو 

 ....زندگي_

 بود؟ چي نقشت 

 ....!بودم اضافي_

 

 کردم تايپ براش حرفا اين و کيارش موند باز دهنم

 

 ...زندگي درهياهوي

 ...اگربخواهد که هست کسي که دريافتم

 ...نميشود نخواهد اکر و ميشود

 ...ميدويدم نه کاش

 ...ميخوردم غصه ونه
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 ...فقط کاش

 ...!!!ميخواندم اورا

 

 بلتق مثل پس حرفا اينجور نمياد بهت:نوشتم ديگه پيام يک بعدشم کردم ازسال براش
  بازياشه خل به کيارش نميخواد کيارشو اين هيچکي باش

  خل شدم حاال نکنه درد دستت:اومد پيام

  گذاشتم خنده استيکر

  فعال ميبينمت جمعه برم من:داد پيام

 فعال:من

 درهمسايگي"اسم به کردم دانلود طنز رمان يک و اينترنت تو رفتم شدما خسته اوفف
 زکي گفتم جماعت خرس به کال گرفت خوابم که خوندم انقدر"گودزيال

 کيارش ديد وقتي مادرجونم اينجا اومد روز اون فرداي کيارش رسيد زود خيلي هفته اخر
 ناراحت يک براي من که واقعا زد لبخند درجا بيجنبه که کيارشم بوسيد، سرشو ناراحته ازش
 بريم؟ حاضري اوين:گفت و شد وارد اوينا شد باز شدت به اتاق در شدم

 چادرمو بود خوب مشکي شال و شلوار با بلند نسبتا ماشي سبز مانتوي يه کردم نگاه اينه به
 بريم اره:گفتم و انداختم مانتوم جيب تو موبايلمم و زدم بغلم زير

 شدم؟ خوب اوين:گفت وسواس با اوينا

 و ورتساپ با بود تنش بود زانوش از باالتر وجب يک که قرمزيي مانتوي کردم بهش نگاهي
 شکيم تفنگي لوله جين بايک ساپورتتو اگه:گفتم و کشيدم هم تو اخمامو مشکي شال

  ميشه عالي بکشي جلو يکم شالتم و کني عوض

  ميام ميگي؟االن راست:اوينا
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 از ودب شده بهتر حاال اومد اوينا بعد چنددقيقه پايين رفتم و کشيدم پوفي رفت سريع
 منشست اوينا ماشين داخل و کردم سرم چادرمو حياط تو رفتيم و کرديم خدافظي مادرجون

 بريم؟ قراره کجا:گفتم اوينا به رو رفت گرفت گازشو ،اوينام

 شهربازي:اوينا

 شهربازييي؟؟؟:من

  بده کيفي چه ارههه:ذوق با اوينا

 برين رشبخاط که نميبينم بينتون کوچيکي بچه که من:گفتم و کردم نگاه بهش تعجب با
 نميشه باورم که ميرين تايماز بخاطره که نگو شهربازي

  ميريم خودمون بخاطره نميريم تايماز بخاطره نه:اوينا

 خها نظرت اين با کيارش توروحت اي:گفتم و صندلي پشتي به دادم تکيه محکم سرمو
  شهربازيييي

 ردک روشنش و پخش سمت برد دستشو و بده گوش اهنگ نخور حرص:گفت و خنديد اوينا
 دادم گوش اهنگ به و بستم چشامو شد پخش فالحي مازيار از قشنگ خيلي اهنگ يک

 

 ميرم تو پيش از دارم موندن واسه ديره ديگه

 

 نميگيرن دستاتو که دستامه سهم جدايي

 

 خداحافظ ميرم دارم تنهايي بارون اين تو

 

 خداحافظ دلگيرم چه تقديرم قصه اين شده
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 ميرم تو پيش از دارم موندن واسه ديره ديگه

 

 نميگيرن دستاتو که دستامه سهم جدايي

 

 خداحافظ ميرم دارم تنهايي بارون اين تو 

 

 خداحافظ دلگيرم چه تقديرم قصه اين شده

 

 سخته ها لحظه اين چقدر ميرم دارم ديره ديگه

 

 وقته بي مرگ شبيه کابوسه تو از جدايي

 

 ميشم گم اهسته ديگه چشمات ساحل تو دارم

 

 ميشم گم قصه اوج تو نيست دنيا تو جايي برام

 

 نيست دنيا تو جايي برام ميرم دارم ديره ديگه

 

 نيست پيدا چيزي چشمم تو تنهايي اشک از غير ب
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  تقديرم مرگ شبيه تو بي باورکنم بايد

 

  ميرم دارم ديره ديگه بغضه از پر من سکوت

 

 خداحافظ

 "فالحي مازيار خداحافظ اهنگ"

  رسيديم پايين بپر خانوما خانوم:گفت و داشت نگه ماشينو اوينا شد تموم که اهنگ

 تاداف راه اوينا داد ادرس ،اونم کجان پرسيد و زد زنگ کيارش به اوينا شدم پياده غيض با
 شلوغ جاهاي از من شهربازي؟؟؟ جا همه از چرا اخه افتادم راه سرش پشت غرغر با منم

 و کوچولوش و يوتاب با ور يک از اينجان همه اوه اوه ديدم رسيديم ها بچه به وقتي بيزارم
 ديدن اب ميکردم پرسي احوال سالم يوتام اخر در و اروين ارين کيارش ارش اتوسا و بنيامين

 شلوار با ودب زده تا استيناشو که خاکستري پيرهن ناکس زده تيپي عجب گرفت نفسم يوتام
 ايالوس سوار بريم:گفت و زد بهم دستاشو کيارش بود داده حالت خوشگل موهاشم مشکي

 بشيم کدوم سوار اول بشيم

  فلک چرخو:گفت و هوا پريد اوينا

 سوار و گرفت بليت هممون براي و رفت کيارش نميترسيدم ارتفاع و بلندي از خداروشکر
 رايب دلم ولي پايين کنم پرتش باال همون از ميخواست دلم زد جيغ اوينا که انقدر شديم
 که نبش چي سوار ميکردن فکر داشتن ها بجه فلک چرخو بعد ميشد بيوه ميسوخت اروين

 چطوره؟ وحشت تونل:گفت يوتام يهو

  داشتم فوبيا تاريکي از همانامن من کردن سکته و همانا وحشت تونل گفتن

 ؟کيارش:گفتم که ميرفت داشت بگيرم بليت ميرم عاليه:گفت و زد بشکني کيارش

 هوم؟:گفت و برگشت

  نگير بليت من براي دوما بله و نه هوم اوال:گفتم و هم تو کشيدم اخمامو
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 بريم همه بايد نداره امکان:کيارش

 ميشه بد حالم بيام نميتونم من:من

 چرا؟ اونوقت:گفت و زد کمرش  به دستاشو کيارش

  دارم فوبيا تاريکي از من:گفتم و دوختم ناخونام به نگامو

 نميگيرم باشه:گفت کيارش که شدن ساکت همه چندلحظه

  باش مواظبش:گفت و بغلم گذاشت تايمازو اومد يوتاب رفت و

  بااااش:من

 خيلي هاشون قيافه اومدن دقيقه چند از بعد و رفتن ها بجه باهاش بازي کردم شروع و
 و بودن گرفته اتوسارو و اوينا و يوتاب هاي بازو ارين و اروين و بنيامين بود دار خنده

 وردا باال کنارم باغچه توي و گرفت دهنش جلوي دستشو اتوسا رسيدن من به تا مياوردن
  اههه چندشششش:گفتم و کردم جمع صورتمو

 خوردن از بعد نشدن شهيد تا بيارن اينا واسه ابميوه تا رفتن بنيامين و ارش خنديدن همه
 امش ارين مهمون و رستوران يک رفتيم نظر اتفاق به و کرديم جمع پالسمونو جلو ابميوه

 رجونماد رسيديم وقتي خونه برگشتيم و شديم جدا ها بچه از اوينا منو شام از بعد خورديم
 خوشگذشت؟:گفت

 چطور؟ شما به بود خوب:من

 .بود عالي:مادرجون

 بود؟ چي قضيه حاال:من

 خوردين؟ شام ميفهمي بعدا:مادرجون

  خورديم بيرون اره:اوينا

 سرکار و دانشگاه بريد پاشيد زود صبح بايد فردا که بخوابيد بريد:مادرجون
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 زود حصب تا کردم کوک ساعتمو لباس تعويض بعد اتاقامون به رفتيم و گفتيم چشمي
 ميشدم يدارب انرژي با و نميکردم تنبلي کار براي يوتام بيشتر ديدن براي روزا اين بيدارشم،

 رفتم خواب به اقاجون به بخير شب گفتن از بعد و بستم چشامو

 هاي هبرگ داشت ليال شرکت رفتم و پوشيدم لباسامو سريع شدم بلند خواب از زود صبح
 کردم تا و اوردم در چادرمو داد، جوابمو لبخند با که کردم سالم ميکرد مرتب ميزشو روي

 باز در هک بشه روشن تا فشردم کامپيوترو پاور دکمه جام سر نشستم و  کيفم تو گذاشتم
 که رديمک سالم و شديم بلند ليال هم من هم ويبره رو رفتم ديگه که منم واردشد يوتام و شد

 نجپ که کسايي و امروز جلسات تايم و نشستم سريع اتاقش توي رفت و داد تکون سري
  شدم اردو بفرماييدش بعد و زدم در اتاقش سمت رفتم و نوشتم زدنو زنگ شرکت به شنبه

  بخشيد؟ب:گفتم و کردم صاف صدامو بود فرورفته تاپش لپ تو کمر تا و بود پايين ،سرش

 ؟ چيه:گفت و باال داد ابروشو تاي يک و کرد بلند سرشو

 ذاشتمگ کاغذو لرزون دستاي با و سمتش رفتم چيزي بفرماييدي اي بله يک چيه مرضو اي
  .شرکت زدن زنگ شنبه پنج که کسايي و امروز جلسات تايم اين:گفتم و جلوش

 نکردي؟ ايميلشون چرا:گفت و انداخت باال ابروشو هردوتا دفعه اين

 نشد اومده پيش واسش مشکلي يک کامپيوترم هاا؟راستش:گفتم و شدم هول

 بري ميتوني خوبه:گفت و داد تکون سرشو

  اجازه با:من

 يزدم بندري قلبمم بود زده يخ دستامم بيرون ميومد بخار صورتم از بيرون زدم اتاقش از و
 کرد؟ دعوات چيشد:گفت ديد منو تا ليال

  بابا نه:من

 که دنکشي طولي يوتام اتاق تو رفت مضطرب و اومد ارين بعد چنددقيقه سرجام نشستم و
  خوووووور مفت مرتيکه کرده غلط:هوا رفت يوتام داد صداي

  کشيدم عميقي نفس و گذاشتم قلبم رو دستمو



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM صديقي اگرين – تنها شده طرد

telegram.me/romanhayeasheghane 123 

  بوديييييييي؟؟؟ چيکاره اينجا تو مگه ارين:زد داد دوباره يوتام که شد چي نميدونم

  ميزد حرف خودش با و بود شده سرخ سرخ صورتش بيرون اومد اتاق از سريع و

 چيشد؟:گفت ليال که کرديم نگاه بهم ليال منو بيرون زدن شرکت از هردوتا

 يومدن يوتام کاري زمان اخر تا دارن درگيري خود مردم سرجام نشستم و باال انداختم شونمو
 يرونب زدم شرکت از و کردم جمع ،وسايالمو ميمرديم داشتيم فضولي از ليالم  منو شرکت

 خورد نگز  گوشيم که بودم خونه نزديکاي خونه برم پياده گرفتم تصميم بود خوب خيلي هوا
 الو؟:گفتم و کردم وصلش بود يوتام

  شرکت نيا فردا:يوتام

 وارد و انداختم کليد خونه رسيدم شرکت نيا ميگه درميون روز هي رواني مرتيکه کرد قطع و
 درو اوينا قاتا سمت رفتم لباس تعويض از بعد اتاقم تو رفتم و گفتم سالم سعيده به شدم
 سمتش مرفت بود خوابيده و بود کرده بغل شاسخينشو عروسک اوينا تو رفتم و کردم باز اروم

 اوينا؟:گفتم گوشش کنار و

 اروين:گفت و زد لبخندي

 ؟ جون اوينا:گفتم دوباره اروينه شبيه انقدر من صداي يني کردم تعجب

  نکن اذيت اروين:گفت و گرفت دستمو و خورد تکون

 ااااااوين: زدم داد و داد تکونش ميشه کشيده حساس جاهاي به کار نکنم بيدارش عالم خاک
  پاشوووو

 چيشده؟ چيه ها:گفت و نشست سيخ

  سررفته حوصلم ببينم پاشو شده قطار زير گربه:گفتم و کردم کوله کجو صورتمو

 بگي که کردي بيدار ناز خواب از منو:گفت و گرفت دستش تو موهامو و سمتم برداشت خيز
 سررفته؟ حوصلت

  پارک ميرم تنها درک:گفتم و اوردم در چنگش از موهامو زور به



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM صديقي اگرين – تنها شده طرد

telegram.me/romanhayeasheghane 124 

 پارک؟:گفت و شد روشن اوينا راداراي يهو

 اره:من

  ميشم حاضر االن:گفت و بيرون داد حل منو

 چرا؟:گفتم و باال انداختم هامو شونه

 ديگه؟ پارک بريم:اوينا

 االاااااان؟:من

 کييي؟ پس:اوينا

 گفتم فردارو من ني گل وقت:من

  خري خيلي:اوينا

 منت حوصله اصال باش اينو حاال بابا اي دارنا درگير خود همه امروز وا !بست اتاقشو در و
 جواب وقب چندتا بعد گرفتم اروينو شماره برداشتم گوشيمو و اتاقم سمت رفتم ندارم کشي

 بله؟:داد

 اوينم سالم:من

 کردين؟ ما از يادي عجب چه خانوم اوين سالم به:اروين

 پارک؟ ببري اوينارو داري وقت شماس از عجب:من

 نزد؟ زنگ خودش چرا دنبالش ميام االن اره پارک:اروين

  بيا تو حاال گفتم بهت من نميدونه:من

 فعال پس باشه:اروين

 خداحافظ:من

 نگاه وخودش و ارايشش ميز جلوي بود نشسته اوينا اتاق تو رفتم و تخت رو انداختم گوشيو
 ميکرد
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  بابا خوشگلي:گفتم و سمتش رفتم

 برگردوند صورتشو غيض با

 شو حاضر پاشو:گفتم و کشيدم لپشو

  بذاري؟ سرکارم بازم که:گفت دلخوري با

  بيرون برين دنبالت مياد داره اروين بابا نه:گفتم و خنديدم

 نگفتم بهش چيزي من ولي:گفت و سمتم برگشت

 گفتم من ولي:من

  جووون اخ:گفت و هوا پريد خوشحالي با

  بيا توام:گفت و بوسيد صورتمو

  خستم اومدم شرکت از تازه بعدشم دارم کار من نه:من

  ديگه بيا:اوينا

  بخور ميز چيز منم جا به بگذره خوش نه:گفتم و بيرون رفتم اتاقش از

 خوندن هب کردم شروع کردمو دانلود تازگيا که رماني و برداشتم گوشينو اتاقم توي رفتم و
 ميکرد شاد منو روح و بود دار خنده واقعا

 و اوردم در گوشي تو از سرمو اومد اتاق در صداي که خوندم رمان چقدر نميدونم
 بفرماييد؟:گفتم

 داشتين؟ کارم مادرجون جانم:گفتم و نشستم جام تو تو اومد مادرجون و شد باز اتاق در

 زد زنگ يوتام فقط نه:مادرجون

 

 گفت چي يوتام؟خب:من
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 االن و کرده زايمان قبليش منشي گفت:گفت و کشيد بهش دستي و تختم لبه نشست
 سرکار بري نيست الزم ديگه که بگم بهت گفت وبهم کارش سر برگشته دوباره

 نم؟ک چيکار من حاال خب:گفتم و شدم ساکت چنددقيقه ميکردم نگاه مادرجون به تعجب با

  عزيزم کني کار نيست نياز اصال تو:مادرجون

 ميشم ديوونه تنهايي ميشه؟از بشينم؟مگه خونه توي:من

 خودت هرکاري سرکار بري ميتوني داري دوست خودت اگه دخترم نميدونم:مادرجون
 داري دوست

 کار دنبال ميرم فردا از اره:من

  نداشتم کارو اين توقع يوتام از من ولي:مادرجون

 ديگه نبوده خوب کارم حتما:گفتم و زدم زورکي لبخند

  شامه االن که بيا توام پايين برم من واال نميدونم:مادرجون

 ميام چشم:من

 الاص شدم ولو تخت روي و کشيدم عميقي نفس بيرون رفت و بلندشد جاش از مادرجون
 براش و مبرداشت گوشيو بودم شده ناراحت ،خيلي بکنه باهام کارو اين يوتام که نميشد باورم
 ميکنم جمع وسايالمو ميام فردا لطفتون از ممنونم اقا يوتام سالم:دادم پيام

  بياي سريع بکني حسابم تسويه بايد خوبه:داد جواب بعد دقيقه چند

 دمش بلند ازجام عصبانيت با چيزي عذرخواهي ممنونمي يک چي يني بيشعوره خيلي اههه
 اب زدنش دور از تاب و اب با و اومد اوينام که بود ده ساعتا مادرجون پيش پايين رفتم و

 قيقهچندد اتاقم توي رفتم و بلندشدم نداشتم حال اصال شام از بعد ميکرد تعريف اروين
 ؟ خانوم ابجي پکري چيه:گفت و اومد اوينام بعد

  نيست هيچي:گفتم و دادم تکون سرمو

  نيستم اوينا که نشناسم تورو اگه من:گفت و هم تو کشيد اخماشو اوينا



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM صديقي اگرين – تنها شده طرد

telegram.me/romanhayeasheghane 127 

  همين کرده اخراجم يوتام:گفتم عصبانيت با

 چرا؟:گفت گفتم چي فهميد اينکه از بعد کرد نگام تعجب با لحظه چند اوينا

  اههه ميدونم چه:گفتم و گوشه يه کردم پرت بالشتو

  داره خوددرگيري بابا کن ولش:اوينا

 ؟ کنم چيکار حاال:من

  ببر کيفشو خونه تو بشين هيچي:اوينا

  پيشنهادت از ممنون:گفتم و کردم وري يه قيافمو

  ميکنم خواهش:اوينا

  ندارم حوصله اصال اوينا:من

  معلومه کامال اره:اوينا

  بخوابم برم من خب:گفت که کردم نگاش چپ چپ

 سالمت به:من

 خوابيدم و کردم کوک ساعتو و خوردم مسکن يک رفت اوينا اينکه از بعد

 

 

********* 
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 سريع شرکت رفتم و شدم اماده حوصله بي و شدم بيدار ساعت زنگ از زودتر صبح
 چيکار وااا:گفت و اومد ليال که دادم جا بود اقاداده حسين که کارتن يک داخل وسايالمو
  ميکني؟

  کرده جماخرا رئيس:گفتم و کيفم تو گذاشتم رو بود نوشته چهارقل روش که ميزي رو تابلو

 وعموش دختر کي داشت حق خب بود شده تنيس توپ دوتا مثه چشاش طرفش برگشتم
 هتب خيلي چندوقت اين خب:گفتم و سمتش ،رفتم باشه دومش يوتام که ميکنه اخراج

  دادم زحمت

 دادم ادامه و زدم چشمکي

  ميکنم زحمت رفع ديگه االنم

  عزيزم؟ چيه حرفا اين:گفت و اومد خودش به ليال

 و کرد دستم کارتن و من به نگاه يک و تو اومد يوتام موقع همون که دادم دست باهاش
  کن حساب تسويه و مالي بخش برو:گفت

  اتاقش توي رفت و

 تسويه از بعد و مالي بخش ،رفتم رفتم بيرون خدافظي با و زدم متعجب ليالي به لبخندي
 و شدم سوار نداشتم حال اصال کردم بلند دست تاکسي اولين براي بيرون زدم حساب
 و کردم حساب داشت نگه خونه جلوي بعد دقيقه جند گفتم ادرسو و گذاشتم کنارم کارتنمم

 و من به نگاه ويک برگشت مادرجون گفتم سالم مادرجون به و خونه داخل رفتم شدم پياده
  .دخترم سالم:گفت و داد تکون تاسف با سرشو و کرد دستم کارتن

  لطفا کنيد بيدارم ناهار براي بخوابم ميرم من:من

  برو باشه:مادرجون

 وضع عصبانيت با لباسامو و کردم پرت جا يه کارتنو شدم اتاقم وارد و رفتم باال ها پله از
 سريع و بود هنوز کردم مصرف ديشب که هايي مسکن اون اثر تخت رو شدم ولو کردم

 برد خوابم
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  شده؟ چيزي:گفتم و نشستم سرجام و شدم بيدار اوينا صداي با

  بخور ناهار بيا اره:اوينا

  برو تو ميام االن باشه:من

  باشه:اوينا

 کردم مسال سعيده و مادرجون به پايين رفتم صورت و دست شستن از بعد منم و رفت اوينا
 کردم تشکر ازش و خوردم رو سعيده دستپخت ازماکاروني  يکم اوينا کنار نشستم و

  بهاره خونه بريم ميخوايم امروز:گفت مادرجون گه پاشم ميخواستم

 خبريه؟:پر دهن با اوينا

 تکليف ميخوايم خبريه اره بعدشم نزن حرف پر دهن:گفت و داد تکون سري مادرجون
  کنيم مشخص اتوسارو و ارين

 چيه؟ تصميمتون:من

 با اوينا، شم خفه يني اين اتاقش تو رفت و کرد تشکر سعيده از و شد بلند ازجاش مادرجون
 هب کردم شروع و گذاشتم اهنگي اتاقم تو رفتم و کردم اخم بهش ميکردکه نگام لبخند

 يکم مميزد گند تهش نداشتم توش استعدادي ولي داشتم دوست نقاشيو کشيدن نقاشي
 اين تهحق:گفت که رفتم براش اي غره چشم کرد قطع اهنگو و اتاق تو اومد اوينا  که کشيدم
  ميدي؟؟؟ گوش چيه دپ اهنگاي

 ومد ياد:گفت و زد چونش به دستشو کرد نگاهي نقاشي به سرم باال اومد نگفتم چيزي
 رجاشس نداشت ازم حرکتو اين انتظار که اوينا دنبالش پريدم و زدم جيغي افتادم دبستانم

 به هک کشيدم و گرفتم دستم تو موهاشو و کردم استفاده فرصت از منم بود، شده خشک
  وحشي کن ولش اي اي اي:گفت و اومد خودش

  ميکني؟ توهين من نقاشيه به حاال:من

 گفتم حقيقتو اره ايييي:اوينا
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 ارهدربي دستم تو از موهاشو کرد سعي و گذاشت دستام رو دستشو که کشيدم تر محکم
  شم؟ کچل بکني ميخواي همونارم ندارم مو که بيشتر يکم عوضي:گفت

 کاغذ و ندادم اهميت رفت برام اي غره چش که کردم ول موهاشو و سوخت واسش دلم
 اوينا تمتخ رو نشستم و اشغال سطل توي انداختم محکم و کردم مچالش و برداشتم نقاشيو

  ناراحتي؟ انقدر شده چي:گفت و نزديک اومد

  ميشم ديوونه بيکاري از:گفتم و روش گذاشتم چونمو و کردم جمع شکمم تو پاهامو

   نميخواي ميگي تو باز باشن بيکار دارن دوست همه ديوونه:اوينا

  ميکردم کار بچگي از که مني نه ندارن عادت کار به چون اره همه:گفتم و کشيدم اهي

  ميکنيم پيدا کار برات باهم نداره اشکال خب:اوينا

  باشه خداکنه:من

  هست بابا هست:گفت و زد چشمکي اوينا

  بياد جا حالت بخونم يکم بيارم مطربيمو بساط برم بزار:گفت بعدم

 اومد مشکيش گيتار با و اتاقش تو رفت سريع و

  خوندن و زدن به کرد شروع و کرد کوک گيتارشو

 

 

  دارم دوست

 

  دارم دوست

 

  ميفهمم احساستو ميبينم گريتو من
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 ميفهمم حالتو من دستامه تو دستات

 

  بستس چشات که وقتي ميشناسم گريتو من

 

  خستس دلت انگار دستامه تو دستات

 

 بميرم حاضرم که دارم دوست انقدر

 

 نبينم چشماتو غم بخندي لحظه يک تو

 

  نباشم حاضرم که دارم دوست انقدر

 

 بگيرم دستاتو دل خيالم فکرو تو

 

  دارم دوست انقدر

 

 دارم دوست

 

 دارم دوست انقدر
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  دارم دوست

 

 دارم خوشي حال من دستامه تو که دستات

 

 ميبارم تو عشق از اينجايي تو که وقتي

 

 ميگيرم تورو حس دستامه تو که دستات

 

 ميميرم تو عشق بي ميشم نگات مجنون

 

  بميرم حاضرم که دارم دوست انقدر

 

 نبينم چشماتو غم بخندي لحظه يک تو

 

 

  نباشم حاضرم که دارم دوست انقدر

 

 بگيرم دستاتو دل خيالم فکرو تو
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  دارم دوست انقدر

 

  دارم دوست

 

  دارم دوست انقدر

 

 دارم دوست

 

 دارم دوست

 

 دارم دوست

 "فالحي مازيار دارم دوست اهنگ"

 

 بود؟ چطور:گفت و کنار گذاشت گيتارشو اوينا

  عالي:گفتم و زدم دست

  نداشت قابلي:گفت و شد خم

 شگاهدان از خستم چقدر اخييييش:گفت و تختم رو کرد پرت خودشو اوينا که زدم لبخندي
  اومدم

 دراز ارشکن رفتم عمه خونه بريم بايد ظهر از بعد که بخوابيم بيا:گفت و سمتم کرد رو بعد
  بخوام تو ندارم خواب من:گفتم و کردم روشن گوشيمو کشيدم
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 بگردم نت تو يکم رفتم منم بست چشاشو اوينا

 چون دادم بدنم به قوسي و کش و کردم بلند گوشي تو از سرمو که بود شيش ساعت
 و دادم تکونش سريع ميکشه طول ساعتي سه دو خودش اوينا شدن حاضر ميدونستم

 اوينا...اوينا:گفتم

  هووووم؟:اوينا

 شو حاضر پاشو: من

 چراااا؟:اوينا

 عمه خونه بريم ميخوايم:من

  اههه چنده؟ ساعت مگه:گفت و فشرد بالشت تو سرشو اوينا

 شيش:من

  کردييييي؟ بيدارم دير انقدر چرا:گفت و پريد ازجاش يهو

  شو حاضر پاشو ديگه داري وقت دوساعت:من

 اتاقش تو رفت و گرفت پهلوم از نيشگوني اوينا

 و متشس رفتم بود نشسته ايش گهواره صندلي رو مادرجون پايين رفتم و شدم بلند منم
 عمه؟ خونه بريم چند ساعت سالم:گفتم

 هفت ساعت عزيزم سالم عليک:مادرجون

 زووود؟ انقدر چرا:تعجب با من

  بشي اماده تر سريع بهتره بشه دير نميخوام چون:مادرجون

 هک اوينا تو رفتم و کردم باز محکم درو اوينا اتاق رسوند خودمو دو با و دادم تکون سريع
  اروم هووووي:گفت و ترسيد ميکرد نگاه خودشو اينه تو داشت

  ميريم هفت ساعت گفت مادرجون داري وقت ساعت يه فقط که بدو ساکت:من



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM صديقي اگرين – تنها شده طرد

telegram.me/romanhayeasheghane 135 

  کنم؟ چيکار حاال من وااااي:گفت و لپاش رو زد محکم اوينا

  بکني؟ ميخواي چيکار ميکنم کمکت من:من

  بکش اتو موهامو بيا بدو:اوينا

 تداش خودشم موهاش کشيدن اتو به کردم شروع و برداشتم ارايشش ميز روي از مورو اتو
 شينميک خجالتم اههه:غرغر به کردم شروع ميکشيدم اتو موهاشو که درحالي ميکرد ارايش

  چيه اتوشون ميرسه هات سرشونه تا زور به کنم اتوش که داري مو چقدر باز

 زنيب غر يا کني کمک اومدي مارررر زهر اي:گفت و ميز رو کوبوند ريملو شد کالفه که اوينا
  بکن ميگمو که کاري نباشه کاريت

 مومت موهاش کردن اتو اينکه از بعد دادم ادامه کارم به و رفتم براش اينه تو از اي غره چشم
  چي؟ حاال خب:گفتم شد

 در هست کوتاه کاربني ابي مانتو يک کمدم تو از:گفت ميکرد ارايش هنوز داشت که اوينا
 بده همشونو دارم ايم سورمه ابي شال يک اي سورمه جين با بيار

 و کردم پيدا نظرو مورد مانتو مانتو همه اون بين از و کردم بازش و کمدش سمت رفتم
 کوتاهه؟ زياد نميکني فک:گفتم و بيرون کشيدم

 نميکنم فک نه:اوينا

 نميکني فک ک درک:من

 ايم سورمه دوبند تاپ يک و کمدش سمت رفت شد بلند ميز پشت از و خنديد اوينا
 اونجا واسه اينم خب:گفت و برداشت

 بپوشي؟ اينو ميزارم کردي فک:گفتم و کشيدم دستش از تاپو

 چشه؟ مگه واااا:اوينا

 نپوشي تاپ ديگه نشد قرار مگه نخير:من

 بپوشم بده خوبه ميکني فک هرچي خودت اوکي:اوينا
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 بلوز کي باالخره بود تاپ همش که اين لعنتي کنکاش به کردم شروع و کمد تو رفتم کمر تا
 ودباوج:گفتم و بيرون کشيدم داشت طرح اي سورمه به روش که مشکي ربع سه استين
  خوبه بگير ولي کوتاس اينکه

 شي اماده بري بهتره:گفت و گرفت دستم از بلوزو و خنديد اوينا

 رايب بيارم در جايي مانتمو نداشتم عادت من خداروشکر اتاقم توي ورفتم دادم تکون سري
 مبافت وري يه و بستمشون شل و کردم شونه موهامو و اينه جلوي رفتم بودم راحت همين

 بنفش شال و مشکي جين يک با تيره بنفش مانتوي يک و کمدم سمت رفتم بعدش
 الباسيک لب رژ يک کنم ارايش يکم خواست دلم اينه جلوي رفتم پوشيدم و بيرون کشيدم

 ميز روي رژو بود زيادي همينم بود خوب کردم نگاه خودم به اينه تو و کشيدم لبام به
 نشستم ويناا کنار و پايين رفتم و برداشتم چادرمم انداختم، مانتوم جيب تو گوشيو و گذاشتم

 جلوي بعد ساعت نيم شديم بهاره عمه خونه راهيه همگي و اومد مادرجونم بعد چنددقيقه
 دش باز تيک صداي با در که نکشيد طول چندثانيه فشرد، زنگو اوينا بوديم عمه خونه

 شديم خونه وارد و گذشتيم شده فرش سنگ قسمت از شديم حياط وارد و دادم دروهول
 ارين با و کرد روبوسي عمه با سريع اوينا بودند ما منتظر در جلوي ارين و اروين و عمه

 کرد تعارفمون عمه پرسي احوال و سالم از بعد کرد، اروين اويزون خودشو و داد دست
 صحبت ارين و عمه با يکم بوديم اولينا جزء ما که بود معلوم شواهد از پذيرايي سمت
  خانن شهرام:گفت و کرد باز درو عمه خدمتکار اومد، در صدا به در زنگ که کرديم

 يوتاب از ،خبري شدن فرما تشريف محترمش خانواده و عمو که کشيد طول دقيقه چند
 ليو بودم دلگير يوتام از کردم سالم عمو زن و عمو با بود مادرشوهرش خونه باز قطعا نبود

 اسما وعم زن کنار و ،رفتم داد تکون سري که کردم سالم همين براي نکنم سالم که نميشد
 مادرشوهرشه؟ خونه نيومد يوتاب عمو زن شد چي:گفتم و نشستم

 دکتر بردنش بود سرماخورده تايماز عزيزم نه:عمو زن

  بشه خوب زودتر..انشاا اها:من

 ....انشاا:عمو زن

 خبرا؟ چه عموجان خوبي:گفت و سمتم روکرد عمو
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  نيست خبري بيخبري که خبر ممنون:من

 خوبي؟   مهندس خانوم چي تو:گفت اوينا به رو و زد عمولبخندي

  عموجان خوبيتون به:اوينا

 عمو يکي اين که بود معلوم ديگه نداد اجازه در زنگ که بزنه حرف ميخواست هنوز عمو
 اومدن هاش بچه تا سه و عمو زن با بهرام عمو بعد چنددقيقه شد همينطورم که بهرامه
 راه شيريني و ميوه بساط جامون سر نشستيم و کرديم پرسي احوال و سالم باهاشون داخل
 وم؟ه کرده اخراجت يوتام چخبرا؟شنيدم:گفت و نشست کنارم و سمتم اومد کيارش افتاد

 اويناگفت؟:گفتم و کردم بهش نگاهي

 ميرسم حسابشو:گفتم که زد لبخندي

 

 کنه؟ اخراجت يوتام چرا ولش اونو حاال:کيارش

 سرکارش برگشت و شد فارغ قبليش منشي چون:من

  داره مرض کال که يوتامم:کيارش

  بابا ولش:من

 مطلب اصل سر بريم:گفت و کرد دعوت سکوت به رو همه مادرجون موقع همون

  خواستگاريه؟ مگه مادرجون:کيارش

  شد ساکت و فهميد خودش که رفتن غره چشم کيارش به همه

 خودم من کرد زده شگفت هممونو واقعا افتاد قبال که اتفاق اون خب:داد ادامه مادرجون
  نداشتم رو توقع اين اتوسا و يوتام از شخصا

 ردک ميشه چه خب ولي:گفت مادرجون بود انداخته پايين سرشو که کردم اتوسا به نگاهي
 با و ردمک جمع بزرگترارو من همين براي کنه تحميل کسي به نميتونه که زور به کسيو ادم

 هب کرد شروع کيارش کنه، ازدواج ارين با اتوسا که  دادم رضايت داديم انجام که مشورتي
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 و هوا پريد کيارش که سمتش کنه حمله که شد نيمخيز جاش از مادرجون که زدن دست
 بديد ادامه کردم غلط:گفت

 هم شرط يک ولي:داد ادامه ميکشيد نشون و خط کيارش براي که همينطور مادرجون
  دوتا اين ازدواج براي گذاشتم

 کرد باز نزبو ارين نبود خيالشم عين اصال يوتام شدولي خالي ارين و اتوسا باد قشنگگکگ
 مادرجون؟ شرطي چه:گفت و

 وتاد نکردشما انتخاب نظرشو مورد شخص يوتام وقتي تا:گفت و کرد بهش نگاهي مادرجون
 نداريد شدن محرم حق

 کنم ازدواج نخوام اصال من شايد:گفت ايندفه يوتام

  نميشن محرم اصال دوتام اين پس:مادرجون

  مادرجوننن؟:ارين

  مادرجون بي مادرجون:مادرجون

  گشنمه حسابي که بخوريم شام بريم حاالم

 يکردم بازي غذاش با که يوتامم نزدن غذا به لب اصال که ارين و اتوسا شام براي رفتيم همه
 داشت اشتها که کسي تنها وسط اين ميکشيد اه و ميکرد نگاه خواهرش به هي که ارشم

 عسري گفت نکنن اعتراضي اتوسا و ارين اينکه براي مادرجون شام از ،بعد بود کيارش
 نهخو بمونه امشب اوينا که گرفت اجازه و مادرجون سمت اومد اروين خونه بريم حاضرشيم

 مادرجون خونه رسيديم وقتي خونه برگشتيم تنها مادرجون منو و داد اجازه مادرجونم عمه
 که دمميکر  کوک داشتم ساعتو و کردم عوض لباسامو منم کنه استراحت رفت و بود خسته
 گرفتم و پاتختي رو کبوندم ساعتو شدم اخراج رسيد يادم و افتاد ديوار کنار جعبه به چشم

 ديدم کابوس شبو کل که فايده چه ولي خوابيدم

 و رونبي رفتم اتاق از بسته چشاي با الود خواب شدم بيدار اوينا جيغ جيغ صداي با صبح
  تقزمي سرت خير نبودي عمه خونه مگه کلت پس انداختي صداتو چته بهعععع:گفتم
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 وسايلمو اومدم ولي بودم عمه خونه چرا دوما کلم پس بندازم صدامو دوسداشتم اوال:اوينا
 بتوچه چهارما تويي قزميت سوما دانشگاه برم بردارم

 ؟ زدي ور انقدر نکرد قلنج فکت:من

 يخوادم اوينام اين نبرد خوابم ولي اتاقم برگشتم بيرون رفت و نه چشمت کوري به:اوينا
 برم مشد حاضر و شستم صورتمو دستو و پاشدم ازجام ميکنه خبردار لشگرو يه بره جايي
 بغالي مرفت بعدش گرفتم نيازمندي چندتا سرخيابون دکه از و بيرون زدم خونه از کار دنبال

 و اوردم در سرم از چادرمو شدم که خونه وارد خونه برگشتم و گرفتم شارژم کارت يک
 مزقر  خط گريو منشي دور روزنامه کردن پايين باال به کردم شروع و پذيرايي تو پريدم

 گفتن ولي زدم زنگ اينا و هتل خدمه براي جا چندتا نميومد خوشم اصال چون کشيدم
 يک به خورد چشم که روزنامه کردن پايين باال به کردم شروع دوباره باز شده انتخاب

 بله: رداشنب بوق چهارتا بعد گرفتم شماررو سريع بود فروشي مانتو براي فروشنده نيازمندي
 بفرماييد؟

 ...شدم مزاحم اگهيتون براي نباشيد خسته اقا سالم:من

 که مغازش برم عصر گفت اونم پرسيدم ادرسشو بود نکرده استخدام يکي اين خداروشکر
 اداب بادا:خوندن شعر به کردم شروع و زدم بشکني و کردم قطع گوشيو پاساژه يک توي

  بادا مبارک

 بادا مبارک...ايشاا

 يمجبور هي که يوتام اين نبينه خير:گفت و خنديد اداهام به و پذيرايي تو اومد مادرجون
  کني کار ها غريبه پيش

 جون پري نباشه غمت:گفتم و گرفتم لپش از ابدار ماچ يک خوشحالي از رفتم

 ريختي بهم اينجارو کن جمع بساطتو و بند بدو کوفت جونو پري:مادرجون

  چشششم:من

  اتاقم تو رفتم و برداشتم چادرمو و ها روزنامه بدو بدو

 انج خواهر بر سالاام:گفت و تو پريد و کرد باز اتاقو در گوريل مثل اوينا بعد ساعت نيم
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  اشي؟ب دانشگاه نبايد االن مگه سالم عليک:گفتم ميرفتم غره چشم بهش که همينطور من

  نشد برگذار ولي چرا:گفت و برداشت سرش از مقنعشو اوينا

  اها:من

 برات؟ کار دنبال بريم باهم بعدازظهر:اوينا

 کردم پيدا کار نکش زحمت:من

 کجا؟؟؟ من جون:گفت و تخت رو نشست هيجان با

 بهار فروشي مانتو پاييزان پاساژ تو:من

 کني؟ کار اونجا فروشي؟ميخواي مانتو:اوينا

 مگه؟ چشه:من

  هيچي:اوينا

 ي مزهخوش ناهار اوينا با مياد خوابم هم گشنمه هم که ناهار بريم پاشو:گفتم و زدم لبخندي
 ازب لباسامو کمد در اول من اتاقامون تو رفتيم تشکر بعد و خورديم رو سعيده دستپخت

 زا بعد که کردم اماده اي قهوه مشکي شال و مشکي جين با کرم روزانو مانتو يک و کردم
 رحالس ظهر از بعد که خوابيدم گرفتم شدم مطمئن لباسام از اينکه از بعد کنم تنم ظهر
 بشم

 تو کردم پرت خودمو سريع داشتم وقت دوساعت هنوز بيدارشدم خواب از چهار ساعت
 هک بود معلوم که کرده پف چشاي با اوينا بيرون اومدم و گرفتم دوش سريع يک و حمام

 اخر رد و شد خيرم ،چنددقيقه ميکرد نگاه حرکتام به و اتاق تو اومد شده بيدار خواب از تازه
 انقدر امريکا جمهور رئيس مالقات بري ميخواي مگه اووووو:گفت و نياورد طاقت

 هولي؟؟؟

  چششونه تو عقلشون مردا که ميدوني نه يا بکنه استخدامم بايد:من
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 رژ يک و چشم خط يک بستم اسبي دم سرم باالي و کردم خشک موهامو صحيح:اوينا
  جلوي رفتم و بيرون کشيدم کمد از چادرمم لباسام پوشيدن به کردم شروع و زدم کالباسي

 شدم؟ چطور:گفتم و اوينا

 عالي:گفت و چسبوند هم به "o"صورت به اشارشو و شصت انگشت اوينا

 فعال رفتم من:گفتم و گذاشتم کوتاه احترام يک

  باشي موفق:اوينا

 گهن پاساژ جلوي بعد ساعت نيم:گفتم ادرسو و گرفتم تاکسي يک و شدم خارج خونه از
 پيدا رو مغازه و-9طبقه رفتم پاساژ داخل رفتم و شدم پياده و کردم حساب رو کرايه داشت

 رو ودب مغازه تو جوون نسبتا مرد يک شدم وارد و گفتم الله بسم بهار فروشي مانتو کردم
  داشتيد؟ امري سالم:گفت بهم

 اگهي بابت گرفتم تماس باهاتون صبح من سالم:گفتم و کردم صاف صدامو

 اومديد خوش بفرماييد اومد يادم اها:اقاهه

 ،اين مغازه اين صاحب هستم امامي من:گفت و صندليش رو نشست مرده جلوتر رفتم
 يک من داره زياديم مشتري که شيرازه هاي فروشي مانتو ترين معروف از يکي مغازه

 ميتونين؟ شما کنه جلب نظرشو و باشه راحت مشتري با بتونه که ميخوام فروشنده

 ازکارم که اونجا رئيس ميکردم کار سيسموني يک توي تهران تو چندوقت خودم من:من
 کنم جلب رضايتتونو بتونم وارم اميد بود راضي

 شتريم بتونيد اميدوارم کنين کار اينجا ميتونين پس:گفت و داد تکون سرشو امامي اقاي
 کنيد جلب

 ...انشاا:من

 هستم اريامهر:بگيد کنيد لطف اگه فاميلتونو ببخشيد:امامي

  بياريد تشريف0ساعت فردا از بمونيد نيست الزم امروز اريامهر خانوم پس:امامي

  حتما چشم:من
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 دار خدانگه:امامي

 خدافظ:من

 خونه سمت افتادم راه و گرفتم شيريني جعبه يک اول خوشحالي با و بيرون اومدم پاساژ از
 کنان جيغ جيغ همونجا از و شدم وارد و انداختم کليد بودم خونه جلو بعد ساعت يک

 نداختها صدامو که همينجور کرد پيدا کار نوت که بيا کجايي جون ننه کردم پيدا کار:گفتم
 ستهب خودکار صورت به دهنم پذيرايي تو ادماي ديدن با شدم پذيرايي وارد کلم پس بودم

 حيف، ميکرد نگام پوزخند با که شد کشيده يوتام سمت نگام بودن اينجا ها بچه همه شد
 و کرد باز دهن زودتر همه از کيارش ميکردم بارش ليچار چارتا وگرنه داشتم دوسش که

 بدجور هک شيرينيارو بده دخترعمو ميگم تبريک:گفت و گرفت هارو شيريني و سمتم اومد
 ملوچ ملچ و دهنش گذاشت اي خامه نون يک همه از اول و کرد باز شيرينيارو در و گشنم

  اممي کنم عوض لباسامو برم من:گفتم و پايين انداختم ،سرمو کرد خوردن به شروع وار

 دما جمعيت يک جلوي بزنن گندش اههه کردم عوض لباسامو عصبانيت با و شدم اتاق وارد
 سالم:گفتم و نشستم اتوسا کنار پايين رفتم و کردم سفت روسريمو ي گره شدم ضايع

 چطوري؟ خانوم عروس

 ات راهه کلي هنوز خواهر چي؟ کار چي عروسه:گفت و گوشش پشت فرستاد موهاشو اتوسا
  شم عروس

  داديا بهم قولي يک تو راستي ولش حاال:گفتم و کردم ماچ لپشو

 قولي؟ چه:اتوسا

 بگيرم گوايناممو تا بدي ياد رانندگي بهم:من

  بدم ياد بهت پيشت بيام تا بزن بهم زنگ يه داشتي وقت هروقت باشه اها:اتوسا

  باششش:من

  بازي بياين اوين اتوسا:گفت و اومد دستش پاسوراي با ارش

  کنيد بازي شما داداش نيس حالش:اتوسا
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  کن بازي بيا کوفت نيستو حالش:گفت و کشيد و گرفت اتوسارو دست ارش

 ميزد ورب پاسورارو که همونطور ارش نشستم اوينا و اتوسا بين رفتم و شدم بلند ازجام منم
 کنيم؟ بازي چي خب:گفت

 تايي يازده:اتوسا

 با روب کني بازي تايي يازده ميخواي اگه ابجي:گفت اتوسا به رو کيارش خنده زير زديم همه
  کن بازي تايماز

 نمکدون:گفت و رفت اي غره چشم اتوسا

 خبيث هفت يا حکم يا:گفتم و دادم قورت خندمو من

  حکم:گفتن اتوسا و اوينا

  خبيث هفت:بقيه

 ومن جز به بودن رفته کنار همه شد شروع بازي داشتم مهارت خبيث هفت تو خداروشکر
 ارش هک ميباختم داشتم ضايعي طور به کنار کشيد و شد تموم برگاش ،يوتامم يوتام و ارش
 و پايين انداختم برگمو و برداشتم براش جريمه يک سريع برگ تک نگفت ولي شد برگ تک

  باخت ارش

  سرت فداي باختي داداش نباشه غمت:گفت و ارش شونه رو زد دوتا کيارش

 نبود حساب نخير:گفت و اونور انداخت کيارشو دست ارش

  ديگه باختي بود؟ کتاب پس:من

 رو دهسعي بادمجون خورشت خنده با کرد صدامون شام براي سعيده که کرديم کل کل انقدر
 فعر  ناخوندمون مهموناي کم کم که زديم حرف يکم شام از بعد داد کيف خيليم که خورديم
  بودا باحال ورودت چقدر:گفت اوينا رفتن همه اينکه از بعد کردن زحمت

  مار زهر:من
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 ييواي:گفتم و گذاشتم دستش رو دستمو مادرجونه ديدم برگشتم سوخت گوشم ان يک
 گوشم

 ننه؟ ميگي من به حاال:مادرجون

  جون پري کردم غلط:من

  مادرجون مادرجون:گفتم که پيچوند تر محکم

 سرکار بري بايد فردا که بروبخواب حاالم شد حاال:گفت کردو ول گوشمو

 بخير شب باشه:من

 شبخوش:مادرجون

  قاجونا خوش شبت:گفتم و زدم اسمون به چشمک يک و کردم کوک ساعتو و اتاقم تو رفتم

 خوابيدم لبخند با و

 بلند دمکر  خفه االرمو و نشستم سيخ سريع شدم بيدار خواب از گوشي االرم صداي با صبح
 عضيب که بودن زياد انقدر موهام جون به افتادم بعدش شستم صورتمو دستو رفتم و شدم
 و تمبس اسبي دم محکم کردنشون شونه از بعد بتراشمشون ته از ميخواست دلم ها موقع
 با صورتي رژ ،يک پوشيدم اي سورمه شال يک و کاربني ابي مانتو با  اي سورمه جين يک
 رفتمگ تاکسي معمول طبق سرکوچه بيرون رفتم و برداشتم چادرمم و کشيدم چشم خط يک

 واستادم مغازه جلوي و داخل رفتم شدم، پياده پاساژ جلوي بعد ساعت نيم دادم ادرسو و
 هنشست پيشخون پشت امامي اقاي شدم وارد بود خوب خب بود هشت به ربع يک ساعت

 ونچ گوشه يک گذاشتم و کردم تاش و برداشتم چادرمو داد تکون سرشو که دادم سالم بود
 به امامي اقاي ديدم که برگشتم نميبردم اونور اينور خودم با زياد نداشتم عادت کيف به

 کنم؟ چيکار بايد من ببخشيد اممم:گفتم خجالت با ميکنه نگاه مانتوم

 ناناي داريم ما که هايي مانتو نگاکن اينارو:گفت و داد هول سمتم کاتالوگ يک امامي اقاي
 سامونجن بيشتر البته کشوره کدوم دوخت و چيه جنسشون که بگيري يادشون کن سعي
  ترکن
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 دمبو خوندن درحال اي دقيقه چند خوندن به کردم شروع و برداشتم کاتالوگو باش اها:من
 رفت و شد بلند امامي اقاي خود که پاشم خواستم داخل اومدن جوون پسر دختر يک که

 از هي اماميم ،اقاي ها مانتو ترين گرون سمت رفتن اونام کرد گويي خوشامد سمتشون
 کي پرو تا پونصد بعد اخر ميگه وار بل بل شده حفظ چطوري ميگفت دوختش و مزاياش
 يک ساعت تا کردن کم شرشونو و خريدن تومن هزار111قيمت به مشکي ابي ترک مانتوي

 ميشد يلتعط داشت پاساژ که بود نيم و يک بودم بيننده بيشتر من و بود وضع همين نيم و
 رفتم و کردم خدافظي بمونم هفت  تا باز بيام چهار ساعت از بود قرار که برداشتم وسايلمو

 غذا جان يناو:پرسيد که کردم سالم بود خونه سعيده خونه برگشتم و گرفتم تاکسي بيرون
 خوردي؟

 وهمش ميدم قول بکشي برام خوشمزت پخت دست اون از يکم کني لطف اگه بابا نه:من
  بخورم

 زده قحطي مثل ميز پشت نشستم و کردم عوض لباسمو و خنديدم منم که خنديد سعيده
 ذاغ از بعد ميترکيدم، داشتم که خوردم انقدر خوشمزه ژيگو اون خوردن به کردم شروع ها

 گرم امچش ثانيه جيک بودم خسته که بس از خوابيدم گرفتم و کردم کوک سه براي گوشيو
 شد

 با داشت امامي اقاي سرکار رفتم و شدم حاضر سريع شدم بيدار خواب از سه ساعت
 شتريم نشستم منتظر و پيشخون پشت رفتم و زدم تا چادرمو سريع ميزد حرف ها مشتري

 ليخي تاخير ربع يک اول روز براي:گفت و کرد اشاره ساعتش به و اومد امامي اقاي رفت که
 نيست؟

 موندم خواب ميخوام معذرت:گفتم و پايين انداختم سرمو

 نشه تکرار ديگه کنيد سعي نيست مهم:امامي اقاي

  چشم:من

 مانتو زدن ديد به کردن شروع و مغازه تو ريختن دبيرستاني دختر گروه يک بعد چنددقيقه
 کنم؟ کمکتون ميتونم اومديد خوش سالم:گفتم و جلو رفتم ها

  ميکنيم انتخاب خودمون نداريم الزم کمک :گفت دخترا از يکي
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 لوبازج مانتو دوتا کردن پرو که چنددفعه از بعد پيشخون پشت برگشتم و زدم لبخندي
 ا،چندش اوردن ناز امامي جلو کردن حساب موقع که چقدم رفتن و گرفتن سفيد و مشکي

 و دبو گذاشته دستاش رو سرشو امامي اقاي شد خلوت سرمون که گذشت دوساعتي يکي
 شد باز رد که بودم فکر تو نميکرد بهم بدي نگاه هيچ که بود خوب خيلي بود بسته چشاشو

 يک دختره ديدن با کرد باز چشاشو و برداشت سرشو امامي تو اومد جوون دختر يک و
 ومدا و زد خجولي لبخند دختره لبش رو اومد ديدم امروز تو بار اولين برا که بزرگ لبخند

 سالم:گفت و جلو

 خوبي؟ عزيزم سالم:داد جوابشو لبخند با امامي

 ودمب بيرون منم  خونمون بياي شام براي گفت مامانم راستش جان يزدان ممنونم:دختره
 بگم بهت بيام گفتم

  بريم باهم بمون پس باشه:امامي

  باشه:دختره

 سالم:گفت و شد جمع بهم دختره حواس که کردم صاف صدامو چغندر برگه که منم
 نديدمتون ببخشيد

  ميکنم خواهش سالم:گفتم و زدم لبخندي

 کردي استخدام ايشونو تازه عزيزم:گفت امامي روبه و زد لبخند دختره

  نبودم راضي قبلي کار از اره:امامي

 جان ،اسرين جان اسرين نامزدم اريامهر خانوم:گفت بهم و گرفت من سمت دستشو بعد
  اريامهر خانوم

 خوشبختم:گفت و کرد دراز سمتم دستشو و سمتم اومد اسرين

  امامي خانوم همينطور منم:گفتم و فشردم و گرفتم دستشو

 و زد ونشش عرض به لبخندي ميافته پس االن گفتم که کرد حال چنان امامي خانوم گفتن با
  کن صدام اسرين باش راحت:گفت
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  کنيد صدام اوين شمام پس:من

  جان اوين باشه:اسرين

 بود نازي خيلي دختره ازش اومد خوشم خيلي ولي داشت اي پرچونه نامزد امامي..ماشاا
 حرف زا نامزدش ديد که امامي بود، کرده نازش خيلي که سفيد صورتي با مشکي ابرو چشم
  کنيم تعطيل بهتره نمياد کسي اينکه مثل خب:گفت نميکشه دست زدن

  ...شدي ناز چه:گفت اسرين که کردم سرم و برداشتم چادرمو

  ميبينه ناز چشاتون:گفتم و زدم لبخندي

 اورديد؟ ماشين اريامهر خانوم:گفت امامي که رفتيم بيرون پاساژ از

  ميرم تاکسي با نه:من

 برسونمتون بفرماييد:گفت و چرخوند انگشتش دور سويچو

  ميرم خودم ممنون:من

  دار خدانگه ميلتونه هرجور:امامي

 هکراي دادن از بعد و شدم پياده خونه جلو شدم تاکسي سوار و کردم خدافظي اسرينم با
 ايول:مگفت خنديدمو ميکرد بازي منچ سعيده با بود نشسته پذيرايي تو اوينا داخل رفتم

  جون سعيده

 بازي بيا گفت بس از نشدم حريفش:گفت و خنديد سعيده

 که خوبه:من

 از هديگ خوردم شام و رفتم زد صدام شام براي سعيده که کردم عوض لباسامو و باال رفتم
 نماز و اتاق تو پريدم سريع کردم تموم که غذامو بشقاب تو ميرفت سرم ميومد خوابم بس

 الال و کردم کوک ساعتمم و خوندم عشامو

 خوبيه يخيل دختره شدم شيش رفيق اسرين با ميگذره مانتوفروشي تو کارکردنم از ماه يک
 که هخوب چقدر داره دوسش خيلي يزدانم خوشگله، کردا مثل دقيقا و کردستانه از اصالتش



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM صديقي اگرين – تنها شده طرد

telegram.me/romanhayeasheghane 148 

 سيشم ميزاشتن اسممو ميداشتم شانس اگه من البته بده شانس خدا ميخوان همو انقدر
 و داد تکون چشام جلوي دستشو"امامي اقاي"يزدان که بودم ور غوطه افکارم تو ،هعييي

 بامنه؟ گوشت اريامهر خانوم:گفت

 بفرماييد؟ بله بله امامي اقاي ببخشيد:گفتم و واستادم سيخ سريع

 هيچي مببين بيام وقتي و خيال فکرو تو نري ميسپرم شما به مغازرو بيرون ميرم من:يزدان
 نيستا مغازه تو

  چشم:گفتم و زدم لبخندي

  بال بي:يزدان

 خندلب با داخل اومدن دونفر و شد باز در که ميپاييدم مغازرو چارچشمي يزدان رفتن از بعد
 با يوتام نزمي به چسيبيد فکم که شدم روبرو منظره با ولي کنم گويي خوشامد که برگشتم

 ودب کرده تعجب انگار ،يوتامم شدن وارد هم دست دستو جلف ماماني تيتيش دختره يک
 هيز دختره کن درويش چشاتو:گفت دختره ولي

  اومديد خوش:گفتم و پايين انداختم سرمو

 و رق کلي از بعد بوتيک هاي مانتو ترين جلف سمت رفتن و کشيد يوتامو دست دختره
 و اومد يوتامم اومده خوشش که گفت و برداشت کوتاه جيييغ قرمز مانتوي يه قميش
 احمق ي پسره نداشت اعصاب اصال بيرون رفت و پيشخون رو انداخت پولو کرد حساب

 مشتريا همه با و کردم داغ شد داغون اعصابم هوووف شم راحت بشي زيرکاميون...ايشاا
 برگردم داد اجازه و اومد يزدان که بود1::5ساعت ميکردم رفتار"سگ"باوفا حيون يک مثل

 اوينا شدم که خونه وارد خونه، رفتم و کردم جمع بندوبساطمو خواسته خدا از منم خونه
 خوبيي؟ جونم اجي سالم:سمتم اومد

 نذار سرم سربه ندارم حال نه:گفتم و دادم تکون سرمو

 چته؟ وا:گفت بود کرده تعجب که اوينا

  بابا هيچي:من

 کنن بيدارم شام خستم:گفتم ها پله سمت ميرفتم که همينطور و کشيدم سرم از چادرمو
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 ،بود حمام ميکرد ارومم که چيزي تنها حمام داخل رفتم سريع تواتاق کردم پرت خودمو و
 رو انداختم خودمو و باال انداختم مسکن دوتا و بيرون اومدم گرفتم دوش يک اينکه از بعد

 مکرد پلي رو طليسچي عليرضا نبود قرار اهنگ و گذاشتم گوشم تو هندزفريامو تخت

 

 شد اينجوري که شد چي نميدونم

*********** 

 پيشم نيستي چندروزه نميدونم

*********** 

 بدوني فقط که ميگم اينارو

*********** 

 ميشم ديوونه يواش يواش دارم

*********** 

 دوبارت ديدن عشق به تاکي

*********** 

 بميرم بشم خسته ها توکوچه

*********** 

 بگردم دنبالتو بايد تاکي

*********** 

 بگيرم سراغتو بايد کي از بگيرم سراغتو بايد کي از

*********** 

 بشه خيس من چشماي نبود قرار

*********** 
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 بشه نيس قرار هرچي قرارنبود

*********** 

 شه ارزوم ديدنت نبود قرار

*********** 

 شه تموم اينجوري که نبود قرار

*********** 

 اخر هاي ثانيه مياد يادت

*********** 

 زودي به ميام اما ميرم گفتي

********** 

 اشکمو نبيني بستم چشمامو

********** 

 بودي رفته کردمو وا چشمامو

********** 

 بمونم منتظرت نبود قرار

********** 

 برنگردي و بري نبود قرار

********** 

 نبودي من کنار اولش از

********** 

 کردي رو خودت کار اخرشم

********* 
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 بشه خيس من چشماي نبود قرار

********* 

 بشه نيس قرار هرچي نبود قرار

********* 

 شه ارزوم ديدنت نبود قرار

********* 

 شه تموم اينجوري که نبود قرار

********* 

 

 وندهم گوشم تو ديشب از که هندزفري دادم بدنم به قوسي و کش شدم بيدار خواب از صبح
 شدن روشن ولي کنم روشنش تا زدم گوشيو کنار دکمه و کشيدم بودو برده خوابم و بود

 پخش اهنگ انقدر ديشب يني اين خب زد چشمک صفحه باالي قرمز چراغ که زدم دوباره
 و بالشت رو کردم پرت گوشيو شده، خاموش اخر که کرده قار قار براخودش گوشي و شده
 کردم اهنگ خودم به اينه تو و زدم صورتم به اب مشت يک بشورم صورتمو دستو و شدم بلند

 صالا رسيدم نتيجه اين به اينه تو قيافم ديدن با که کردم باز دهنمو اومد خميازم يهو که
 از و کشيدم پوفي زاقارت قيافه اين با نمياد، گيرم شوهر که نکشم خميازه کسي جلوي

 هههنهه شد نعلبکي دوتا اندازه چشام که کردم ساعت به نگاهي اومدم بيرون دستشويي
 ردمک روشنش و کردم وصل شارژ به گوشيو اويزون اي قيافه با بودمم نکرده کوک گوشيمو

 بلکه هک گرفتم گوشم کنار گوشيو بود شارژ به که همونجور و گرفتم اماميو اقاي ي شماره
 بله؟:برداشت گوشيو امامي اقاي چهاربوق سه از بعد شم راحت من بترکه گوشي

 امامي اقاي سالم الو:من

 هستيد؟ خوب اريامهر خانوم سالم:امامي اقاي

 يامب امروز نتونستم و موندم خواب من راستش....خب....بگم چيجوري راستش ممنونم:من
  شدم بيهوش و خوردم مسکن دوتا ديشب
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 اديزي مشتري بيايد نيست الزم امروز بشه خوب حالتون...انشاا نداره اشکالي:امامي اقاي
 دارم مشتري برم بديد اجازه اگه االنم ميندازم راشون خودم نداريم

 دار خدانگه فعال چشم ممنونم واقعا:من

 خداحافظ:امامي

 براي تمنداش صبحانه براي اشتها پايين رفتم و بالشت رو کردم پرتش و کردم قطع گوشيو
 ايش گهواره صندلي رو معمول طبق مادرجون پذيرايي سمت رفتم راست يک همين

 و تر زديکن رفتم گوشيش تو سرش و بود نشسته اوينام ميچرخوند تسبيح و بود نشسته
 نداري؟ دانشگاه مگه:گفتم و نشستم اوينا کنار دادن جوابم هردو که کردم سالم

  دارم کالس ظهر از بعد نه:اوينا

 نکردي؟؟؟ بيدار منو نريختي کرم شده چطور پس:من

 نيومد دلم بودي خوابيده مظلوم چون:اوينا

 نياد که داري دلي خوبه باز:من

 ميکردم بيدارت لگد و مشت با بود سزات:گفت و زد بازوم به مشتي اوينا

 دمب بهتون خبر يه بزاريد نکنيد بحث:گفت و چرخوند دستش رو تسبيحشو مادرجون

 خبر؟ چه:اوينا و من

 .زد زنگ هايده:مادرجون

  کيه؟ هايده:من

 هايده؟ عمو زن:گفت و کشيد اي خفه جيغ ميکرد فکر و بود ساکت که اوينا

  اره:مادرجون

 بود؟ خوب عمو مييييگفتتت چي خب:گفت ذوق با اوينا

 ايران بياد ميخواد چندوقت براي پرديس گفت هايده فقط بود خوب مهديم اره:مادرجون
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 مياد کي ايول:گفت و زد بهم دستاشو و شد بلند کنه کنترل خودشو نميتونست ديگه اوينا
 مياد؟ چرا

 تشرک تويک و شده تموم درسش اينکه مثل ميادشم چرا و مياد ديگه هفته يک:مادرجون
 رديسمپ فروخته پزشکي دستگاه چندتا ايران به شرکتم اون و ميکنه کار پزشکي مهندسي

 نه؟ يا بودن راضي محصولشون کارکرد از ايران هاي بيمارستان ببينه تا مياد

 مياد پرديس نميشه باورم جونمي اخ:اوينا

 يه؟ک پرديس:گفتم ميکردم نگاه اوينا حرکات به منگال مثل و بودم ساکت االن تا که من

  مهدي عمو دختر:اوينا

 کيه؟ مهدي عمو خب:من

  هايده عمو زن شوهر:گفت و کرد استفاده خودش نفع به بازيم گيج از اوينا

 وتف از بعد که بود خان خسرو دوست پسر مهدي:گفت مادرجون که سمتش برداشتم خيز
 و شهرام با برادر مثل و ميکرد زندگي ما پيش خدابيامرز منصور يني خان خسرو دوست

 ميکرد رفتار بهاره و بهرام

  ديمش بزرگ باهم بچگي از واقعيه عموي دختر مثل برامون پرديسم البته و:داد ادامه اوينا

  اها:من

 شوخيه و خوب خيلي دختر اوين ميکنه زندگي اينجا چندوقت اين پرديس:مادرجون
 مياد خوشت مطمئنم

 همينطوره حتما:گفتم و زدم لبخندي

  کنيم اماده چيو همه پرديس اومدن براي بهتره:گفت ذوق با اوينا

  شما با اتاقش خوبيه فکر اره:مادرجون

  حله:گفت و زد بهم دستاشو اوينا

 دارن دوسش انقدر همه که خوبيه خيلي دختره حتما پرديس کردم فکر منم
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 ردمک صاف کمرو کنديم جون کوزت مثل ماهم البته و گذشت وباد برق مثله هفته يک اين
 وسواس اب اوينا کردم نگاه گذاشتيم زمان بابتش هفتس يک که سفيدي صورتي اتاق به و

 رداف ميشه کي شده تنگ واسش دلم:گفت اروم لحن وبا کنارم اومد و کرد صاف تختيو رو
  بشه

 متس ميکردم گرد عقب که همينطور و کشيدم هم تو اخمامو شد حسوديم ثانيه يک براي
 بزني جوش انقدر نيست الزم مياد:گفتم در

 ازهاج و بود جمعه فردا بخوابم رفتم همين براي بودم خسته خيلي بيرون رفتم اتاق از و
 رو گذاشتم سرمو و دادم تکون توشون دستي و کردم باز موهامو کش نرم مغازه داشتم

  شد چي نفهميدم که بالشت

 

 

 

**************** 

 

 بدو:گفت ميزد بال بال که همينطور اوينا کردم نگاه بهش و نشستم سيخ اوينا صداي با
 اوووو:گفتم خلقي بد با اينجاييم هنوز ما و ميشينه پرديس هواپيماي ديگه دوساعت اوين
  ديگه دوساعت کوتا

 ردمک مرتب سرم رو چادرمو شم حاضر پاشدم و فرستادم گور به خوابمو ارزوي اوينا جيغ با
 گاز رو ردفش ته تا پاشو بود گرفته حرصش من دست از که اوينام نشستم اوينا ماشين تو و

 يمن کرد خالي فرمون رو حرصشو و کرد کم سرعتشو از يکم شد مواجه مادرجون تشر با که
 موهاع بودن اومده همه تو، رفتيم و شديم پياده ماشين از بوديم فرودگاه جلوي بعد ساعت

 هي:گفت و جلو اومد ديد مارو که شهرام عمو خوشحال خيليم البته و بودن همه ها بچه عمه
 ديرکرديد ميشينه هواپيماش ديگه ربع
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 گاهن اطراف به منتظر و واستادم يوتاب کنار نگفت چيزي و انداخت بهم تيزي نگاه اوينا
 چولوکو تايماز حتي اومدن وجد به همه که خوندن پرديسو پرواز شماره بعد چنددقيقه کردم
 نگاه ناو اينو به اسکوال مثله که منم پيداکنن پرديسو تا ميکردن نگاه در به منتظر همه

 م؟پرديس:زد صدا بلند مادرجون که نکشيد طولي کنم پيداش خودم نوبه به تا ميکردم

 هاي ابرو چشم با من از تر بلند قد خوشتيپ دختره يک چرخيد سمت اون به نگاها همه
 همينجوري بود زيبا هم واقعا و بود وايستاده تر اونطرف يکم سفيد پوست و اي قهوه

 چند رسوند مادرجون اغوش به خودشو و شد پر اشک از چشاش که بودم شده محوش
 هب کرد پرسي احوال ها عمو و ها بچه تک تک با بعدش و موند مادرجون اغوش تو اي دقيقه

 و کرد پاک اشکاشو اوينا کرد نگاه دستم بغل اويناي به منتظر و زد لبخندي رسيد که من
  منه خواهر اوين ايشون جان پرديس:گفت

  بهنامي؟ عمو دختر تو:گفت تعجب با پرديس

  اره:گفتم و زدم لبخندي

  عزيزم شدم خوشحال ديدنت از:گفت و کرد بغلم محکم

  همينطور منم:من

 هک عموها دختر بريم:گفت و سمتمون اومد ميکشيد پرديسو چمدون که همينطور کيارش
 ديره

 يخيل پرديس اي قهوه چشماي افتادم راه سرشون پشت من و شد اوينا با قدم هم پرديس
 ميکرد جذب رو همه که بود بخشيده بهش خاصي دلنشيني همين و بود کرده معصومش

 و ويناا و نشستيم عقب پرديس منو رسيديم که ماشينا به ربا اهن دوتا مثل خودش سمت
 کارواني همين براي بودن مادرجون خونه همه خونه سمت افتاديم راه به و جلو مادرجون

 رديسپ ولي بودم معذب نشستم پرديس کنار که اين از نکنيم گم همو که ميکرديم حرکت
 و نميزد حرف ريز يک اوينا و پرديس ولي بودم اروم من ميکرد، نگام اوقات گاهي لبخند با

 ودب شده روشن تازه هوا کردم نگاه بيرون به پنجره از ميکرد همراهيشون مادرجونم حتي
 يساکت خيلي جان اوين:گفت پرديس که کشيدم عميقي نفس و پايين دادم رو شيشه

  بگم؟ چي:گفت و زدم لبخندي
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 بزنه حرف کالم يک تا بترکوني خودتو بايد کن ول اوينو اين پرديس:اوينا

 دهن ميذاري حرف چرا بوده همچين من؟کي :گفتم گرد چشاي با من و خنديد پرديس
 بچه؟

  ميکنه کار ساعت مثله فکش باشه عصبي اگه که بگم بود رفته يادم اينو:گفت ايندفه اوينا

 به وراه بقيه و کشيدم پووفي شد بيشتر خندش پرديس که زدم صدا اوينارو اسم بلند
 نداشتم اوينارو با کل کل حال اصال کردم نگاه بيرون

 ستمنش و کردم عوض لباس سريع بود چيده رو صبحانه ميز سعيده خونه رسيديم وقتي
 سنشبا تا که بلندشو موهاي همينطورکه پرديس شدن جمع همه بعد چنددقيقه ميز پشت

 انقدر تنشس ميز پشت اوينا و اتوسا بين و اومد ميبست سرش پشت کليپس با ميرسيدو
 از ميومد،ن باال نفسم که خوردم خر بالنسبت مثل کردم فراموش مکانو زمانو که بود گشنم
 تو و دبو کرده تموم صبحانشو همه از زودتر ارش پذيرايي تو رفتم و شدم بلند ميز پشت

 عمو؟ پسر چخبر:گفت و نشستم کنارش بود نشسته پذيرايي

 عمو دختر سالمتيت:گفت و زد لبخندي

 متن يک اسرين کردم نگاه صفحش به و کردم بيروش لرزيد جيبم تو گوشيم که خنديدم
  !نگيري خبري:داد اس دوباره که دادم جوابشو سريع بود فرستاده

 شلوغه سرم جان اسرين هعييي:من

 شلوغ؟ چرا:اسرين

  داريم مهمون:من

  بيرون؟ بريم بعدازظهر اها:اسرين

  داريما مهمون گفتم االن همين خوبه:گفتم و گذاشتم غره چشم استيکره

 منو نخور حاال بابا خُب:اسرين

 نيستي خوردني:من
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 ايششش باشه خدات از:اسرين

 برم ميخوام کوفت:من

 باي کم شرت:اسرين

 خدافظ:من

 و جلو اومد کيارش شدن پذيرايي وارد بقيم موقع همون که جيبم تو برگردوندم گوشيو
 بازي؟ بريم ها بچه:گفت

  اههههه:گفتن باهم همه

  مبل رو انداخت خودشو و بريم نميخواد خب ِخيله:کيارش

 ميکني؟ قهر چرا حاال:گفت و خنديد پرديس

 خنديدن همه که کرد نازک چشمي پشت براش کيارش

 شهرام خونه بريم ميخوايم ظهر بعداز که استراحت بريد:گفت و اومد مادرجون

 شهرام؟ عمو خونه چرا:اوينا

  چونکه:مادرجون

 بودن شده بيدار خواب از زود همه چون کنن استراحت برن پاشدن و شدن قانع کامال همه
 ياد از اروينو بشر اين کال اتاقش تو برد پرديسو ،اوينا ميرفت چشام که خودم بودن کسل
 ودشوخ اتوسام کشيدم دراز روتخت ديگه، رفتن جا يه بقيم من اتاق تو اومد بوداتوسام برده
 واااااي:گفت و نداد اهميت که رفتم اي غره چشم اومد فنراش صدا که تخت رو کرد پرت

 خستم چقدر

  بخواب خب:من

 راهنماييت از مرسي:اتوسا

 ميکنم خواهش:من

 ارين؟ از چخبر اتوسا راستي:من دوباره و
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  يمش راحت تا کنه معرفي ميخواد کسيو اون يوتام منتظريم همه خماريه تو هيچي:اتوسا

  باشم من کنه معرفي همسرش عنوان به ميخواد يوتام که کسيو ميخواست دلم چقدر

 خوابيدم ارزو هزار با و کشيدم خودم رو پتورو و دادم تکون سري

 ستهپ سبز مانتو يک شدم حاضر سريع کردم بيدار اتوسارم و شدم بيدار خواب از بعدازظهر
 همه ينپاي رفتم و برداشتم چادرمم کشيدم صورتي رژ يک سريع مشکي شال و شلوار با اي

 يزيچ ارش به گوشيش با داشت کيارشم ميزدن حرف باهم ارين و يوتام بودن پايين پسرا
 يرهخ نقطه يک به اخم با که بود اروين بود ساکت ک کسي تنها ميخنديدن و ميداد نشون

 چخبر؟ اقا دوماد سالم:گفتم و نشستم کنارش رفتم بود شده

  بدبختي:گفت و کرد بهم نگاهي

 چرا؟ خدانکنه:من

 شده کم بهم اوينا توجه ميکنم احساس ولي نميدونم:اروين

 نباش نگران ميشه خوب کمکم اومده دوستش طبيعيه خب:من

 باشه: گفت و کشيد اهي

 نماري و يوتام که جام تو پريدم چنان خنده زير زدن بلند ارش و کيارش که بودم فکر تو
  بود شده خنده خوش خيلي وقت چند اين يوتام کال گرفت خندشون

 هب کرد شروع و نشست اروين از دورتر رفت اوينا پايين اومدن همه که گذشت چنددقيقه
 و اومد مادرجون ميدادم، تذکر بهش بايد بود اورده در شورشو ديگه پرديس با صحبت
 و رشا کنيد نگا گفتم من که ببرن ماشين چندتا بودن مونده عمو خونه بريم داد دستور
 جداس ارش داره کار و شرکت بره ميخواد که يوتامم ميرن باهم که ارين و کيارش

 ام مادرجونو:گفت ارش که بود حرفم وسط... ميريم باهم اتوسام و مادرجون و منوپرديس
  ميبريم

 و ويناا باهم اتوسا و پرديس منو شما با مادرجون خب خيله:گفتم و رفتم بهش اي غره چشم
  باهم اروينم
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 رفتم هباش پرديس پيش ميخواست بود معلوم ميکرد نگام اخم با اوينا ولي بودن راضي همه
 از يقهدق چند نميميري خوبه باشيم داشته شوهرتو هواي يکم:گفتم و شونش رو زدم و جلو

 باشي جدا پرديس

  شد اروين ماشين سوار و کرد بيشتر اخمشو اوينا

 کل وت پرديس شهرام عمو خونه سمت افتاديم راه و شديم اتوسا ماشين سوار پرديسم و من
 يشدم حسوديم دختر اين به ولي چرا نميدونم ميبرد لذت و ميکرد نگاه بيرون به ولع با راه

 برسيم شهرام عمو خونه به تا گذشت چنددقيقه

 شد ازب تيکي صداي با در که زد درو زنگ اروين بيرون پريديم مام کرد پارک ماشينو اتوسا
 تو رفتيم و کرديم پرسي احوال سالم باهاشون بودن در دم عمو و عمو زن داخل رفتيم

 همون گممي که صحبت البته باهاش صحبت با کردم شروع و نشستم کيارش کنار پذيرايي
 ردک باز درو فهيمه اومد صدادر به در زنگ که گذشت ساعتي نيم يه خودمونه بازيه مسخره

  خانن يوتام:گفت کيه گفت که عمو زن جواب به و

 يشدم رد جلوش از داشت که تايماز با کرد برخورد شد پذيرايي وارد که همين تو اومد يوتام
  ژون دايي:گفت و کرد نگاه يوتام به کرده بغض چهره با و زمين خورد تايماز

 ژون دايي ژون:گفت و کرد ماچ لپشو و کرد بغلش تايمازو و شد خم يوتام

  هيشي:گفت و خنديد تايماز

 رديسپ کنار نشست و کرد پرسي حوال ا سالم همه با بود بغلش تايماز که همينطور يوتام
 مميگ پرديس افتخار به من:گفت کيارش که زدن حرف به کردن شروع همه دوباره اوينا و

 بديم؟ قر يکم چطوره

 ارش حلق تو بنديت جمله داداش:گفت و خنديد اتوسا

  عشقت حلق تو:گفت بود گوشش تو سرش که همينطور ارش

 ديدي:گفت ارش که توحلقش پريد چايي ارش حرف اين با ميخورد چايي داشت که ارين
  کرد گير حلقش تو تازه
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 اتوسارو دست و گذاشت پهالنه حامد از اهنگ يک و پخش سمت رفت و شد بلند کيارش
 هک طوري داد دور اتوسارو کيارش ميکرد همراهيش اتوسام دادن قر به کرد شروع و کشيد
 اتوسا حواس ديد که کيارش ارين، روي روبه کيارش صورت و بود ارين به اتوسا پشت

 و فشرد بغلش تو بيشتر اتوسارو و کرد بيرون ارين براي ته تا زبونشو نيست
 بسوووووز:گفت

 نم فقط کردن رقصيدن به شروع و وسط رفتن همه کم کم خنديدن حرکتش اين با همه
 اسالم که حيف مارمولک رضا قول به هعيييي بودم نشسته پيرزنا مثل اوينا قول به که بودم
 انگيزجان دل بسته مارا بال دستو

 شتپ بلندشو موهاي پرديس سرجاشون نشستن شدن خسته و قردادن کلي اينکه بعداز
 اومدم؟ چي بخاطر من که ميدونيد راستي:گفت و فرستاد گوشش

 يوپزشک دستگاهاي بايد که ميدونيد پس خب:داد ادامه پرديس دادن تکون سراشونو همه
 کنم؟ چک

  دادن سرتکون همه باز

 تا....بيمارستان تهران برم بايد فردا گفتن بهم شرکت طرف از خب:گفت پرديس
 بسنجم رضايتشونو درصد و کنم چک گرفتنو ما شرکت از که دستگاهايي

 تيفروخ شما شرکت داره حالي چه:گفت دهنش تو ميچپوند پرتقالو که همينطور کيارش
  چيه؟ کارات اين باز ديگه

  تهران برم بايد فردا من درهرصورت:گفت و خنديد ريز پرديس

 و کرد صاف صداشو و خورد تکون توجاش يوتام که ميکرد فکر داشت مادرجون
 بديد اجازه شما اگه برم تهران به شرکت قرارداداي بخاطره بايد فردا من مادرجون:گفت

  ميبرم خودم با پرديسو

 ميرم خودم نيست الزم نه:گفت و انداخت پايين سرشو پرديس

 ميري يوتام با نخير بفرستم تنهارو دختره چي؟ يني ميرم خودم:گفت و کرد اخمي مادرجون

 بگيد شما هرچي چشم:گفت دادو تکون سرشو پرديس
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 دنبالت ميام باش حاضر هفت ساعت فردا:گفت و پرديس سمت برگشت يوتام

  ممنون باشه:پرديس

 ليو کنم حسودي پرديس به نميخواد دلم شکرت بازم خدا اي واال بوق بالنسبت که مام
 سر رزي همه نکرد کاري که بدبختش خود البته کنم حسودي ميکنه کاري يه خودش ببين
 شتپ رفتم سريع گشنهه که منم کرد دعوت شام به همرو و اومد فهيمه جاخاليه، يوتام اين
 اب بودم متنفر هردوش از الو خورشت و فسنجون خورشت وارفتم غذاها ديدن با ولي ميز

  رمدا دوست فسنجون و الو من چقدر به به:گفت مادرجون که ميکردم نگاه غذاها به بغض

  همينطور منم:يوتام

 ميومد بدم بوش از حتي مياوردم باال داشتم ديگه

 شروع و مزد بهم کته مثه و روش کردم چپه ماستارم کشيدم برنج يکم و برداشتم بشقابمو
  نميريزي؟ خورشت چرا:گفت و افتاد من به نگاش مادرجون خوردن به کردم

  ميريزم:گفتم و دادم قورت لقممو

 وت ريخت فسنجون عالمه يه زارت و بخور جان اوين وا:گفت بود کنارم که فاطمه عمو زن
  سيرشدم ممنون:گفتم و خوردم لقمه يک درميومد اشکم داشت ديگه بشقابم

  !نخوردي چيزي که تو:گفت اسما عمو زن

 خوردم زياد ميوه:من

 يکارچ گشنمه خيلي غذا از اينم بيا شدم جيم سريع منم کرد بهم خرخودتيا ازاون نگاه يه
  کنم

 سپردي و اوينا و مادرجون با کنن استراحت مسافرامون تا کردن رفتن عزم همه شام از بعد
 هاشپزخون تو زدم شيرجه و مبل رو انداختم و دراوردم چادرمو شدم وارد ،هم خونه برگشتيم

 مداشت خوردن به کردم شروع و کردم نون الي و برداشتم کتلت يه و کردم باز يخچالو در
 به:فتگ و کرد شرک گربه مثله چشاشو ديد که منو اشپزخونه تو اومد پرديس که ميخوردم

 ميدي؟ منم
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 دوست فسنجون و الو منم.گفت که کردم گرد چشامو ميخوردم ساندويچمو که همينطور
 به مداد و کندم ساندويچم ته از نداريم کتلت ديگه ديدم که کردم باز يخچالو در نداشتم
 به زد گنده زگا يک و نيس مهم:گفت و خنديد نداشتيم کتلت ديگه ببخشيد:گفتم و پرديس
 سر يرفتمم بايد ،فردا بخوابم رفتم و گفتم بخير شب پرديس به شد تموم که لقمم لقمش

 کم کم که زدم حرف اقاجون با يکمم و خوندم عشامو نماز و کردم کوک ساعت سريع کار
 خوابيدم و خوندم اشهدمو بستم چشامو گرفت خوابم

 و ستمش دستوصورتمو شدم بلند و کردم خفه ساعتو سريع بيدارشدم زنگ صداي با صبح
 يک اي سورمه جين و سفيد شال با سفيد اي سورمه مانتو يک شدن حاضر به کردم شروع

 ميز پشت همه  پايين رفتم و جيبم تو انداختم گوشيمم برداشتم چادرمم و زدم لبم برق
 به رو و رفتمگ مربا کره لقمه يه ميز پشت نشستم و گفتم بخيري صبح سالم بودن نشسته
 ميموني؟ تهران تاکي:گفتم پرديس

  هفته يک شايد:گفت و زد لبخندي پرديس

 ويناا نه واي بود تنها يوتام با هفته يک يني نشست کمرم روي سردي عرق کردم احساس
 از همه اومده يوتام که کرد اعالم سعيده و اومد در صدا به در زنگ که بزنه حرفي ميخواست

 لح چمدونشو که همينطور پرديس بدرقه براي حياط توي رفتيم و بلندشديم ميز پشت
 چمدون هم بعد داد سالم و شد پياده ماشين از يوتام شد خارج خونه از و کرد باز درو ميداد

 مواظب گفت و کرد روبوسي هردو با مادرجون ماشين داخل گذاشت و برداشت پرديسو
 ودب دستش اب کاسه يک که همينطور سعيده دادم دست پرديس با منم باشن خودشون

 فظيخدا همه از نداشتم پرديسم و يوتام رفتن ديدن دل بود سررفته حوصلم در سمت اومد
 سرکارت برسونمت واستا:گفت يوتام که سرکار برم که کردم

 رخيابونس سمت افتادم راه سريع و ميشه ديرتون نيست الزم نه:گفتم و سمتش برگشتم
 دستي دز  بوق و شد رد نزديکيم از يوتام ماشين که خيابون سر برسم که بود مونده چندقدم

 اکسيت سوار سريع بزنه بوق رسيده ادبش خوبه باز بگيرم تاکسي که رفتم و دادم تکون
 هب داخل رفتم و کردم حساب رو کرايه رسيديم بعد ساعت نيم پاساژودادم ادرس و شدم
 جيغ شدن شروع همانا شدنم وارد شدم وارد و کشيدم عميقي نفس رسيدم که مغازه

 د؟بو کي مهمونتون راستي:گفت کرد جيغ جيغ کلي اينکه از بعد همانا اسرين جيغاي
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  اينجايي؟ همش چرا تو بعدشم دخترعموم:من

  بذارم تنهاش نميخوام:گفت و کرد اشاره يزدان به و خنديد اسرين

  احساساتي چه:گفتم و اوردم در اداشو

  چي؟ پس:گفت سرم پشت از يزدان يهو که

 نديدمتون ببخشيد سالم:گفتم و برگشتم سريع

  بندازيد راه کارارو اسرين اين با زدن حرف بجاي اريامهر خانوم:گفت و خنديد يزدان

  چشم:گفتم و دادم تکون سرمو

 تگف يزدان شيش ساعت ميزدم فک ريز يک منم و اومد مشتري ريز يک شيش ساعت تا
 باز گردمبرمي بخوريم قهوه يه بريم ما.گفت يزدان به رو و کشيد دستمو اسرين برم ميتونم

 ما خونه بريم باهم

  باشه:گفت و داد تکون سري يزدان

  داد سفارش قهوه دوتا و پاساژ داخل کافيشاپ يک توي برد و کشيد دستمو اسرين

 ندارم دوست قهوه من:گفتم ميکردم نگاش خشم با که همينطور من

  گرفتم  ياد قهوه فال شو ساکت:اسرين

 خرافاته:گفتم و باال انداختم هامو شونه

  نميشه چيزي امتحان بار يک با بابا باشه:گفت اسرين

 بعد نلبکي رو گذاشت چپه فنجونو اسرين خوردم که قهومو اورد هامونو قهوه گارسون
  داري دوست يکيو:گفت و کشيد چونش به دستي متفکرانه و کرد نگاش و برداشت

 تدوس رو اي ديگه کس اون ولي:داد ادامه اسرين کردم نگاه اسرين به منتظر ريخت قلبم
 داره

 تو که داره دوست تورو يکي نگا:گفت و سمتم گرفت فنجونو اسرين بابا چي يني وارفتم
  تفاوتي بي بهش
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  ميدي تشخيص خطا اين رو از همرو:گفتم و انداختم بهش نگاه

  ميدم تشخيص تو کله رو از پ ن پ:اسرين

  خرافاتي بابا کن جمع:من

  درسته ميگن خيليا ولي ندارم اعتقادي منم:گفت و خنديد اسرين

  خرافاتين خيليا اون:من

 منم و ميشد نگران مادرجون قطعا چون خونه برگشتم و زدم حرف اسرين با ديگه يکم
 خداوکيلي نداشتم غرغر حوصله

*************** 

 ردمک باغچه توي اطلسي و ياس گالي عطر از پر نفسمو شدم حياط وارد و انداختم کيليد
 اتاقم مرفت نبود خونه کسي شدم خونه وارد و گذشتم فرشي سنگ جاده از و برداشتم چادرمو

 پرديس و يوتام االن شدم خيره سقف به و تخت روي کشيدم دراز و کردم عوض لباسمو و
  شدما ديوونه منم بدميگذره پس بهشون؟نه يني؟خوشميگذره بودن کجا

 شاتاق هميشه مثل تو رفتم و کردم باز اوينارو اتاق در شدم بلند ازجام و کشيدم پوفي
 شيدمک دستي بنفشش روتختي روي دستي و نشستم اوينا تخت روي بود شلوغ نسبتا

 تنهايي احساس االن چقدر بود قهر باهام همش و نميداد اهميت بهم اصال بود چندروز
 من جزب بودن توش همه که خانوادگي عکس يه کردم نگاه پاتختيش روي عکس به ميکردم

 دنبو ايستاده باالسرشون بقيم بودن نشسته پدرجون مادرجون دوطرف پرديس و اوينا
 خوشحال انقدر که بود بار اولين ميخنديد خوشحالي با و بود گرفته بغلش پرديسو پدرجون

 ردک نگام مشکوک ديد که منو داخل اومد اوينا و شد درباز يهو که زدم ،لبخندي ميديدمش
 ميکني؟؟؟ چيکار اينجا:گفت و

 بود سررفته حوصلم هيچي:گفتم و شدم بلند تخت روي از

 نکنيد بيدارم شام بخوابم ميخوام مياد خوابم خوبه:اوينا

 ؟؟؟ شده چيزي:گفتم و زدم لبخندي
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 نشده چيزي:گفت ميکرد باز تند تند مانتوشو هاي دکمه که همينطور و کرد بهم تندي نگاه
 بذار تنهام نيست خوب حالم

 انداختم پايين سرمو کنه صحبت اينطوري باهام اوينا نميشد باورم شد خشک لبم رو لبخند
  راحتي هرجور:گفتم و

 المح خوردم و کردم درست پنير نون لقمه يه اشپزخونه توي رفتم و شدم خارج اوينا اتاق از
 اب انليو يک و زدم پسشون سريع اشک از پرشدن چشام بود گرفته خيلي دلم نبود خوب

 با و کردم کوک ساعتم خوردم مسکنم دوتا و خوندم نمازمو و اتاق توي رفتم و سرکشيدم
 خوابيدم داغون اعصاب

 از شدم خسته ديگه ديدم مزخرفو خواب اون دوباره شدم بيدار خواب از درد بدن با صبح
 دارو و اميريان از يا همش اينکه نه ترس بدون باشم راحت ميخواد دلم تنش اينهمه

 ترسمب کردم پيدا يوتام به نسبت تازه که احساسي اين از ويا شوهرش و مهري از يا دستش
 راهيه وردنخ صبحانه بدون پايين رفتم و برداشتم چادرمو شدم حاضر و شدم بلند بيحالي با

 کردم نگاه داخلو بودم ايستاده مغازه در جلوي بعد ساعت نيم معمول طبق شدم مغازه
 رسيپ احوال و سالم يزدان با و داخل رفتم نداشتم سروصدا حوصله نبود اسرين خداروشکر

 يک هک گذشت چنددقيقه پيشخون پشت نشستم و کنار گذاشتمش و زدم تا چادرمو کردم
 يزدان بخرن هاشو رورنامه از يکي که کرد اسرار و بوتيک داخل اومد فروش روزنامه پسر
 سرنره حوصلت بخون:گفت و پيشخون رو گذاشت و خريد يکي

 هب سالگي يک بيستو سن در که دختري بود حوادث روزنامه کردم بازش و کردم تشکر
 شد کشته قاچاقچي گروهه يک دست

 و روبستم روزنامه سريع شد زنده چشام جلوي اميريان پوزخند که بودم خوندن درحال يک
 از داشت چشام سردرد از بگذرون بخير مارو عاقبت و اخر خودت خدايا سرجاش گذاشتم

 به ور و کردم سرم چادرم سمت رفتم و کردم سر به دست مشتريو اخرين ميزد بيرون حدقه
 برم؟ ميشه نيست خوب حالم من امامي اقاي:گفتم يزدان

 دار خدانگه برو اره:گفت و کرد بهم نگاهي

 خداحافظ:من
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 ميشد روشن خاموش گوشي روي اوينا عکس خورد زنگ گوشيم که رفتم بيرون مغازه از
  الو؟:گفتم و کردم وصلش

  سالم:اوينا

 سالم:من

 کجايي؟:اوينا

  بيرون اومدم مغازه از تازه:من

 اونجا بيا بهاريم عمه خونه ما:اوينا

 خونه ميرم نيست خوب حالم:من

  خدافظ اوکي:اوينا

 حالت هديگ سردرد از خونه رفتم و گرفتم تاکسي خانوم ابجي از اينم بيا کرد قطع گوشيو و
 دش چي نفهميدم و تخت روي کردم پرت خودمو و اتاق توي رفتم بود داده دست بهم تهوع

************* 

 

 

 از من لرزيدم لحظه يک بود تاريک جا همه پريدم خواب از که گذشت چقدر نميدونم
 نبالد ترسيدم بيشتر نشد روشن ولي زدم خوابو چراغ لرزون دستاي با ميترسم تاريکي
 احساس دارم فوبيا من خدايا مياوردم کم نفس داشتم کم کم نبود ولي گشتم گوشيم

 کدفعهي نبود ولي گشتم گوشي دنبال دست با دوباره ميشن نزديک بهم دارن ديوارا ميکردم
 جمع کمرم روي عرق بود ساکت و تاريک کردم نگاه اطراف به اومد چيزي افتادن صداي

 و شد ازب دراتاق که نکشيد طولي زدم بلند جيغ يک و کنم مقاومت نتونستم ديگه بود شده
 بود تهگرف نفسم بشه بسته چشام شد باعث خورد چشام به دفعه يک نور شد روشن چراغم

 نگاه اوينا نگران چهره به اشکي چشاي با و کردم باز چشامو بودم افتاده خس خس به و
 شده؟ چي:گفت و نزديک اومد اوينا کردم
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 سيدم تر بود تاريک جا همه ترسيدم ت:من

 نکردي؟ روشن خوابتو چراغ چرا:اوينا

 نشد روشن:گفتم ميزدم هق که همينطور

  بوديش نزده برق به:گفت و گرفت باال خوابو چراغ دوشاخ و نزديک اومد اوينا

 نيست تاريک ديگه بخواب:گفت و در سمت رفت و کرد روشن خوابو چراغ

 ممنون:من

 خواهش:اوينا

 ديگه من از ترسوتر کردم نگاه بود افتاده که عروسک به و کشيدم عميق نفس بست درو و
 خوابيدم راحت خيال با و بستم چشامو ايندفعه نداشت وجود

 شيدمک رامو همين براي بود گشنم پايين رفتم و شدم حاضر و شدم بيدار هرروز مثل صبح
 لقمه يک زمي پشت نشستم و گفتم بخير صبح بودن بيدار مادرجون و اوينا اشپزخونه سمت

 بهتري؟:گفت اوينا که دهنم گذاشتم و گرفتم گردو پنير نون

  خوبم اره:من

 تاحاال منگران خيلي چشه اوينا چندوقت نميدونم نگفت چيزي ديگه و داد تکون سرشو اوينا
 وردمخ شيرمو ليوان نميخوره بهش اين و شده خشن من احساساتي ابجي نديدمش اينطور

 دبو يزدان شماره خورد زنگ گوشيم که بودم راه توي بيرون زدم خونه از خدافظي از بعد و
  بله؟:دادم جواب

 خوبي؟ سالم:يزدان

 خوبيد؟ شما ممنون:من

 نيا نميکنم باز رو مغازع امروز بگم ميخواستم راستش ممنون:يزدان

 ممنون بازم باشه حاال گفتيد دير بابا اي:من

 گفتم دير که ميخوام معذرت:يزدان
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 حرفيه چه اين:من

 نداري؟ کاري برم من خوب:يزدان

 فعال نه:من

 خدافظ:يردان

  داره نگه....پارک گفتم دار تاکسي به و کردم قطع گوشيو

 به کردم شروع و شدم پياده و کردم حساب رو کرايه داشت نگه پارک جلوي بعد چنددقيقه
 رفتمگ تصميم بودن شده تکراري همه روزام بود، سررفته حوصلم خيلي پارک توي زدن قدم
 نرم اونور اينور يتاکس با انقدر ديگه بگيرم ياد رانندگي بلکه کنم نام ثبت رانندگي تعليم برم

 انم؟ج الو:برداشت بوق چندتا از بعد گرفتم اتوسارو شماره و کردم خارج جيبم از گوشيو

 کجايي؟ بادمجانم:من

 خونم زهرهالهل:اتوسا

 داري؟ سراغ خوب رانندگي تعليم بگم ميخواستم راستش خوبه:من

 ميخواي؟ خودت واسه:اتوسا

 ميخوام کوچمون سر بغال واسه پ ن پ:من

 بدم؟ يادت من نبود قرار مگه مسخره:گفت و خنديد اتوسا

  ميگيرم گواينامه زودتر ترم راحت تعليم برم نه:من

 اونجا برو ميفرستم برات ادرسشو بود خوب بودم خودم که رانندگي تعليم:اتوسا

 بيکارم برم االن بفرست واسم پس باشه:من

 نداري؟ کاري باشه:اتوسا

  فعال نه:من
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 ودب فرستاده ادرسو شد بلند گوشي اس ام اس صداي بعد چنددقيقه کردم قطع گوشيو
 رفتم مشد پياده و کردم حساب رسيديم بعد دقيقه چهل دادم ادرسو  و گرفتم تاکسي دوباره
 مياد؟ بر دستم از کمکي:گفت خانومه يک ايول بابا نه بود بزرگي جاي داخل

 اومدم رانندگي تعليم نام ثبت براي اره:من

  بده شناسنامتو و فاميل و اسم:خانومه

 ثبت رايب بياري عکس بايد: گفت و رفت ور چنددقيقه دادم شناسنامم گفتم فاميلمو و اسم
  بريزي ما حساب به پول مقداري همچنين و نامت

 داره؟ مشکلي بيام فردا ندارم عکس االن:من

 مارموش بديم اطالع بهت شد شروع کالسا که بده شمارتو فقط نيست مشکلي نه:خانومه
 ودترز اوفف ميکردم تهيه کتابم بايد شدم خارج رانندگي تعليم از خدافظي از بعد و دادم

  بدم نجات خوردگي خاک از ماشينو بتونم بگيرم ياد

  بودي فکرم به که فدات اقاجون ايييي

 که بود9ساعت فردا براي گرفتم عکسم و عکاسي رفتم راهم بين خونه سمت افتادم راه
 رسيدم ناهار براي خداروشکر خونه رسيدم

 امروز گفت و زد زنگ يوتام ديشب تکاپو درحال و خوشحالن همه امروز گذشت هفته يک
 رو خونه دارن و اينجان همه صبحه از اوينا، مخصوصا شدن خوشحال خبر اين از همه ميان
 نوهاش منتظره و بيداره صبح از که مادرجونم ميکنن اماده يوتام و پرديس اومدن براي

 دادم اجازه و انداختم سرم رو روسريمو و اومدم خودم به درخورد به دوتقه برسن زودتر
 داشتي؟ کارم:گفتم و زدم لبخندي تو اومد ارش و شد درباز داخل بباد هست هرکي

 سنمير  ديگه ربع يک تا يوتام و پرديس گفت مادرجون اره:گفت و داد جواب لبخندمو ارش
 پايين بيا و حاضرشو سريع

 گفتي که ممنون باشه:من

 خواهش:گفت ميشد خارج اتاق از که همينطور ارش
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 ونهش بلندمو موهاي و کردم باز  روسريو ارايش ميز پشت نشستم دوباره و بستم اتاقو در
 و کردم زبا درکمدلباسامو شدم بلند و کشيدم لبم برق يک و بستم سرم باالي باکش زدم
 تو مهه بيرون رفتم و پوشيدم و کشيدم بيرون مشکي شال و شلوار با سفيد تونيک يک

 ميرسن؟ کي:گفتم و نشستم ارين کنار بودن شده جمع پزيرايي

 برسن بايد ديگه االن:گفت و کرد ساعتش به نگاهي

 جا هي داره و نيست بهم حواسش ارين ديدم که بگم چيزي دوباره خواستم دادم تکون سرمو
 خانوما انومخ به به شد گرد چشام که اتوسا به رسيدم که گرفتم نگاشو رد ميکنه نگاه ديگرو
 دبو زده قرمزم جيغ رژ يک و بود پوشيده مشکي جين با قرمز تاپ يک زده تيپي عجب

 رينا به برسه چه شدم عاشقش که من بود ريخته دورش و بود اتوکشيده شالقي موهاشم
  ميداد فشار دستاش تو مبلو دستگيره و بود کرده اخم نگاه ارين به دوباره بدبخت

 چته؟ ارين واي:گفتم سريع ميشه قرمز داره کم کم ديدم بچم شده ديوونه وا

 نگفت چيزي و بيرون کرد فوت نفسشو و کرد بهم نگاهي

  شد بلند جاش از و داد تکون سرشو فقط

 خدا به خونس ديوونه مملکت

 در سمت بردن هجوم همه شد زده در زنگ که گذشت پروني مگس به ديگه چنددقيقه
 و وتامي برگشت اسپند با و اشپزخونه تو رفت بدو بدو سعيده کاريه چه اين سرم به خاک

 وجل گويي امد خوش براي همه از اخرتر کردن پرسي احوال سالم باهمه و شدن وارد پرديس
 اومدي خوش سالم:گفتم و گرفتم پرديس سمت دستمو رفتم

  دلم عزيز ممنون:گفت و فشرد دستمو پرديس

 بوسيد گونمو و شد خم بعد

 گشتمبر  نکردم روبوسي باهاش که سرم به خاک باشه مهربون ميتونه چقدر ادم يه يني واي
 فتر  کشيد راشو و کرد بهم نگاه يک که کردم باز دهنمو کنم سالم باهاش که يوتام سمت

 شکيار  کنار نفره دو مبل يک رو يوتام نشستم سرجام عادي خيلي و بستم دهنمو زکي
 چته؟.گفت و کرد بهش نگاهي يوتام سمت يه کشيد خودشو و کرد اخم کيارش که نشست
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 نيم قدو چهب تا سه با منو وقتي االغ مرتيکه ببند ايششش:گفت و کرد زنونه صداشو کيارش
 باشم؟ خوشحال داري انتظار تهران ميري ميذاري تنها قد

 پسره:گفت و سرش تو زد فهميد کيارشو منظور اينکه از بعد و کرد نگاش تعجب با يوتام
 اسکول

  عمته:کيارش

  گفتي؟؟؟ چي:گفتن و پريدن جاشون از يهو بهاره ارين و اروين و عمه

  خودمم کردم غلط:گفت و برد باال دستاشو کيارش

  خنديدن کيارش بازيه مسخره به همه

 از زدمي حرف تهران از داشت پرديس نشستم پرديس و اوينا کنار رفتم و بلندشدم جام از
 باال رفتگ ،سرشو ميداد گوش پرديس حرفاي به که همينطور اوينا افتاده براش که اتفاقايي

 پايين انداخت سرشو و کرد اخمي ديد منو نگاه وقتي

 وپرديس دست و کرد تر پررنگ اخمشو که کردم نگاش سوالي ميکنه اخم سرش به زده وا
  بشينيم اونور بريم بيا:گفت و شد بلند جاش از و گرفت

 ميشدمن اوينا رفتار منظور متوجه اصال رفت اوينا دنبال و کرد من به متعجبي نگاه پرديس
  !!!نکردم کاري که من

  الو؟:دادم جواب بود ناشناس شماره خورد زنگ گوشيم که بودم فکر تو

 ...رانندگي اموزشگاه از هستم حبيبي مهر اريا خانوم سالم:بود خانوم يک صداي

 بفرماييد شما؟بله حال سالم:من

  ميشه شروع فردا نامتون ايين کالساي راستش ممنون:حبيبي خانوم

 چند؟ ساعت داديد اطالع که ممنون:من

 5تا::حبيبي خانوم

 ممنون:من
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 دار خدانگه ميکنم خواهش:حبيبي خانوم

 خداحافظ:من

 صلهحو بود مونده ديگه ناهارخيلي تا شد حل خداروشکر اين از اينم خب کردم قطع گوشيو
 حياط ويت رفتم و شدم بلند همين براي ميکردم تنهايي به نياز احساس نداشتم رو خونه جو

 نستمنميتو ممنوعه داشتن دوست اين به کردم فکر يوتام به و رفتم راه درختا بين عمارت
 پرديس هب کرم فکر نداشتم تاحاال که احساسيه ولي عشقه يوتام به نسبت حسم بگم هنوز
 وقتي چند که قلبم خوش خواهر اوينا و ميشد حسوديم بهش خيلي که مهربوني دختر

 پيش حداقل که کردم شکر خدارو و گرفتم اسمون سمت سرمو سرسنگينه باهام هست
 هستم خانوادم

 صحبت عمه با داشت مادرجون خونه برگشتم و شدم خسته سرم اخر زدم قدم ديگه يکم
 رگشتب شد حضورم متوجه نشستم کنارش رفتم بود شهرام عمو کنار خالي جاي تنها ميکرد

 عموجون؟ خوبي:گفت لبخند با و

  خوبم ممنون:گفتم و زدم لبخندي

 يارشک بود مزخرفي جو چقدر شد صحبت مشغول بهرام عمو با و کشيد سرم به دستي عمو
 پاستورامو و کردم باز پاتختيو کشوي در اتاقم توي رفتم و شدم بلند بود گوشيش تو سرش

 کيارش؟:گفتم و ايستادم کيارش جلوي رفتم و پايبن برگشتم برداشتم

 هوم؟:گفت بود گوشيش تو سرش که همينطور کيارش

 کنيم؟ بازي پاشو:من

 عمو کوچولوي ندارم ياد بازي خاله:داد جواب همينطوري و نياورد سرشوباال

 ميکني وت بازيو خاله:گفتم و سمتش انداختم پاستورارو و کشيدم دستش از گوشيو عصبي
  بزنيم حکم دست يه بيا ميگم من

 ريمب نکن داغ بابا باشه:گفت ميکرد جمع لباسش روي از پاسورارو که همينطور کيارش

 به:گفت بزنم حرف خواستم تا بود ما به حواسش که کردم نگاه ارش به و کردم بهش اخمي
  نزن فقط ميام خدا
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 و تاميو بود ارين به حواسش که کردم نگاه اتوسا به نگفتم چيزي ولي بود گرفته خندم
 تمرف بود بيکار اروين فقط بود اوينا با صحبت درحال پرديسم ميزدن حرف باهم عموهام
 ميکني؟ بازي پاستور.گفتم و سمتش

 کي تو ارش منو داد دست همه براي و زد بُر پاستورارو کيارش شد بلند و کرد بهم نگاهي
 فردا شد ارقر  شد تموم بازي ما باختن و کردن بازي کلي از بعد يکي اروين کيارشو بوديم تيم

 ميرن باهم اقاها و خانوم وقتي:گفتم و کردم ارش به نگاهي کنيم دعوت شام به رو همه
 نميکننا جيبشون تو دست خانوما بيرون

 پرو بچه:گفت و رفت بهم اي غره چشم ارش

 اب نچ نچ نچ:گفت اروين و ارش به و شد رد کنارمون از يوتام موقع همون که زدم لبخندي
 گنده؟ خرساي ميکنين بازي ها بچه

 بوديم؟ ما منظورش ها بچه:گفت و کرد بهم نگاهي کيارش

  ديگه البد:گفتم تعجب با

 غذا سالن به همه کرد صدامون نهار براي و اومد سعيده شد بلند جاش از و خنديد ارش
 خودم براي برنج کفگير يک نشستم بهاره عمه کنار و شدم وارد همه از اخر رفتن خوري

 خورد زنگ گوشيم که بودم خوردن درحال روشون ريختم قيمم خورشت از يکم و کشيدم
 موگوشي که بيرون رفتم عذرخواهي از بعد و دادم قورت لقممو من سمت برگشت نگاها همه

 الو؟:دادم جواب بود اسرين کردم شماره به نگاهي بدم جواب

 پلو؟ يا ميخوري اش:اسرين

 سالم عليک:من

  کالم تو بپر:اسرين

  مسخره:گفتم عصبي

 اصغره بابات اسم:گفت و خنديد اسرين

 چرا؟ دقيقا خرابه وضعت انقدر تو چرا:گفتم و کشيدم پوفي کالفه
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 عزيزم را به چسبيده  چون:گفت عادي خيلي اسرين

 ميکنما قطع وگرنه بزن حرفتو:من

 يارن بهونه پهمونم بيرون؟مهمون بريم اي پايه ظهر از بعد اعصاب بي بابا باشه:اسرين

 بود خونه جو کردن تحمل از بهتر حداقل بود بهتر بيرون ميرفتم

 ميام باشه:گفتم اسرين به

 حاضرباش شيش ساعت پس ايول:گفت و خنديد اسرين

 نداري؟ کاري باشه:من

 خدافظ منگلم نه:اسرين

 نيست خوب حالش دختره اين کال کرد قطع گوشيو که بدم جوابشو خواستم

 

 و ميز پشت نشستم سريع بود ناهارشون اخراي همه که غذاخوري سالن توي برگشتم
 بهت؟ زد زنگ بود کي:گفت مادرجون شد تموم غذام وقتي خوردن به کردم شروع

 دوستم:وگفتم کردم نگاش تعجب با

 ميخواست؟ چي:مادرجون

 ميخواست؟ چي چي يني وا

 بيرون بريم ظهر بعداز:گفتم گونه گيج همونطور

 داريم مهمون ما ولي:گفت عصبي مادرجون

 ميکنيد دعوا چرا نميرم خب:گفتم متعجب

 نداره اشکال برو:گفت و فرستاد بيرون نفسشو مادرجون

 کنه ضايم ميخواست فقط بيا
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 لج اهامب همه که حکمتيه چه اين اتاقم توي رفتم سعيده از تشکر از بعد و دادم تکون سرمو
 رمان بخونم رمان يکم ظهر بعداز تا که کردم روشن گوشيمو داره، سوال جاي واقعا شدن

 خوندن به کردم شروع و کردم باز رو توام دلواپس

 

 شم رحاض تا شدم بلند بود پنج ساعت کشيدم خوندن رمان از دست زنگي ساعت صداي با
 مدک سمت رفتم موهام بستن و کردن خشک از بعد و گرفتم اي دقيقه ده دوش يک سريع

 از  کمي پوشيدم ابي مشکي شال يک و کاربني ابي مانتو با مشکي جين يک حاضربشم که
 يکسف واستادم اسرين منتظر و برداشتم موبايلمم و چادر و زدم قيمتم ارزون فيک ادکولن

 بل زير بودن جمع پذيرايي تو همه شدم خارج اتاق از گوشيم به زد تک شيش ساعت سر
 و کرد بهم نگاهي اسرين شدم اسرين اي نقره16:سوار بيرون رفتم و گفتم خدافظي

 چطوره؟ بانو احوال:گفت

 چطوري؟ تو خوب:من

 توپ:اسرين

 ميريم؟ کجا حاال خداروشکر:من

 خريد:اسرين

 خريد؟:من

 يزدانه تولد فردا اره:من

  باش اها:من

 واستميخ اسرين داخلش رفتيم و شديم پياده داشت نگه پاساژ يک جلوي بعد ساعت نيم
 خريد تشس کفش با گلبهي شب لباس يک گشتن کلي از بعد بخره لباس يزدان تولد براي

 که ودب شام وسط رگ تو بزنيم شامو تا رستوران يه رفتيم شد تموم خريداش اينکه بعداز
 بپرسم؟ سوال يه اوين:گفت اسرين

 دادم تکون سرمو ميخوردم هامو جوجه که هميطور
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 باشي؟ داشته دوست کسيو شده تاحاال:گفت و زد هم به دستاشو خوشحالي با

 داري؟ دوست پس:گفت که کردم نگاش پر دهن با

 ديگه؟ چيه حرفا اين:گفتم و دادم قورت لقممو

 نگو بگي نميخواي خب:گفت ناراحت اسرين

 دارم دوست کسيو اره:گفتم و کردم نگاش

 کيه؟ اون جدي:گفت ذوق با اسرين

 نميشناسيش:گفتم بيخيال

 ديگه بگو مسخره:گفت شاکي اسرين

 نپرس چيزي ديگه عموم پسر:گفتم کالفه

 نميپرسم چشم ايول بابا نه:گفت شيطون اسرين

 سوندر  منو اسرين و گرفتيم يزدان واسه بلکم کاپيتان ادکلون يک و رفتيم شام از بعد
  اوين راستي:گفت اسرين بشم پياده ميخواستم که موقعي

 جان؟:گفتم و برگشتم

 بدمش رفت يادم يزدان تولد کارت اينم:گفت و سمتم گرفت کارتيو

 کن تشکر يزدان از طرفم از بيام نميتونم ولي ممنون:من

 نميتوني؟ چرا وا:گفت اسرين

  عزيزم ببخشيد اومدم زور به امشبم اومدن تهران از تازه عموم پسر و دختر:من

 فعلني پس راحتي هرجور باشه:گفت و کرد بهم نگاهي

 خدافظ:من
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 کردن عوض از بعد و کردم سالم بودن هنوز همه خونه رفتم اسرين از خدافظي از بعد
 ريز هک پرديس و يوتام به کردم سعي و بودم کنارشون شب اخر تا پيششون رفتم لباسم

 نکنم توجه ميزدن حرف باهم ريز

 امهن ايين کالس ونه بود امروزجمعه خداروشکر شدم بيدار خواب از که بود ده ساعت صبح
 زنگ هرروز يزدان تولد بعد از اينجا بودن جمع همه معمول طبق امشب ولي کار نه داشتم

 دمش بلند ازجام و کشيدم پوفي اسرين هم يزدان هم ميزد مشکوک خيلي کار نرم که ميزد
 از ونچ پايين رفتم و شستم صورتمو دستو و رفتم ميکنم شک دوستامم به شدم ديوونه

 رو ونمادرج پذيرايي توي رفتم نخورم چيزي ناهار تا بودم مجبور بود گذشته صبحانه وقت
 بوسيد و بست قرانو ديد که منو مادرجون نشستم کنارش ميخوند قران و بود نشسته صندلي
 !شدن بيدار خانوم عجب چه:گفت و ميز روي گذاشت

 موندم خواب ديگه ببخشيد:گفتم و زدم لبخندي

 عزيزم نداره اشکال:مادرجون

 کجان؟ اوينا و پرديس:گفتم و کردم اطراف به نگاهي

  بيرون:مادرجون

 اها:من

 پيام توساا ديدم که برداشتم گوشيو بود سررفته حوصلم اتاق توي رفتم و شدم بلند جام از
 مهميه خيلي شب امشب کن دعا اوين:بود نوشته کردم بازش داده

 مهم؟ چرا:کردم تايپ براش کردم تعجب

 ميفهمي حاال:داد جواب بعد چنددقيقه

 باشه:نوشتم همين براي چرا بپرسم نداشتم حال

 

******************** 
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 وندنخ با منم بخوابن رفتن و بودن خسته هردوشون اومدن اوينا و پرديس که بود ناهار بعد
 يومدنم بقيه کم کم چون پوشيدم مناسبي لباس  بودکه پنج ساعت گذروندم وقتمو رمان
 به در گزن تا کردم سعيده کمک اينا و ميوه و شيريني چيدن تو يکم و اشپزخونه توي رفتم
 پرسي احوال سالم بود شهرام عمو داخل بيان تا موندم منتظر و کردم باز درو اومد صدا
 پذيرايي سمت کردم راهنماييشون و کردم

 يوتاب کنار شديم کامل همه تا اومدن هم سر پشت همينطور بودن عمو زن و عمو فقط
 دور از ااتوس اومدن اوينام و پرديس که نکشيد طولي شدم تايماز با بازي مشغول و نشستم

 دش زده در زنگ نميفهميدم هيچي من که ميزد لبخند مرگ ذوق خيلي و ميومد ابرو و چشم
 با دسفي پيرهن يک واييييي بود زده تيپي عجب داخل اومد يوتام و کرد باز درو سعيده و

 ونقرب انقدر دلم ته بود شده جيگر خيلي کال سنگي زغال کتون شلوار و دودي تک کت
 ارهدوب نشست ارين کنار و کرد پرسي احوال سالم همه با کرد کف دهنم که رفتم صدقش

 تايماز با و بودم خودم هواي حال تو سياست و اقتصاد و شغل و کار سمت برگشت جو
 نم بديد اجازه اگه لحظه يه ببخشيد:گفت و شد بلند جاش از يوتام يهو که ميزدم حرف
  دارم حرفي يک

 به دکر  شروع قلبم ميترسوند منو اين و بود خوشحال خيلي نگاش کردم نگاش ترس با
 خودم به بودو بغلم تو که تايماز بشنون صداشو بقيه ميترسيدم که بلند انقدر کوبيدن
 کردم نگاه يوتام به منتطر و فشردم

 هک کسيو زودتر تا خواستيد من از شما:گفت جلبه بهش ها توجه همه فهميد وقتي يوتام
 ادد ادامه و کرد اشاره ارين و اتوسا به عاشق کفتر دوتا اين تا کنم انتخاب پسندمه مورد

 نمک اعالم بهتون ميخوام و کردم پيدا خودمو مناسب کيس من همين براي برين بهم زودتر
 کنم ازدواج ميکنم اعالم خودم که شخص اين با حاظرم

 مدنميو باال نفسم اومد در نقش نق که فشردم دستم تو تايمازو بازوي شدن ساکت همه
 مکس از بعد بود مادرجون ميخ فقط و نميکرد نگاه کس هيچ به يوتام کيه شخص اين يني

 سته کي شخص اون حاال عاليه خيلي:گفت مادرجون کشيد طول سالها من براي که بلندي
 ؟
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 کردم مگ پامو دستو افتاد من به نگاهش وقتي گذروند رو همه نگاهش با و زد لبخندي يوتام
 بست وچشاش يوتام رسيد پرديس به و گذشت من از يوتام نگاه بندازم تايمازو بود نزديک و
 پرديس:گفت و

 و ميکردم نگاه پرديس به باشن ريخته روم سرد اب سطل يک انگار شدن شل دستام
 باورم دمش نااميد دل ته از ديدم که لبشو روي لبخند ولي کنه اعالم مخالفتشو بودم منتظر
 مخالف کردم دعا و کردم مادرجون به نکاهي دادم دست از راحتي همين به يوتامو نميشد

 دنز  دست به کرد شروع چندثانيه از بعد ولي کرد نگاه يوتام به چندلحظه مادرجون باشه
 ازتايم بودم من ميکرد نگاه بقيه به گيج که کسي تنها زدن دست به کردن شروع همه

 اينکه از عدب بزنم دست منم که کنه نزديک بهم دستامو تا ميکرد سعي و بود گرفته دستامو
 وپرديس رسما و ميزنم زنگ مهدي به تر زود عاليه:گفت مادرجون شد تموم تشويقاشون

  ميکنم خواستگاري ازش

 اب زودتر ميتونست چون بود خوشحال همين براي اتوسا پس مادرجون به زدم زل عجز با
 و شد بلند جاش از کيارش نداشت خبر که من دل از کسي چي من ولي کنه ازدواج ارين

 ذاشتمگ بنيامين پاي روي تايمازو شدم بلند جام از رقصيدن به کرد شروع و گذاشت اهنگي
 و باغ هت رفتم هام گونه  روي چکيدن و کنن تحمل نتونستن ديگه اشکام حياط توي رفتم و

 اسم دل ته از شد بسته سريع چه من عشق دفتر ميسوخت دلم ي واسه دلم زدم زار
 تاميو به کجام من بود احمقانه اول از کارم بکنم ميتونستم چيکار من حاال زدم خداروصدا

 بهش کردن فکر و نبود من مال ديگه اون نداستم يوتامو به کردن فکر حق ديگه من ميخورد
 لندب کسيم بي از تنهاييم از ترسيدم شدم جمع خودم تو و کردم پاک اشکامو بود، گناه هم

 شدم ونهخ وارد خونه توي ميرفتم دير اگه بود ضايع خيلي کشيدم صورتم به دستي و شدم
 ميباريد صورتش و سر از خوشحالي شهرام عمو ميرقصيدن وسط همه

 

 يوتامو به کردن نگاه طاقت ميرفت عروسش و پسر صدقه قربون همش هم عمو زن و
  رفتم اتاقم به سردرد بهانه به و گرفتم اجازه مادرجون از همين براي نداشتم

 گذاشتم اهنگ دلم براي و گذاشتم گوشم تو هامو هندزفري و کشيدم دراز تخت روي
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 هست که غم به نفرين نيستي که تو به نفرين

 

 شکست رفتنت از که دلي اين به نفرين

 

 ذهنمه توي که خاطراتي به نفرين

 

 جهنمه بيتو که اي خونه به نفرين

 

 کردي دلم با که کاري اين به نفرين

 

 نامردي که اين با دارم دوستت من

 

 کردي دلم با که کاري اين به نفرين

 

 برگردي که کاشکي دارم دوستت من

 

 ميکشم چي تو بي ببيني بخواي نيستي

 

 بشم تر ديوونه هميشه از که رفتي
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 خودم باروني هواي موندمو من

 

 خودم مهمونيه به دعوتم هرروز

 

 ساکته و سرد که اتاقي موندمو من

 

 راهته به چشم که هوايي موندمو من

 

 کردي دلم با که کاري اين به نفرين

 

 نامردي اينکه با دارم دوستت من

 

 کردي دلم با که کاري اين به نفرين

 

 برگردي که کاشکي دارم دوستت من

 

 فالحي مازيار:نفرين

 و رقص سخته ميسوخت قلبم کردم خفه بالشت تو هقمو هق ميريخت خود به خود اشکام
  ببيني عشقش با عشقتو خنده

 گريه و ميدادم گوش بيرون شاد اهنگ به کردم نگاه سقف به و کردم ول تخت روي خودم
 گرم منم چشاي و شد قطع صداها که گذشت چقدر نميدونم ميکردم
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 ردمک فکر ديشب به و نشسنم جام تو شدم بيدار خواب از شديد درد بدن و سردرد با صبح
 شستن زا بعد رفتم دستشويي سمت به و شدم بلند جام از خستگي به گرفت گلومو بغض
 و رداشتمب چادرمو پوشيدم و بيرون کشيدم رسيد دستم هرچي و کمد سر رفتم صورتم دستو
 نپبششو نرم که بود ضايع خيلي ميومد خوري غذا سالن از مادرجون صداي پايين رفتم
  ترم؟دخ پريده رنگت انقدر چرا:گفت و کرد بهم نگاهي مادرجون نشستم ميز پشت و رفتم

 نشده خوب هنوز ديشبم سردرد:گفتم نلرزه صدام که تالشي با و کردم صاف صدامو
 شده بيشتر شدتشم

 دکتر؟ بريم ميخواي:گفت و کرد بهم نگاهي مادرجون

  ميشم خوب ميخورم مسکن يک نه:گفتم و دادم تکون سرمو

 انوم؟خ اوينا خوبي:گفتم و کردم سمتش صورتمو نميکرد نگام و بود پايين سرش اوينا

 خوبم:گفت و داد تکون سرشو اوينا

 داد سالم و نشست کنارم اومد ميباريد چشاش از خوشحالي شد وارد پرديس موقع همون
 خانوم عروس سالم:گفت مادرجون دادم جوابشو لبي زير

 نشکنه بغضم تا فشردم دستم تو مرباهارو قاشق من و زد لبخندي پرديس

 بيان ديگه دوهفته تا شد قرار و گرفتم تماس پدرت با راستي:داد ادامه مادرجون

  ممنون:گفت بود پايين سرش که همينطور پرديس

  دخترم بشم فدات:گفت و زد لبخندي مادرجون

 رونبي رفتم و کردم خدافظي و شدم بلند صندلي از نداشتم مسخررو جو اون تحمل ديگه
  غسرا و  دادم بهش سالمي ديدم يزدانو مغازه داخل رفتم که بود هشت به ربع يک ساعت
  مياد تر دير گفت که گرفتم اسرينو
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 ديش ها مرده شبيه:گفت و خنده زير زد ديد که قيافمو اومد اسرين که گذشت ساعت يک
 نيم:گفت يزدان به و کشيد دستمو سريع شد خيره بهم تعجب با ديد که پوزخندمو دختر

 ميايم ديگه ساعت

 و رونبي ميبري خودت با اينم همش مغازه بياي نميگم تو به ديگه من بابا اي:گفت يزدان
 خنديد و ميمونم تنها دست من

  ميايم ديگه ساعت نيم خسيس:گفت اسرين

 سيديمر  وقتي پاساژ تو شاپ کافي بره ميخواد کجا ميدونستم بيرون برد کشيد دستمو و
 شده؟ چي بگو خب:گفت و ميز يک پشت نشست سريع

  ضايم؟؟؟ انقدر يني:گفتم و کردم بهش نگاهي

 انقدر از بيشتر خيلي:اسرين

 زدم و بيارم دووم نتونستم اخرشم کردم تعريف براش اتفاقارو همه و دادم بيرون نفسمو
 نگاهمو نميدونستم معنيشو که بود لبش رو لبخندي يک که کردم نگاه اسرين به گريه زير
 کيه؟ عروسيشون حاال:گفت و کرد جور و جمع خودشو ديد خودش به که

  بگيرن عروسي کي نيست معلوم نکردن عقد هنوز:من

 وارد دش تموم ساعت نيم که بريم پاشو:گفت و داد تکون تاييد نشونه به سرشو اسرين
 کاري زمان اخر تا منم رفت و کرد خدافظي و گفت چيزي يزدان به اسرين شديم که مغازه

 چشام جلوي دستشو يزدان که بودم غرق فکرم تو نميزدم حرفي و بودم خودم تو همش
 کجايي؟:گفت و داد تکون

 همينجام هيجا:گفتم و اومدم خودم به

 وقت:تگف و کرد تبديل لبخند به پوزخندشو سريع کردم نگاش تعجب با که زد پوزخندي
 مافتاد راه و کردم تشکر نيست خوب خيلي حالت که کن استراحت خونه برو تمومه کار

 هن داشتم رو خونه حوصله نه خونه رفتم اونجا از و رفتم نامم ايين کالس خروجي در سمت
 نباشه کسي که برم جايي يه ميخواست دلم بيرون
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 رگهب يک اتاقم در به اتاقم سمت افتادم راه سعيده حتي نبود خونه هيچکي شدم که وارد
  ابي خواستي بهرامت عمو خونه رفتيم ما عزيزم:بود نوشته مادرجون که بود چسبيده

 قماتا داخل رفتم و کندم کاغذو  ميکنن نگاري نامه که نداره تلفن ادم مگه نميدونم من
 کي با اونم ميخوابم من و سردردم که گفتم و زدم اوينا به اس يک و کردم عوض لباسامو

 ردمک فکر اون اينو به انقدر جام تو کشيدم دراز و کردم روشن خوابمو چراغ داد جوابمو اوکي
 برد خوابم که

 گاهن اطرافو کردم باز چشامو شخصي توسط اسمم کردن صدا با که چندبود ساعت نميدونم
 اين ايچش ميکرد نگام مهربون لبخند بايک و بود ايستاده تختم دوقدمي تو پرديس کردم
 نگاش همينطوري ميکرد جذب خودش سمت رو همه که داشت عجيبي جادوي دختر

 نميشي؟؟؟ بيدار:گفت که ميکردم

 چنده؟ ساعت مگه چرا:گفتم سريع

 کنم بيدارت شام براي گفتن مادرجون شب يازده:پرديس

 ميام االن ممنون:من

 غذا سالن تو رفتم و پايين رفتم و شدم بلند ازجام شد خارج اتاق از و زد لبخندي پرديس
 موع خونه نيومدي چرا:گفت و کرد بهم دلخوري نگاه مادرجون نشستم مادرجون کنار خوري

  بهرامت؟

 شديد بودم سردرد کنيد باور:من

  کردم نگاش تعجب با که زد پوزخندي اوينا

 اعتس فردا که کن حاضر وسايلتو پاشو:گفت اوينا روبه و شد بلند پرديس شام از بعد
 ميافتيما راه شيش

 ن؟بر ميخوان کجا:گفتم مادرجون به تعجب با رفت پرديس همراه و بلندشد ازجاش اوينا

 مشهد:مادرجون

 چرا؟:من
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 کنه نظارت مشهدم پزشکي وسايل به بايد پرديس چون:مادرجون

 اونجان؟ کي تا اها:من

 برميگردن مهدي اومدن تا هفته يک:مادرجون

  کردم نگاه دستم ناخناي به و دادم تکون سرمو

  مزخرف چقدر باشم تنها خونه هفته يک اههه

 درخوندمانق خوندن رمان به کردم شروع و برداشتم گوشيمو اتاقم تو رفتم و شدم بلند ازجام
 خوابمب داشتم وقت ساعت سه ميداد نشون شبو سه کردم نگاه ساعت به شد تموم رمان که

 خوابيدم اقاجون به گفتن بخير شب با و خوندم اشهدمو کشيدم دراز سريع

 تو من معمول طبق ايران اومدن هايده عمو زن و مهدي عمو و گذشت باد مثل دوهفته
 مثل دلم فرودگاه رفتن بقيه و کنم فراهم ازشونو استقبال تدارکات تا موندم خونه

 تا ردمک گرم سعيده با سرمو داشتم تهوع حالت ناراحتي و استرس از ميجوشيد سيروسرکه
 ادمد قورت صدا با دهنمو اب شد زده در زنگ که گذشت ساعت نيم کنم منحرف ذهنمو يکم

 نجپ بودم منتظرشون درورودي جلوي شد باز در که کردم لمس کليدو ايفون سمت رفتم و
 باموهاي باشه سالش61ميخورد که مردي يک بعدشم شد وارد مادرجون اول بعد دقيقه

 اياق ايشون که زد حدس ميشد و ميداد شباهت پرديس به خيلي که صورتي و جوگندمي
 و زد من به لبخندي دادم سالم و پايين انداختم سرمو هستن مهدي عمو يا صديقي

 و زدم ،لبخندي شدم خوشحال واقعا کردين پيدا بهنامو بزرگ دختره بودم شنيده:گفت
 دارين لطف شما:گفتم

 باشي زنده:گفت و کشيد سرم به دستي

 زن بود معلوم اينم که شد وارد باکالس و پوش شيک بسياااااار خانوم مهدي عمو از بعد
  دخترم سالم:گفت و بوسيد صورتمو و زد لبخندي که کردم سالم هايدس عمو

 اومديد خوش:من

 عزيزم باشي سالمت:گفت و فشرد دستمو
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 يخوب خيلي احساس خوبن و محترم بس از گرفت ايرادي هيچ خانواده اين از نميشه اصال
 کنم پنهون نميتونم ناراحتيمو ولي دارم بهشون نسبت

 و پرديس پزيرايي سمت افتادم راه سرشون پشت و کردم پرسي احوال سالم هام بچه با
 کردم عيس ميکردن نگاه اونور اينور به لبخند با و بودن نشسته دونفره مبل يک روي يوتام

 نشد؟ تموم نامت ايين کالساي:گفت بود کنارم که اتوسا نکنم نگاشون

 ديگه هفته از بشينم ماشين پشت ديگ بايد رفتم رو جلسه هشت چرا:من

 کيه؟ مربيت جدي:اتوسا

 اسماعيلي خانوم:من

  اها:اتوسا

 يوتام که خوشحالم چقدر نميدوني اوين واي:گفت و بهم زد دستاشو اتوسا که بودم فکر تو
 ميرسيم بهم ارينم منو و ميکنه ازدواج داره

 ميخندي؟ براچي:گفت اتوسا که خنديدم

 کنيد ازدواج باهم ارين و تو ميشه باحال خيلي:من

 چرااااا؟؟؟:گفت تعجب با اتوسا

  خنديدم ودوباره بزرگتري ارين از دوسال تو اخه:من

 دارمش خداروشکر که عشقه مهم نيست سن مهم:گفت و زد بازوم به مشتي

 ايدب ادم که عشقه مهم ميگه راست اره شد تبديل غمگين لبخند يک به و شد جمع خندم
 باشه داشته

 و دمش بلند جام از من که ميکشيد پرديس و يوتام ازدواج به بزرگترا بحث داشت کم کم
 خوري اهارن ميز صندلي رو ببرن پي دلم راز از بقيه بدم سوتي مبادا که اشپزخونه توي رفتم

 بهشون بودم داده تکيه سرمو و ميز شيشه رو بودم گذاشته دستمو و بودم نشسته کوچيک
 و موع نزاشتن رسيد گوشم به باشه مبارک و صوت و دست صداي که چقدرگذشت نميدونم

 رهمينطو  ميز روي چکيد اشکم نامردا کندن رو قضيه قال االن همين برسن روز يه عمو زن
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 يدمد که برگشتم سريع سرمه پشت يکي کردم احساس که ميکردم نگاه اشکم قطره به
 کني؟مي گريه چرا:گفت يخچال تو شد خم که همينطور کيارش

 زدن؟ دست همه که چيشد همينطوري:گفتم و کردم پاک اشکامو سريع

 قدع پرديسو و يوتام ديگه هفته يه شد قرار هيچي:گفت و اومد بيرون اب پارچ با کيارش
  بگيرن عروسيشونو ديگه دوماه و کنن

 و تمسم برگشت عصبي و کشيد سر ابو ليوان کيارش نگفتم چيزي و دادم تکون سرمو
  نکني بازي ضايع انقدر و بيرون بياي بهتره:گفت

  بيرون رفت سريع و

  ...نه واي فهميده کيارش يني صندلي رو شدم ولو

 کيارش ولق به تا بيرون رفتم لبخند با و کشيدم لباسم به دستي و شدم بلند جام از سريع
 نشه بازي ضايع

 بالشت زير از گشتم گوشي دنبال دستم با  شدم بيدار خواب از اهنگ صداي با صبح
 ها؟:دادم جواب و کشيدم بيرونش

 اريامهر؟ خانوم:اومد مرد يک صداي

 کيه؟ ها:من

 هستم امامي:اقاهه

 کيه؟ امامي:گفتم گيجي با

  امامي يزدان:اقاهه

 خوبه؟ حالتون امامي اقاي واي:گفتم و سرجام نشستم سيخ

 داشتيد؟ تشريف خواب ممنون:يزدان

 ببخشيد موندم خواب اره:من

 بيايد نيست الزم امروزم نيست مشکلي:يزدان
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 ممنون بده خداخيرتون:من

 بدرود ميکنم خواهش:يزدان

 دار خدانگه:من

  خوابيدم دوباره و کردم قطع گوشيو

 اوين هوي اوين:شدم بيدار اوينا صداي با که گذشت چقدر نميدونم

 هوم؟:من

 بيرون بريم عمو و عمو زن با ميخوايم پاشو:اوينا

 و دمش حاظر و شستم صورتمو دستو بيرون رفت شدم بيدار ديد که اوينا شدم بلند جام از
 چخبره؟:گفتم و دادم سالم بودن پايين همه پايين رفتم

 بيرون بريم ناهارو خواستيم خوشي خبر:مهدي عمو

  اها:من

  شديم اوينا ماشين سوار و بيرون رفتم و کردم مرتب سرم رو چادرمو

 شد ازب در و زد بوقي اوينا بوديم مادرجون باغ جلو بعد ساعت نيم انداخت راه ماشينو اوينا
 ماشين از هستن همه ميشد معلوم ديگه ماشين شيش پنج از داخل کرد هدايت ماشينو

 شستهن هم کنار سمتش رفتم و دادم تکون دستي ديدم اتوسارو تر جلو رفتم و شدم پياده
 ريمب پاشيد:گفت و سمتمون اومد دست به توپ کيارش که ميزديم حرف هردري از و بوديم

  واليبال

 وعم مهديو عمو ميکردم نگاه اطراف به بودم نشسته من فقط رفتن و کردن موافقت همه
 تخمه مادرجونم و عمه و ها عمو زن ميکشيدن سيخ هارو جوجه داشتن بهرام عمو و شهرام

 کيارش چش تو چش که کردم ها بچه به نگاهي و کردم پوفي ميزدن حرف و ميشکستن
  برگردوند روشو و کرد اخمي ديد خودش به نگامو وقتي شدم

 به و کشيدم بيرون کيفم از هامو هنزفري و انداختم باال هامو شونه نيستا خوب حالش وا
 بدم گوش اهنک يکم تا کردم وصل گوشيم
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 وشيگ از يکي ديدم پرديسو و برگشتم شونم به زد يکي که شد رد اهنگ چندتا نميدونم
 جانم؟:گفتم و اوردم در گوشم از هارو

  وسطي بياي کنم صدات گفتم ها بچه:گفت و زد لبخندي پرديس

 باهم و بودن زده حلقه ها بچه رفتم دنبالش و شدم بلند جام از بود سررفته خودمم حوصله
 کشي يار يوتام و کيارش شدن اماده کشي يار براي ديدن که پرديسو منو ميزدن حرف

  من من:گفت سريع کيارش ميکردن

 توتو:گفت و کرد بهش نگاهي يوتام

 کشيدم:کيارش

 کيو؟:يوتام

 پرديسو:گفت و زد خبيثي لبخند کيارش

  لعنتي:گفت و کرد اخمي يوتام

  نباش ناراحت دادا بکش:گفت و اورد در زبونشو کيارش

 توساروا يوتام کشيد اروينو کيارشم کشيد ارينو و نگفت چيزي و رفت اي قره چشم يوتام
 منم امينوبني يوتامم کشيد يوتابو کيارش کشيد ارشو يوتام کشيد اوينارو کيارش کشيد
 تو از اوينا يوتام:گفت تفاوت بي و کرد بهم نگاهي کيارش موندم

  بکشش تو قويه گروهمم ميشه زياد من مال:يوتام

 داري؟ مشکلي نخودي با:گفت و کرد بهم نگاهي کيارش

 ندارم مشکلي نه:گفتم و دادم تکون سرمو

 نخودي اوينام خوب:کيارش

 ندبارچ يوتام  وسط رفتيم ما و برد کيارش تا نه سر شدن قيچي کاغذ سنگ به شروع بعد
 يغيج يوتاب يوتاب به خورد و داد جاخالي اتوسا اتوسا سمت کرد شوت و زد زمين به توپو

 مهه که انداخت توپو بنيامين دوباره کنار رفت و دارم حسابتو خونه:گفت يوتام به و زد
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 و کرد پرديس به نگاهي يوتام بود جلوش پرديس افتاد يوتام دست توپ دادن جاخالي
 وضع توپو جهت يوتامم کرد بهش مظلومي نگاه پرديس که کنه پرت سمتش توپو خاست

 ارکن راحت خيال با منم نميزد منو هيچکي و ميشد شوت توپ همينطور اوينا به زد و کرد
 که ميکردم فکر نامفهوم چيزاي به داشتم و نبود حواسم ميزدم قدم خودم براي زمين

 رو دمش پرت نبودم اماده که منم سمتم کرد شوت توپو و کرد استفاده فرصت از بنيامين
 گرفتم خودمو جلوي ولي شد جمع چشم تو اشک کردم حس دستام کف شديدي درد زمين
 شد؟ چي گفت و زد زانو جلوم يوتاب ميکردن نگام و بودن شده جمع دورم ،همه

  نميدونم:من

 هاش بهل از و داخلش بود رفته ته تا بزرگ ميخ يک کردم نکاه کفشو و گرفتم باال دستمو
 ضعف دلم که طوري گرفت شديدي درد که دادم تکون دستمو مانتوم رو ميريخت خون
 مبر  راه کرد کمکم و کرد بلندم و گرفت بازومو يوتاب ريخت چشمم گوشه از اشک رفت

 وخيمه خيلي دکتر ببريمش:گفت تند ارش گرفت ديگمو دست اتوسام

  ديگه کن مداواش دکتر اي چيکاره تو مگه:گفت و زد شونش به يوتام

  پرستار نه اعصابم و مغز دکتر من:گفت و کرد بهش نگاهي ارش

 ماشين تو بيارش اتوسا:گفت ماشينش سمت ميرفت که همينطور و

 شده؟ چي:گفت و جلو اومد بهرام عمو

 دکتر ببريم بايد اوينو فقط هيچي:گفت و گرفت باال دستمو اتوسا

 ديگه برو هستي چي منتظر خب:وگفت کرد جمع صورتشو عمو

 بيشتر هثاني هر دردم بيمارستان سمت رفت گرفت گازو ارش که شديم ماشين سوار اتوسا با
 متس رفتيم ارش و اتوسا با داشت نگه ماشينو ارش که ميافتادم پس داشتم ديگه ميشد

 کرد شافوني ضد کشيد بيرون ميخو و کرد حس بي دستمو سرم باال اومد دکتر يک اورژانش
 رگشتيمب و کرد تشکر دکتر از ارش کرد پيچي باند دستمو و زد کزازم واکسن يک زد بخيه و

 رجونماد بود حاضر ناهار باغ برگشتيم نداشتم درد و بود بيحس هنوز دستم ماشين توي
 دخترم؟ تو خوبي خدا واي:گفت و شد بلند جاش از ديد که مارو
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  خوبم اره:گفتم و دادم تکون سرمو

 شد من تقصير خانوم اوين ببخشيد :گفت و اومد بنيامين

  نبود حواسم من حرفيه چه اين نه:من

 چپمم دست و بودم دست چپ من چون بود گشنم سفره کنار نشستم و زدم لبخندي
 خوردن به کردم شروع و گرفتم راستم دست قاشقو مکافات با بود شده ضخمي

*************** 

 يماسمان ابي  دامن کت به دستي ميکردم نگاه خودم به و بودم ايستاده قدي ايينه جلوي
 پوشيدم ابيمو صندالي و نشستم تخت روي دادم گره سرم پشت روسريمو و کشيدم

 و ميکنن ازدواج يوتام و پرديس ميشه تموم همچي ديگه امروز گذشت دوهفته چقدرزود
 ارش کنار بودن جمع همه پايين رفتم و شدم بلند جام از و کردم پوفي ناراحتم چقدر من

 عمو و موع زن ميکردن نگاه اطرافشونو لبخند با که کردم نگاه پرديس و يوتام به و نشستم
 غولمش باهم بعضيام ميرقصيدن و بودن وسط بعضيا ميرفت صدقشون قربون همش هم

 ميدونمن بود شده هرموقعي از تر خواستني گلبهي لباس اون تو واقعا پرديس بودن صحبت
 گرفته پرديس و يوتام سر روي رو پارچه اوينا و اتوسا اومد عاقد که گذشت چندساعت

 وندنخ به کرد شروع و کرد باز دستکشو دفتر عاقد بود قندسابيدن درحال يوتابم بودن
  عقد خطبه

 اورم؟ در اريامهر يوتام اقاي دائم عقد به شمارا وکيلم ايا صديقي پرديس خانم دوشيزه

  بچينه گل رفته عروس:گفت ذوق با يوتام

 رد اريامهر يوتام اقاي دائم عقد به شمارا وکيلم ايا صديقي پرديس خانوم دوشيزه:عاقد
 اورم؟

 بياره گالب رفته عروس:گفت اينباراتوسا

 اقاي مدائ عقد به شماره وکيلم ايا اورديد گالباتونم چيديد گالتونم سالمتي به خب:عاقد
 دراورم؟ اريامهر يوتام

 ميخواد زيرلفظي عروس:گفت خنده با اوينا
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 دست انداخت و اورد در خوشگل دستبند جعبه يک و کتش جيب تو کرد دست يوتام
 همه و جون خانوم اقاجون و مادرم پدرو اجازه با:گفت و کرد صاف صداشو پرديسم پرديس
 بله بزرگترا

 دادم تماسشون هم به اروم و کردم نزديک هم به دستامو زدن دست به کردن شروع همه
  زدم دست منم يني

  برقصن تا وسط اوردن دامادو عروس رفت عاقد اينکه از بعد

 ميکنن پچ پچ هم گوش در و ميزنن لبخند هم به عشق با چقدر که کردم نگاه بهشون
 يوتام رسيدن هم عشق به دونفر بالخره شدم خوشحال يهو چرا نميدونم زدم لبخندي
 تشونسم رفتم و شدم بلند ازجام سمتشون برم کرد اشاره و زد لبخندي افتاد بهم نگاهش

 ميدي؟ دونفر ما به رقصو دور يه افتخاره دخترعمو:گفت ميخنديد که همينطور يوتام

  غريبه مرداي جلوي رقص واي

 روسع دخترعموي ناسالمتي نداره اشکال کوچولو يه حاال:گفت که شد نگاهم متوجه يوتام
  نشستي يجا تنها ولي دوماديا

 عمو پسر نه که چرا:گفتم و زدم لبخندي ناچار

 يچرخيدم دورمون يوتام و ميرقصيديم باهم پرديس منو وسط رفتيم و گرفت دستمو پرديس
 به و گرفت دستمو پرديس نبود، بند جاش تو خوشحالي از و بود شده ديوونه ميزد دست و

 ويوتام دست پرديس شد تموم که اهنگ فشردم دستشو و زدم لبخندي داد ادامه رقصش
 نگاه هب نگاهم کنم تازه نفس يکم تا سرجام نشستم منم جايگاهشون تو رفتن و گرفت

 صندلي رو شدم ولو و دادم جواب لبخندشو ميکرد نگام لبخند با که افتاد کيارش

 مهه همين براي نداشت رفتن راه ناي هيچکس ديگه کشيد طول شب دوي ساعت تا جشن
 اتاق وت چپيدن مجرد پسراي نرن هاشون خونه و بمونن همينجا گرفتن تصميم ها خودموني

 قاتا تو عمم شدن ولو جا يه جفت جفت هم بقيه من اتاق تو اتوسا منو باال طبقه مهمان
 وکيدمک گوشيو سريع ندادم گوش اتوسا حرفاي به اصال که بودم خسته انقدر موند مادرجون

  خوابيدم نرسيده بالشت به سرم و
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*********** 

 

 پريدم تخت از نشه بيدار اتوسا که طوري اروم شدم بيدار خواب از هفت ساعت صبح
 يرونب زدم خونه از و حياط داخل  رفتم نبود بيدار کسي پايين رفتم و شدم حاضر و پايين

 بتونم تا دمب گوايناممو امتحان...انشاا بگيرم تاکسي اونجا تا ميرفتم پياده خيابون سر تا بايد
 فکر و مميرفت راه همينطوري داشتم تمومه خدا اميد به ديگه هفته يک ماشين پشت بشينم

 هنپ شپلق و پام دور پيچيد چادرم و شدم حول زد بوق سرم ازپشت ماشين يک که ميکردم
 زمين اين به ميچسبم لواشک مثل همش که شيطون بر لعنت اومد در اخم شدم زمين

 شدم ندبل جام از نفر يک بلند خنده صداي بعدش و شنيدم ماشينو شدن بسته بازو صداي
 ودهنش و زده تکيه ماشينش به کيارش ديدم که کردم نگاه سرمو پشت غليظ اخم با و

 يمانداخت نخند زهرمار:گفتم و رفتم اي غره چشم ميخنده و کرده باز ابي اسب بالنسبت
 ميخندي زمين

 بشين بگم ميخواستم:گفت بود صداش تو که اي خنده ته با و کرد جور و جمع خودشو
 برسونمت

 يدپرس ازم ادرسو و نشست اونم ماشين تو  نشستم تعارف بي بود1::5کردم نگاه ساعت به
 و ايستاد کيارش که ميبرد خوابم داشت ديگه کشيديم خميازه فقط مقصد تا هردومون

 پايين بپر رسيديم:گفت

 ميکنم جبران گرفتم گواينامه ممنون:گفتم و شدم پياده و کردم درست چادرمو

  خانوما خانم نيست جبران به الزم:گفت و زد لبخندي

 اسرين و يزدان ديدم که کردم باز رو مغازه در پاساژ داخل رفتم و دادم جواب لبخندشو
 خوبي؟ سالم:گفتن زده هول و ترسيدن ديدن منو تا که کردنن پچ پچ درحال اروم

 حتما دمش بيخيالشون نگفتن چيزي و پايين انداختن سرشونو که کردم نگاشون مشکوک
 ممنون خوبم سالم:گفتم و زدم لبخندي چه من به ميزدن ناموسي حرف داشتن



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM صديقي اگرين – تنها شده طرد

telegram.me/romanhayeasheghane 194 

 چخبرا؟:گفت و پيشم اومد اسرين پيشخون کنار گذاشتم و کردم تا و دراوردم چادرمو

 کرد ازدواج يوتام هيچي:گفتم و باال انداختم شونمو

 يوتام؟:گفت تعجب با

  عموم پسر اره:من

 چييي؟:گفت بلند

  مرض:گفتم و گرفتم دهنش جلوي دستمو

 کي؟ با کِي:گفت و اورد پايين صداشو اسرين

 عموم دختر پرديس با ديشب:من

 نيستي ناراحت چرا تو االن:گفت اسرين

 دارن دوست وهم اونا بکنم ميتونم چيکار بعدشم بود اشتباه انتخابم اولم از:گفتم تفاوت بي
  بشن خوشبخت...انشاا

 اهان:گفت اسرين

 ردک سالم داد جواب و پريد جاش از خورد زنگ اسرين گوشيه که کرديم سکوت چنددقيقه
  ميام االن چشم:گفت و پريد اسرين رنگ که گفت چي خطي ور اون نفهميدم

 يمخدافظ حتي بيرون رفت و گفت بهش چيزي اروم يزدان سمت رفت و کرد قطع گوشيو و
 ادب بي نکرد

 از همش يزدان کردم فاکتور خريداشونو تند تند منم اومد مشتري چندتا کاري زمان اخر تا
 اعصابش بود معلوم نميداد جواب اونم ميگرفت تماس يکي به و ميرفت اونور به ور اين

 امامي؟ اقاي:گفتم و سمتش رفتم و برداشتم وسايالمو که بود هفت ساعت خورده

 بله؟:گفت و سمتم يرگست سريع يزدان

 برم ميديد اجازه اگه شده تموم وقت:من

  سالمت به:گفت و داد تکون سرشو
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 يزيچ تاکسي تو که بودم خسته انقدر خونه برم تا گرفتم تاکسي و شدم خارج پاساژ از
 برد خوابم و نفهميدم

 وزر يزدان نميداد تلفناموهم جواب نديدم اسرينو ديگه بود گذشت قضيه اون از ماهي يک
  دز  داد سرم مسخره اتيکت يک سر بار يک که حدي به ميشد عصبيتر و تر اخمو روز به

 تگاهايدس به هاش سرکشي نتيجه تا غربت ديار به بود برگشته مادرجون قول به پرديسم
 و ودب عروسيشون ديگم ماه يک بياد ايران به هميشه براي و بده شرکتشون به پزشکيو

 و مترسيد شد باز شدت با در که بودم نشسته تختم رو شلوغتر سرش هميشه از يوتام
 چيشده؟:گفتم و گذاشتم قلبم رو دستمو

 تمگف دادم رو بهت هي چيشده بگو تو چيشده:گفت عصبانيت از سرخ صورتي با اوينا
 منو شدي بدترم هيچ نشدي درست ميشي درست کنم محلي کم بهت مدت يه خواهرمي

 هان؟ برنميداري ما سر از دست که کرديم گناهي چه اروين

 رفح چي درباره:گفتم تعجب با ميکرد نگاه من به منتظر ميزد نفس نفس که همينطور
 اوينا ميزني

 همخملي گوشام کردي فک نخودچي درمورد چي درمورد:گفت و کرد هيستريکي خنده اوينا
 درخواست و ميفرستي عاشقانه هاي پيام اروين به همش که نميفهمم من کردي فک
 ميکني ..اال الله ال....هاي

 نکردم کاري همچين من:گفتم لکنت با بود بازمونده نعلبکي دوتا اندازه چشام

 رست با ندارم مدرک ازت من کردي فکر کن نکا:گفت و بغلم تو کرد پرت گوشيشو اوينا
 بود لشپروفاي پشت عکسمم حتي من اسم به ياهو اکانت يک کردم نگاه برداشتم گوشيشو

 نم اکانت از ها مکالمه تو که بود اروين با من اکانت مکالمه بعدي عکس کردم رد عکسو
 وشيوگ ترس با بود شده فرستاده اروين براي اي شرمانه بي بسيار هاي پيشنهاد و ها حرف
 نبوده من کار اين:گفتم سمتي کردم پرت

 بود؟ من عمه کار پس هه:اوينا

 نيست کارمن که باالسر خداي همون به:گفتم عجز با چکيد اشکم
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 توا مال اکانت اين کيه کار پس نيست تو کار اگه:گفت اوينا

 تماح اون ندارم ياهو اصال من تاپ لپ هم بگرد گوشيمو هم بيا:گفتم و کردم خفه هقمو هق
 داشته دشمني باهام که بوده کسي

 وسط؟ اين ميگه چي عکست عکست:گفت اي مسخره حالت با اوينا

 نميدونم خدا به نميدونم:گفتم و پوشوندم صورتمو دستام با

 کني تمومش زودتر بهتره ندارم شوخي حوصله و حال من:گفت و گرفت گر دوباره اوينا
 مسخره مارو چندماهه نيست فردا امروز مال مسئله اين ميگم مادرجون به همچيو وگرنه

 توا با تصميم داني خود کردي خودت

 همه هکرد کارو اين کي نداره امکان چي يني گذاشت تنها تعجب و بهت با منو و بيرون رفت
 ازب اتاقو پنجره بود داده دست بهم خفگي احساس بودن اورده هجوم سرم به مزخرف افکار
 اتواتفاق اين اصلي منبع تا دادم جلون اجازه مزخرف افکار اين به و نشستم لبش و کردم
 کنم پيدا

 جا چهي به ولي ميکردم فکر و بودم بيرون به خيره پنجره از همينطور که بود ساعتي يک
  نميرسيدم

 شم ندبل پنجره لبه روي از که نداشتم اينو حوصله و حال که بود ريخته بهم انقدر اعصابم
 ناروي ديگه که بود همين براي يني روش گذاشتم سرمو و کردم جمع شکمم توي زانوهامو

 يگهد اتفاق اين بخاطر يني بود همين براي اوينا اخم و قهر يني ميداد سالممو جواب زور به
  ...لعنتي لعنتي ميرفت؟ سريع ميومد اگرم و نميومد اينجا به زياد اروين

  ميشدم ديوونه داشتم ديگه

 گفتن بزرگ خانوم جان اوين:شد وارد سعيده و شد باز اتاق در که گذشت چقدر نميدونم
 بريد فرودگاه به خانوم پرديس پيشواز براي که باشيد اماده0ساعت فردا بگم بهتون

 ممنون باشه:من

 حاضره شام پايين بيايد راستي:گفت يهو که کرد گرد عقب سعيده
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 سيرم ممنون:من

  رفت و نگفت چيزي ديگه سعيده

 ردمک فکر بس از بودم شده خسته  تخت رو کردم پرت خودمو و پايين پريدم تاقچه روي از
 تو بيا:گفت که زدم در اوينا اتاق رفتم و برداشتم تاپو لپ و گوشي

  کردم باز درو

 ميخواي؟ چيزي:گفت و هم تو کشيد اخماشو سريع ولي کرد تعجب من ديدن از

 تا استشر  بهت بدم اينارو اومدم:گفتم و تختش رو گذاشتم تاپو لپ و گوشي و نزديک رفتم
 برات گناهيمو بي باشم خواسته که نمياد ذهنم به چيزي هيچ ولي ميکردم فکر داشتم االن

 ردف اون ديدي اگه بهت ميدم اينارو مجازيه فضاي به ارتباطم هاي راه تنها اينا کنم ثابت
 نيستم من فرد اون بدون داد پيام بازم ديدي اگه ولي بودم من يني نداد پيام ديگه

  ندارن رمز کدومشون هيچ:گفتم اتاق در سمت برميگشتم که همينطور

 ؟ باشي نداشته اي وسيله کارت محل معلوم کجا از:گفت اوينا

  کني چکش و اونجا بياي ميتوني فردا:من

 ونا ميدونمم ندارم نيازي اينا به من:گفت و دستم داد و برداشت تاپو لپ و گوشي اوينا
 زرنگم خيلي ولي ميزنم شيرين درسته ميشناسي که منو نبودي تو شخص

 چته؟:وگفت خنديد که کردم نگاش تعجب با

 شدي؟ متوجه چطور:من

 بشين بيا:گفت و نشست تخت رو و برشداشت و تاپش لپ سمت رفت

 اين نگا:گفت و کرد باز عکسشو و اکانتم رو زد ياهو تو رفت کرد روشن تاپو لپ کنارش رفتم
 ارانگ نگا دستاتو ولي ژستته کردم فک اول من نفهمي تو که شده گرفته طوري عکس
 ايلشوپروف عکس مياد خري کدوم بعدشم شده گرفته عکس اين که ميکردي حرکت داشتي

 ميذاره؟ چادر با
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 کي بگه بهت مثال که خواستم ازاروين من که اينه بعديش:گفت که کردم نگاش ساکت
 براش بفرستي يهويي عکس

 ميکردي عوض بحثو همش تو مثال يا شخص اون که

 هب حواست اصال و چادره با عکستم اين نگا فرستادي اروين براي عکسو اين فرداش و
 و اروين هم روز يک سومي و نگرفتيش خودت که ضايس ديگه اين خب نيست دوربين

 عاونموق ولي نميکردي کاري و بودي نشسته ساکت و بودي توام بودن جمع اينجا بقيه
 وشباه زياد کرده کارو اين باهات که کسي اينکه مثل ميزد حرف تو اکانت با داشت اروين
 رفتاري اون بودم عصبي ازت خودتي که بود شده باورم اوال خودم من راستش خب نيست

 رديک کارو اين خودت اگر که باشم زده دستي يک هم که بود اين بخاطر داشتم اتاقت تو که
 من چون کرده باهات کارو اين کي که کني جو جستو خودت تو نکردي اگرم و بدي لو

 داره دربارت زيادي اطالعات و ميشناسه تورو کرده کارو اين که کسي مطمئنم

 ديگه دشمن من چون باشن نامادريم و ناپدر ميشه يني:گفتم و کردم نگاه اوينا به ترس با
 ندارم اي

 واردن؟ انقدر اونا ميکني فکر:اوينا

  باشه ميتونه کي پس خب  نبودن وارد انقدر قطعا خب

 باشه اميريان شايد اميريان:گفتم ميکردم فکر که همينطوري

 

 کيه؟ اميريان:اوينا

 بفرسته دبي به منو ميخواست که کسي همون:من

 ديديش؟ دوباره کردي فرار اينکه از بعد ميشه اينم اره:اوينا

 چاپ روزنامه توي گمشده عنوان به منو عکس و اسم چندوقت از بعد ولي نديدمش نه:من
 نشد خبري ازش اون از بعد ولي بود کرده
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 تا مه رو ميريزيم مُخامونم ميکنيم هماهنگ ها بچه با باشه:گفت و کشيد اي خميازه اوينا
 فرودگاه بريم بايد صبح که بخواب برو االنم ميشه چي ببينيم

 چي؟ کارم:من

 بگير مرخصي:اوينا

  باشه اوف:من

 مبود نکرده تجربه حسو اين که بود وقت چندين شدم لذت غرق که بوسيد لپمو اوينا
 واقعا هک کردم فکر اين به و کشيدم دراز تختم رو اتاقم به برگشتم و دادم پاسخ بوسشو
 برد خوابم کي نميدونم که کردم فکر کرده؟انقدر کارو اين اميريان

  بود نيم و شيش ساعت شدم بيدار خواب از زياد استرس با صبح

 تا زاره با  اونم بيام نميتونم امروزو که گفتم و زدم امامي به زنگ يک و شدم بلند سريع
 رو انهصبح ميز سعيده پايين رفتم و شدم حاضر و گرفتم دوش يک بعدش شد راضي غرغر
 ومدنا مادرجونم و اوينا که خوردم لقمه دو يکي ميز پشت نشستم و کردم تشکر بود چيده

 فرودگاه سمت به اوينا و بوديم نشسته ماشين تو همه بعد ساعت نيم ميز پشت نشستن و
 و ديمش پياده ماهم سرش پشت شد پياده و ايستاد اوينا که گذشت چقدر نميدونم ميروند

 هست؟ اروينم اوينا:گفتم و کردم اوينا با قدم هم خودمو فرودگاه داخل رفتيم

 اره:اوينا

 کنم نگاش رويي چه با من حاال واي اي:من

 خنديدن به کرد شروع و نکن نگاش خوب:اوينا

 ميکني؟ مسخره منو کووووووووفت:گفتم و زدم پهلوش به

 باش قبل مثل پس نيستي تو شخص اون ميدونه اروين حرفيه چه اين بابا نه:اوينا

 اوناهاش:گفت ميکرد نگاه اطرافو که همينطور اوينا نگفتم چيزي و دادم تکون سرمو
  اونجان

 همونجا بودن واستاده اقوام همه کردم نگاه ميکرد اشاره که سمتي به
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 و ايستادم کيارش کنار کرديم پرسي احوال سالم و سمتشون رفتيم اوينا و مادرجون با
 کنن اعالم پرديسو پرواز تا شديم منتظر

 تظرمن و اي شيشه در سمت رفتن همه کردن اعالم پرديسو پرواز که گذشت ربعي يک يک
 يرونب اومد پرديس تا کشيد طول ساعت ربع يک بگره تحويل بارشو پرديس تا ايستادن

 بغل دخترشونو هم عمو زن و عمومهدي گرفت چمدونشو و طرفش رفت سرعت با يوتام
 ونيادش ميومدم دوسالم بعد بودم من اگه حاال بده شانس خدا کردن گريه حسابي و کردن

 واال دنبالم بيان ميرفت

 هم باز و خونه سمت افتاديم راه کردن پرسي احوال و سالم پرديس با همه اينکه از بعد
 ايينپ بريم بيا:گفتم و اوينا اتاق رفتم و کردم عوض لباسامو بودن جمع ما خونه تو همه

 برو فعال تو کنم عوض لباسامو بذار:گفت بود نشسته بيرون لباس با اوينا

 و بيرون اومد اماده و حاضر اوينا بعد دقيقه ده واستادم منتظرش و شدم خارج اتاق از
 بريم:گفت

 شمکيچ و کرد بهم نگاهي اروين اتوسا کنار منم نشست اروين کنار اون پايين رفتيم باهم
 ولي شد ساکت که زدم پهلوش به ارنج با خنده زير زد اوينام شدم اب خجالت از که زد

 متوجه اونم اينکه مثل کرد بهمون مهربوني نگاه مادرجون ميلرزيد هنوز هاش شونه
  شده اشتيمون

 منم باال رفتن و شدن بلند همه باال پذيرايي تو بريم ها بچه:گفت اوينا که گذشت يکم
 ستننش دايره صورت به زمين رو همه همين براي نداشت مبل باال پذيرايي رفتم همراهشون

 بگو؟ خب:گفت ارش که

 بگه؟ چيزي ميخواد اوينا ميدونستيد کجا از:من

  داريم مخفيانه جلسه يک يني باال پزيرايي ميگه اوينا هروقت اخه:ارش

 بدم توضيح تا ساکت:گفت اوينا که خنديدم
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 واسشون منو ماجراي اول از و کرد صاف صداشو اوينام دوختن دهنش به چشم همه
 يوتام که ميکردن فکر داشتن جدي هاي قيافه با همه شد تموم که وقتي داد توضيح

 کنيم؟ چيکار حاال خب:گفت

 هست کي شخص اون نميدونه اصال اوين اينه مشکل:اوينا

 ؟ نميدوني واقعا زکي:ارش

 اره:من

  بريزيم؟ سرمون به گلي چه ما دقيقا خب:ارش

 رس گل:اتوسا

 خوبيه فکر:ارين

 کنيم چيکار ببينيم هم رو بريزيد معيوبتونو مُخاي بکشيد خجالت:اروين

 کسي دوستي مثل داري رابطه کسي با تو ماها جز:يوتاب

 نامزدش و کارم صاحب اره:من

 بدن؟ انجام کاريو چنين ميتونن اونا ميکني فکر خودت:يوتام

  نکنم فک:من

 ؟؟؟ باشهههه ميتونه کي کار خوب:پرديس

 شدم گيج واي:من

 کارو اين تا ميفرسته کسيو نميده انجام که خودش قطعا خب باشه اميريان کار اگه:يوتام
  کنيم پيدا بايد اونو ما بکنه

 يه که داشتم استرس انقدر نداشتم اونا از کمي دست خودمم بودن فکر توي ها بچه همه
 ميدادم تکون پامو

 ميريانوا اين قضيه دارم پليس اداره تو رفيق يه من:گفت کيارش که گذشت چقدر نميدونم
 بگو رو ياهو قضيه بيا توام اروين کنه پيگيري ميگم و ميگم براش
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 تفادهاس ياهو از کي کرده پيشرفت علم ديگه االن:گفت بود پايبن سرش که همينطور ارش
  داده پيام اون از مخ بي اون که ميکنه

 بفرماييد حاضره نهار:گفت و باال اومد سعيده موقع همون که کردن تاييد همه

  کيارش تو با زحمتس پس:گفت و شد بلند اوينا

 پايين رفتيم همه و داد تکون سرشو کيارش

 تو هک ها باال سن جوونا البته بيرون برن بعدش و کنن استراحت همه شد قرار ناهار از بعد
 ميکردن حال براخودشون خونه

 لد نامزداشون از اوينا پرديسو بود عجيب بوديم من اتاق تو اوينا و پرديس اتوساو منو
 بودن دهچپي اتاق يک تو هام بچه بقيه اوينا اتاق تو کوچولوشونم و بنيامين و يوتاب کندن

 اشتد تخت رو اوينا و پرديس بوديم کشيده دراز و بوديم انداخته بالش زمين رو اتوسا منو
 ميکني؟ چيکار دادي استعفا اونجا از که حاال پرديس:گفت اتوسا که ميبرد خوابم

 ميشم استخدام اونجا ديگه داره پزشک مهندس به نياز بيمارستان يه باالخره:گفت پرديس

 اها:اتوسا

 ها؟ بچه:گفت و شد خيز نيم اتوسا

 اري؟د مرض:گفت و کشيد دراز دوباره که صورتش به زدم محکم و برداشتم کنارمو بالشت

 بخوابه بزار خستس مسافرمون نميبيني مگه:من

 تو؟ يا مسافرمون:اتوسا

 هردو:من

 باشيم سرحال بيرون بريم ظهر از بعد که ها بچه بخوابيد:گفت و خنديد اوينا

 نميبره خوابم من:گفت نق نق با اتوسا

 بزن حرف جونت ارين با برو:گفتم و بستم چشامو من

 فعال خوبيه فکر:اتوسا
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  تعطيله مخش کال بيرون رفت و

 رت مهربون:گفتم و تر اونطرف کردم پرت اوينارو و شدم بلند رفت اتوسا اينکه از بعد
  بشم جا منم بخوابيد

  خوابيدم و کشيدم دراز اوينا جفت و

************* 

 هک پايين افتادم تخت از و ترسيدم منم اومد جيغ يک صداي که گذشت چقدر نميدونم
 دمدي خندون چهره با اتوسارو که کردم نگاه سرمو باال اومد در اخم و تخت گوشه خورد کمرم

 داري؟ کرم:گفتم و

  بيرون بريم شدن بيدار همه خانوم خرس باشو زدنت بالشت تالفيه:اتوسا

  ميام االن:من

 عشقم باش سريع باشه:اتوسا

 ...اال الله ال دختره بيرون رفت و

 لوزيونت و بودن نشسته همه پايين رفتم و سرم رو انداختم شالمم و شستم صورتمو دستو
 ميرين؟ کي:گفتم و نشستم يوتاب کنار رفتم ميکردن نگاه

 ميکردن نگاه تلوزيون به و بودن ساکت همه

 باشماما:من

 زيچي که کردم باز دهن دوباره داد فشار مشتش تو بالشتو اتوسا فقط ندادن جواب بازم
 که منم شد بلند دخترا جيغ بعدش و شد بيرون تلوزيون از ناکي وحشت صداي که بگم

  ميزدم جيغ پاشون به پا چيه قضيه نميدونستم

 شد؟ چي:گفتم و بستم دهنمو منم شد تموم جيغا اينکه از بعد

  شماما با:گفتم که خنده زير زدن همه حرفم اين با

 ميزني؟ جيغ چرا پس نميدوني اگه:گفت يوتام
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 خب ترسيدم:من

 ميکنيم نگاه دکانجوري داريم هيچي:ارش

 دکانجوري؟:من

 ترسناکه فيلم يه اسم اره:ارش

 ...ميريم؟ کي اها:من

  زدن جيغ همه دوباره که نشد تموم حرفم

 بابااا اي:گفتم و پريدم جام از

 ديگه؟ شيد حاضر پاشيد:گفتم و کردم خاموش تلويزيونو و رفتم

 کردي؟ خاموش چرا:گفت اتوسا که ميکردن نگام اويزون قيافه با همه

 ناهنجارت جيغاي اون با نگو هيچي يکي تو:گفتم عصبانيت با

 شيد حاضر پاشيد ميگه راست:گفت کيارش

 بشم اماده تا اتاقم تو رفتم منم شن حاضر که رفتن و شدن بلند همه

 ها بچه:گفت کيارش که ميچرخيديم الکي و بيرون زديم خونه از ها بچه همه با بعد ربع يک
 دوستم؟ پيش بريم االن چيه نظرتون

 دوستت؟ کدون:اوينا

 پليسه؟ که همون ديگه هيراد:کيارش

 که نداره اشکالي بريم:اوينا

 ستبي پليس اداره سمت افتادن راه کيارش ماشين پشت و ماشينا تو ريختن دوباره همه
 ايستادن هم کنار و شدن پياده همه داشت نگه پليس اداره يک جلوي کيارش بعد دقيقه

 باشن اومده هک کسايي تا گوسفنديم گله يک شبيه بيشتر:گفت و کرد همه به نگاهي کيارش
 کنن شکايت
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 چرا؟:پرديس

 گيد؟ب موضوعو يک تا پليس اداره بيايد ميخواييد ادم نفر ده را به چسبيده  چون:کيارش

 بيايد من دنبال اروين اوين نکرده الزم:گفت کيارش که دادن تکون سرشونو همه

 ميريدن شمام يا ميايم مام کني؟يا االفمون که اينجا کشوندي مارو نيست حساب:گفت اوينا

 ميشه چي ببينم بيايد....اال الله ال:کيارش

 اسرباز  از يکي از و کرد ور دورو به نگاهي رفتيم پليس اداره داخل کيارش سر پشت همه
 کجاست؟ بهرمند هيراد سرگرد دفتر:پرسيد

 چپ سمت سومي اتاق:گفت و کرد اشاره رو راه يک سربازبه

 سرش پشت ماهم سمت همون افتاد راه و داد تکون سرشو کيارش

 کجا؟ ببخشيد:گفت که بود اونجا سرباز يک اتاق جلو رسيديم وقتي

 اريامهر کيارش اومده اريامهر بگيد سرگرد جناب به:کيارش

 تو بفرماييد:گفت و اومد بعد ثانيه چند و رفت سربازه

 ميکرد نگامون تعجب با و بود نشسته ميز پشت ساله40يا45جون مرد يک تو رفتيم همه
 رفيق؟ خوبي:گفت و کرد صاف صداشو کيارش

 خوبي؟ تو خوبم اره ها؟:گفت و اومد خودش به هيراد

  نيست اندازه به صندلي که ببخشيد بشينيد بفرماييد:گفت و کرد اشاره ما به و

 اوردم خودم با گوسفندمم گله:گفت و داد تکون سرشو کيارش

 !!!!!کيارش:گفتن باهم همه

  بابا باشه:گفت کيارش

 دارم برات زحمتي يه:گفت و هيراد سمت کرد رو و

 شده؟ چيزي:وگفت شد جدي هيراد
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 اومده پيش مشکلي عموم دختر براي:گفت و کرد اشاره من به کيارش

 مشکلي؟ چه:هيراد

 برگردوند سرشو هيراد شد که تموم کرد تعريف هيراد براي ماجرارو اخر تا اول از کيارش
 اريامهر؟ خانوم ميگه درست:گفت و من سمت

  درسته اره:گفتم و دادم تکون سرمو من

 بود؟ چي قاچاقچي اون اسم:گفت و داد تکون سرشو هيراد

 بود اميريان فاميلش ميدونم فقط نميدونم اسمشو:من

 هم؟ ديدينش:هيراد

 بار يک اره:من

 داريد؟ خاطر به چهرشو:هيراد

 اره بيشي و کم ولي نه واضحي تصوير:من

 بيايد من دنبال خب:هيراد

 دادا؟ چي من:گفت کيارش که شد بلند جاش از

 ميايم االن ما باشيد اينجا شماها:هيراد

 کرد باز اخرو اتاق در و سالن اخر سمت رفت شدم خارج سرش پشت منم شد خارج اتاق از
 شستهن کامپيوتر پشت نفر چند که بود بزرگي اتاق داخل رفتم سرش پشت منم شد داخل و

 خانوم که مشخصاتي ازاين:گفت و مرد يک کنار رفت هيراد ميرفتن ور کامپيوتر با و بودن
 کن نگاري چهره ميدن

 بفرماييد:گفت و داد تکون سرشو مرد

 تپل و گرد صورت:گفتم و کردم وارد فشار ذهنم به يکم

 خب:مرد
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 سبزه نسبتا چهره:من

 خوبه حد اين تا:مرد

 دادم کونت سرمو کرد افريقايش که اين سياه نگفتم سبزه گفتم شد خب سرش پشت رفتم
 تر روشن نه:گفتم و

 خوبه؟:مرد

 تر روشن:من

 خوبه؟:من

  خوبه اره:من

 خب؟:مرد

 عسلي درشت چماي:من

 خوبه:مرد

 گندمي پرپشت موهاي و اره:من

 خوبه؟:مرد

 نازک لباشم عقابي يکم دماغشم اره:من

 خوبه؟:مرد

  خودشه اره:من

 بيرون رفت و ممنون:گفت و انداخت نگاهي هيراد هيراد دست داد و کرد چاپ عکسو مرده
 مونديد منتظر ببخشيد:گفت و شد اتاق وارد سرش پشت منم

 همينه؟:گفت کيارش که گذاشت ميز روي عکسو

 اره:من

 ميشه؟ چي حاال اها:کيارش
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 ودتونخ مواظب شمام فقط ميکنم پيگيري و ميکنيم درست پرونده ما نميشه هيچي:هيراد
 بديد اطالع ديديد مشکوکي چيز اگه و باشيد

  ممنون باشه:من

 رگشتيمب و زديم دور ديگه يکم شديم خارج تشکر از بعد و کرد صحبت هيراد با يکم کيارش
 بخوابيم تا رفتيم مام رفتنشون از بعد کردن رفتن قصد عمه و عموها رسيديم ما وقتي خونه

 رازد تختم رو ميداشت نگه باز چشاشو بزور ميبندم شرط بود نفله که بدبخت پرديس
 برد خوابم تا شدم پهلو اون به پهلو اين از يکم و کردم کوک ساعتو کشيدم

 ببينم نداشتم وقت کال نديدم مشکوکيم چيز نبود خاصي خبر گذشت ماجرا اون از هفته يک
 که االنم ميشه صادر گواينامم ديگه دوماه و شدم قبول خداروشکر و دادم گوايناممو امتحان

 بسيج دخترارو ما همه پرديس شلوغه، سرشون همه و نزديکه يوتام و پرديس عروسيه
 نگالچ قاشق تا گرفته تلوزيون از باشيم داشته شرکت خونش خريداي همه توي تا کرده
 من برده ور اون به ور اين از بس از اورده چشامون جلو ابادمونو جد هفته يک اين تو يني
 راه پاساژ تو داريم تشريف خريد روز هر معمول طبق االنم شده صاف پام کف که يکي

 مغازه وجل صندلي رو يوتاب و اتوسا خانگي لوازم يک توي رفت ذوق با پرديس که ميرفتيم
 هفته يک اين اندازه به عمرم تو خدا مررردم:گفت و روم کرد پرت خودشو اوينام شدن ولو
 نمونده برام پا ديگه نرفتم راه

  کنار بکش ميدي تکيه بهم توام خستم کم خودم:گفتم و اي ديگه طرف کردم پرتش

  مميشدي کالفه داشتيم هممون ديگه بيرون اومد خالي دست با پرديس بعد چنددقيقه

 يک و تو ميرفت و ميزد ذوق ميرسيد که مغازه هر به و ميزد قدم پاساژ تو همينطور پرديس
  برميگشت خالي دست با بعد ربع

 اين زا پالستيکارو خواستم بود گرفته درد دستم ميرفتيم راه همچنان و بود91 طرفاي ساعت
 که ودب مرد يک کردم نگاش و باال گرفتم سرمو يکي به خوردم که کنم دست اون به دست
 و شد خم تر سريع اون که برشدارم شدم خم بود افتاده کيفم ميکرد نگام خيره خيره

  داشت کم کال رفت لبخند و معذرت يک با و دستم داد و برشداشت

 کنيم؟ چيکار خب:گفتم و ها بچه کنار رفتم
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  بده شام بهمون بايد دووند ور اون به ور اين از مارو االن تا که پرديس:اتوسا

 ديگه؟ باشس کوفت باشه مفت همون قضيه:گفت و باال انداخت هاشو شونه پرديس

 دقيقه:اتوسا

 پرديس جيب کردن خالي و توپ شام يک خوردن از بعد و رستوران سمت افتاديم راه همه
 رديمک پرت بهرام عمو خونه در اتوسارم خونش رسوند يوتابو اوينا خونه سمت افتاديم راه

 خسته چون ماهم خوابن همه که ميداد اينو نشون خاموش چراغاي خونه رفتيم و پايين
 خوابيديم پرديس اتاق تو همه و کرديم عوض لباس سريع بوديم

 

 و زد لبخندي ديدم اسرينو وقت چند اين تو بار اولين براي مغازه رفتم وقتي روز اون فرداي
 خوبي؟ عزيزم سالم:گفت و سمتم اومد

 نبودي؟ چندوقت چطوري تو فدات خوبم:من

 ببخشيد بود شلوغ سرم بودم جهزيم کاراي دنبال:گفت و گذاشت دستم رو دستشو

 عزيزم حرفيه چه اين:گفتم و فشردم دستشو

 انداخت باال اسرين براي ابرويي و سمتون اومد يزدان

 که دمميکر  نگاه رفتاراشون به تعجب با انداخت پايين سرشو و گرفت گاز لبشو اسرين
 کيه؟ پرديس و يوتام عروسي راستي:گفت اسرين

 ميشناسي؟ کجا از پرديسو تو:من

 گفتي اونروز خودت:گفت و زد لبخندي زود خيلي ولي شد هول

 ديگه هفته دوسه اها:گفتم و دادم تکون سرمو گفتم البد نيومد يادم کردم فکر يکم

 نيستي؟ ناراحت:اسرين

  بکنم نميتونستم کاريم ولي بودم چرا

  کنم فراموشش ميکنم سعي:گفتم و زدم لبخندي
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 داري؟ دوسش هنوز پس:گفت اسرين

 فيلم خودمم براي حتي کردم فراموشش مثال که کردم بازي فيلم وقت چند اين من کردم اخم
 بشه رو دستم اگه متنفرم کردم بازي

 کنم فراموشش ميکنم سعي که گفتم:گفتم و کردم تر غليظ اخمامو

  کردم ناراحتت اگه ببخشيد اها:اسرين

 نيست اينطور نه:من

 از شيش ساعت انداختيم راه کارشونو که اومدن مشتري تا95يا96فقط هفت ساعت تا
 به نوم دوباره اسرين اينکه از بود گرفته دلم خونه سمت افتادم راه پياده و بيرون زدم مغازه

 يکي مال اون گناهه بهش کردن فکر کنم فراموش يوتامو ميخوام من بود برگردونده گذشته
 ها نيمکت از يکي رو و بود راهم وسط که پارکي داخل رفتم نيست من حق اون ديگست
 نشستم

 دستم اب بود نشسته خاک نيمکت روي بود خلوت پارک همين براي سرد يکم هوا و بود پاييز
 عنتيل کردم پاکش عصبانيت با بعدش و کردم نگاش چندلحظه"يوتام"نوشتم خاکا روي

 ...نميخوااام کنم فکر نميخوام لعنتي

 کردم هق هق اروم و گرفتم صورتم رو دستمو

 

 

 

 باشد گير که دلت

 !است تمام کارت

 کني هرکاري

 نميشود کنده
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 ....!يادت از

 بگو خودت با هي تو حاال

 .....!!نيست چيزي

 

 

 

 االب بينيمو بود تاريک تاريک هوا خورد زنگ جيبم تو گوشيم که گذشت چقدر نميدونم
 الو؟:دادم جواب و کشيدم

 ميلرزيد صدام

 خوبي؟کجايي؟ اوين اوين:اوينا

 پارکم تو االنم خوبم جان اوينا اره:من

 گرفته؟ چرا ميکني؟صدات چيکار پارک:اوينا

 عزيزم بود گرفته دلم:من

 خونه بيا سريع اوين:اوينا

 ميام االن باشه:من

 شدم که اردو خونه رفتم و گرفتم تاکسي و خيابون کنار رفتم شدم بلند و کردم قطع گوشيو
  بود هيرادم جمعن همه ديدم

 بوديييي؟ کجا:زد داد ارش يهو که کردم نگاهشون تعجب با

 عقب رفتم قدم يک و ترسيدم

 پارک:گفتم ارومي صداي با

 ميکردي؟ غلطي چه پارک تو موقع اين تا:ميزد داد که بود اروين اينبار



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM صديقي اگرين – تنها شده طرد

telegram.me/romanhayeasheghane 212 

 بزنه حرف اينجوري باهام نداشت امکان تاحاال کردم نگاش تعجب با

 يکم تا ونجاا رفتم بود گرفته دلم بخدا:گفتم دورگه صداي با لرزيد چونم پايين انداختم سرمو
  بشه بهتر حالم

 نميدي؟ جواب چرا دستت چيه گوشي اون:کيارش

 دادم جواب که من:من

 سر يخيل زديم زنگ بهت قبلش بار پونصد من و اروين ولي بله اوينارو جواب بله: کيارش
 خيلي اوين هوايي به

 يکم و رفتم بود گرفته دلم فقط من:گفتم هق هق با چکيد هام گونه روي دونه دونه اشکام
  بشه خوب حالم تا نشستم

 ميشن؟ نگرانت همه نميگي بشه خوب حالت:گفت يوتام

 هق قه فقط ولي تويه تقصير اتفاقا اين همه نگو چيزي تو"بگم و بزنم داد ميخواست دلم
 "کنم خالي خودمو دليل اين به تا ميخواست خودمم دل شايد کردم

 کرديد ناراحتش نميبينيد ديگه بسه:گفت مادرجون

 نيافتاده اتفاقي که خداروشکر ميگن درست اريامهر خانوم بله:هيراد

 نکن گريه:گفت و تخت رو نشوندم اتاقم توي بردتم و گرفت هامو شونه و سمتم اومد اوينا
 بهشون بده حق بودن نگران همه عزيزم

 ميشد بريده بريده حرفام و بودم افتاده سکسکه به زياد کردن گريه از

 بود گرفته... گر دلم فقط ..فقط بخدا ..ب:گفتم و اوينا به کردم رو

 تا بيرون ميرم من نکن گريه ديگه ميدونم عزيزم ميدونم:گفت و کرد پاک اشکامو اوينا
  کني عوض لباساتو
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 دراز و خوردم سردردم براي مسکن يک و کردم عوض لباسامو رفت اوينا اينکه از بعد
 نبايد نااو ولي بود من از اشتباه درسته پايين برم نميخواستم بخوابم تا تخت رو کشيدم

  ميکردن رفتارو اون باهام

 برد خوابم تا کردم دل دردو و زدم حرف اقاجون با انقدر

 

 کلمو وگرنه بود جمعه خداروشکر نداشتم کاريو هيچ حوصله شدم بيدار خواب از صبح
 و عمو نز و مهدي عمو پرديس اوينا پايين رفتم و شستم صورتمو دستو ديوار به ميکوبيدم
 موجواب همه گفتم بخير صبح و نشستم رفتم صبحانه ميز سر بودن جمع همه مادرجون

 مهلق چند و پايين انداختم سرمو همين براي ميکشيدم خجالت ديشب اتفاق براي دادن
 ميري زودتر گفتي مهدي راستي:گفت مادرجون که بود صبحانه اخراي خوردم، صبحانه

 "غربت ميگه خارج هرجاي به کال مادرجون"غربت

 برم مجبورم و اومده پيش واسم کار متاسفانه مادرجون اره:گفت عمو

 ميري؟ کي:مادرجون

 ديگه دوهفته:عمو

 چطوره؟ بندازيم ديگه هفته يوتامو و پرديس عروسيه پس خب:مادرجون

 اب و ايستاد راه بين دهنم سمت ميبردم داشتم که اي لقمه مادرجون حرف اين گفتن با
 کردم نگاه مادرجون به تعجب

  زوده؟ نميکنيد فک:پرديس

  باشه زود چرا وسايالت چيدن و مونده عروسي لباس يک خريدي که وسايالتو:مادرجون

 عروسي جون اخ:گفت خوشحالي با اوينا

 شده؟؟؟ چيزي جان اوين:گفت بود کنارم که هايده عمو زن

 و باز دهن با من و مونده راه بين هنوز لقمه که ديدم و اومدم خودم به عمو زن حرف اين با
  ميکنم نگاه اونو اينو دارم شدن بزرگ نعلبکي قد که چشمايي
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 نيس چيزي نه:گفتم پر دهن با و چپوندم دهنم تو لقمرو سريع

 اها:گفت و خنديد عمو زن

 بقيه و اشپز و باغ که ميگم شهرام به من اينجا ميان همه که امروز پس:داد ادامه مادرجون
 کنه اماده چيزارو

 رفت و شد بلند جاش از بيخيال که کردم نگاه مادرجون به عجز با

 متعجب با من فقط خنثي هم عمو و عمو زن و زده خجالت وپرديس بود خوشحال اوينا
 بودم

 دش خير به ختم قضيه اين که خداروشکر:گفت ميشد بلند سرجاش از که همينطور عمو

  دنبالش هم عمو زن رفت و

 بلند اوينا و پرديس دهنم تو انداختم عصبانيت با و گرفتم لقمه يک بود ريخته بهم اعصابم
 خورد و کشيد دستم از اوينا که دهنم سمت بردم رو لقمه شدن

 اوينااا:زدم داد عصبانيت با

 اپوت لپ اتاقم تو رفتم و بلندشدم جام از اتاقش سمت دوويد و انداخت باال ابروهاشو اوينا
 نگاش هيجاني خيليم بود"جويان انتقام" Avengersفيلم اسم کردم پلي فيلم يک و کردم باز

 فيلمام که رسيدم جايي به ديگه فيلم يک شد تموم اونم ديگ فيلم يک شد که تموم کردم
 کنم نگاه کار کنگفو پانداي شدم مجبور و شد تموم

 امصد ناهارم نامردا بود پنج ساعت کنار گذاشتمش شد خاموش که شارژي بي از تاپ لپ
 نزدن

 نزديد؟ صدا ناهار منو:گفتم و بهش کردم رو بود خونه اشپز تو سعيده پايين رفتم

 نشدم مزاحمت خوابي کردم فکر:سعيده

  داريد اختيار:من

 نخورد به کردم شروع و ريختم بادمجونم خورشت چندقاشق کشيدم برنج يکم و رفتم
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 ايدب من و ميومدن بقيه االن اتاق تو برگشتم و شستم ظرفامو شدم سير اينکه از بعد
 شد ومتم خب پوشيدم مشکي شال و شلوار با يشمي سبز تونيک يک ميکردم خودموحاضر

 که ارشکن رفتم ميرفت ور تاپش لپ با داشت تو رفتم و زدم اوينارو اتاق در و بيرون رفتم
  ميکنه چيکار ببينم

 ورتيص پلنگ داشت که اين ميکردم نگاه کار کنگفو پانداي حداقل بهتره من وضع بابا اي
 ميکرد نگاه

 ندارم فيلم ديگ عوضي نخند:گفت و پام رو زد که خنديدم

 ناومد:گفتم اوينا به اومدرو ايفون زنگ صداي که بزنم حرف خواستم و دادم تکون سرمو

 بريم اره:گفت و بست تاپشو لپ اوينا

 کت مبل يک ورو کردم پرسي احوال سالم بود شهرام عمو معمول طبق پايين رفتيم باهم
 بودم قهر همشون با من بود جمع جمعمون و اومدن همه بعد ساعت نيم تا نشستم نفره

 اروين و ارش و کيارش مخصوصا

  ميکردن خواهي عذر بايد ديگه ولي بودا حقم درسته نميکردم نگاشونم اصن

 منت به برسه چه نکرد نگامم هيچي ولي کشي منت بياد يکي بودم منتظر مجلس اخر تا
 کشي

 اميشدپ ميکردي ولش دراورد بال که يوتام عروسيه ديگه هفته که کرد اعالم مادرجون وقتي
  ميرقصيد بندري

 باغ هديگ هفته شنبه پنج براي قرارشد بودن خوشحال خودشون بخاطر که ارينم و اتوسام
 براي که بود بهاره عمه اخرم ميزنن حرف شب4ساعت تا همه بگيرن اونجا عروسيو و بگيرن

 ميافتاد هم روي داشت چشام بيامرزه پدرشو خدا شد قدم پيش رفتن

  بخوابن رفتن همه مهمونا رفتن از بعد

 وغمدر يوتامه عروسيه ديگه هفته واقعا يني کشيدم دراز تخت روي و اتاقم تو رفتم منم
  کنم فکر بهش نميتونم ديگه که نميشد باورم هنوز چيه
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 ببينمش ديگه يکي کنار دامادي شلوار کت تو چجوري کشيدم اهي

 ميرقصه ديگه يکي با که ببينم چيجوري

 نداشتم هارو صحنه اين ديدن طاقت واقعا نباشم عروسي مجلس تو که کردم عهد باخودم
 سرکار ميرفتم بايد فردا بخوابم کردم سعي و کشيدم اهي

 

 يجاي ولي عروسي برم شد قرار و کردم نظر صرف نظرم از زودگذشت خيلي هفته يک اين
 از دور و برم تابلوس خيلي نرم اگه گفت اسرين بود اسرين نظر اين نشم ديده زياد که برم
  بود بهتر اينجوري واقعا باشم ديد

 ميرفتم جدا بايد من پس بودن ارايشگاه پرديس با اتوسا و اوينا

 پا اقس تا بلند مشکي بود اوينا انتخاب کشيدم دستي ماکسيم بلند مشکي لباس به
 نميشد ديده زياد و بود زخيم خب ولي بود تور استيناشم

 ارايشمم هب نگاه يه پوشيدم سانتيمم?پاشته صندالي بستم دار  مدل سرم پشت روسريمو
 بود دهنش صادر گواينامم هنوز چون منم بود رفته ارش با زودتر مادرجون پايين ورفتم کردم

  باغ برم اژانس با شدم مجبور

 لباسامو بودن اومده بيشتريا تو رفتم ميومد باغمم بيرون تا حتي اهنگ صداي رسيدم وقتي
 منشست و کردم پيدا توشه بي گوشه يک جمع با پرسي احوال سالم از وبعد کردم عوض

 زدن دست کردن شروع همه شدن وارد دست تو دست داماد عروس که گذشت ساعتي نيم
 صتفر  از بود شلوغ جو رسيدن  جايگاه به داماد عروس وقتي ميرقصيد جلوشون کيارشم

 هرچقدم هباش هرچي بره بين از بغضم تا کشيدم عميقي نفس باغ ته رفتم و کردم استفاده
 داري تدوس که کسي سخته ،خيلي سخته بازم ولي کنم بازي فيلم هرچقدم باشم بيخيال

 جلوت خندون عروسش دست تو دست و بشه حاضر دامادي شلوار کت با روت روبه
 بدن جولون

 شدن جاري هام گونه روي پي در پي اشکام و لرزيد چونم
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 هپرند و بودم دور اوازشون و ساز محفل از زدن قدم به کردم شروع و زدم بغلم زير دستامو
 نميزد پر اينجا ام

 اومد خش خش صدا که رفتم جلو قدم چند

 عجم از کردم نگاه واطرافمو ترسيدم تکرارشد دوباره که دادم ادامه پامه صداي کردم فکر
  کنه روشن اينجارو که نبود چراغيم و بودم دور

 اينجاس؟ کسي:گفتم لرزوني صداي با

 تمخواس گرفت قرار دهنم روي دستي که بگم چيزي که کردم باز دهن دوباره نيومد صدايي
 که چيزي اخرين شد تار چي همه کم کم کردم احساس گردنم روي سوزشي که بزنم داد

 ...مطلق سياهي بعدش و شد خارج گردنم از که بود سرنگي ديدم

 ردنمگ که برگردوندم چپ به سرمو شدم بيدار خواب از خورشيد نور شديد تابش احساس با
 به هک شدم بلند سريع اشنابود، نا جا همه کردم باز چشامو و گفتم اخي گرفت شديدي درد

 دبو ناعادالنه واقعا پتو و بالشت بدون خشک زمين روي شد اضاف دردم کمر دردم گردن
 رفتم و شدم بلند ازجام سختي به نبود کار در روسري ولي بود تنم مجلسيم هاي لباس هنوز

 اهاي:گفتم و زدم در به مشت با قفله در شد معلوم که کشيدم پايين دستگيررو در سمت
 هست؟ اونجا کسي

 اينجا؟؟؟ اورديد منو چرا:گفتم و زدم در به مشتي دوباره نيومد صدايي

 دهنمو دو و هست کسي در طرف اون يک کرد روشن برام رو چيز دو که خورد در به مشتي
  ببندم

 شد بيشتر سوزشش که کشيدم گردنم به دستي

 يمردنم لعنتيا شده پاره چيزي مويرگي دادم تکون سرمو امپول تزريق موقع چون کنم فک
 اوففف !من هم نشن اذيت خودشون هم که کنن استفاده دستمال روي بيهوشي ماده از

  کنم گرم خودمو يکم تا نبود جا اين هم پتويي ولي بود سرد يکم هوا

 هک وقته خيلي من پس صبحه االن اگه خب کردم فکر اين به و شدم جمع خودم تو سرما از
  گردن؟مي دنبالم ميکنن چيکار من نبود در دزديدن؟ منو شدن متوجه اونا يني شدم ناپديد
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 ببينم بودم منتظر فقط نداشتم، کردن گريه ناي يعني نميکردم گريه ديگه فکر وهزازاااان
  مياد سرم به چي

 کيمش شلوار کت با مرد يک شد باز در که بودم حالت اون تو که بود ساعت چند نميدونم
 من چرا اقا:گفتم که بره ميخواست جلوم گذاشت نازک پتو يک و سيني يک و شد وارد

 اينجام؟

 ميشي متوجه بعدا:گفت اخم با و برگشت

 کي؟ يني بعدا:من

 بگن بهت هروقت يني:اقاهه

 بست درو و بيرون رفت که بپرسم سوال بازم خواستم

 با ليوان يک با سبزي زره يک و نون تيکه يک کردم نگاه سينيو داخل و خزيدم جلو به

 ولي دبو کم که وجودي با خوردن به کردم شروع بود چيز بهترين بودم گشنه که مني براي
 ودماغم و کردم اي عطسه سيني تو گذاشتمش و خوردم ابو ليوان بود بهتر هيچي از بازم

  پيچيدم دورم و برداشتم نازکو پتوي باال کشيدم

 هک کشيدم سرم به دستي شده شب فهميد ميشد گير نور داخل از تاريک هواي ديدن با
 کشيدن خجالت بودم ايستاده مرده اون جلوي باز موهاي و لخت سر با من اومد يادم تازه

  نشن ديده موهام هم و بشه کم بدنم سرماي از هم تا انداختم سرم روي پتورو

 باشن نزاشته کار اتاق داخل مخفي دوربين بود بعيد جماعت اين از

 تکرار شب,ميشد تکرار روز تکراري همچي نيافتاد اتفاقي هيچ گذشت دزديدنم از هفته يک
 اوناهم سرباالي ها جواب و من پرسيدناي سوال همچنين و ميشدن تکرار غذاها ,ميشد
 ميشدن تکرار

 ديوار درو به ميشدم تر عصبي روز به روز و بود گرفته وجودمو سراسر پوچي احساس
  بودم شده ساديسمي انسان يک مثل درست ميکردم پرخاش
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 غذا برام که مردي همون و  شد باز در يهو که ميزدم حرف خودم با و ميزد قدم اتاق تويه
 ببينتت ميخواد رعيس:وگفت تو اومد  محسنه اسمش فهميدم و اورد

 و مسمت کرد پرت و کرد بيرون شالي جيبش از محسن که کردم جا به جا سرم روي ملحفرو
 بپوش اينو:گفت

 به و شد خارج اتاق از افتادم راه سرش پشت و انداختم سرم رو شالو کرد من به پشتشو و
 ميز از تکيشو اميريان شدم، وارد سرش پشت واردشد و زد اتاقو در رفت راهرو اخر سمت
 نه؟ شدي شوکه ديدنم از عزيز گل ناز ميبينمت دوباره که خوشحالم:گفت و گرفت

 حمتز  خيلي نيست اور شگفت برام تويه کار بود معلوم اولشم از هه:گفتم و زدم پوزخندي
 کشيدي

 بود يا ديگه کسي گردنه هارو زحمت بيشتر نکشيدم زحمتي که من:گفت و خنديد اميريان

 چي؟ يعني:گفتم تعجب با

 کرد اشاره سرم پشت به

 اين شخص اين نميشد باورم شد اوار سرم دور دنيا ديدم که چيزي با ولي برگشتم شک با
 باشه کرده من با کارو

 عزيزم اوين اومدي خوش:گفت و زد لبخندي ديد که نگاهمو

 

 اسرين؟:گفتم ميکردم نگاش تعجب با که همينطور

  هستم اميريان سيما:گفت و ترشد رنگ پر لبخندش

 وکار اين چطور:گفتم و اميريان سمت برگشتم خشم با ميچرخيد سرم دور داشت دنيا
 کردي؟

 کرديم؟ چاپ گمشده عنوان به مجله تو عکستو ديدي کنم فک:اميريان
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 صاحبش به ميکنه پيدا رو گمشده يک کسي وقتي خب:داد ادامه کردم نگاه بهش ساکت
 دخترم ايپ تونستيم بهش رشوه يکم دادن با البته کرد کارو همين يزدانم و ديگه ميزنه زنگ

 کنيم باز اونجا به سيمارو

 باش مطمعن دنبالم ميان حتما خانوادم کسم بي نکن فک:گفتم عصبانيت با

 اميد کوچولو خانوم اوه:گفت و فشرد انگشتاش بين چونمو جلو اومد و کرد هيسترکي خنده
 نباش وار

 وجل از:گفت و کرد ديگه مرد يک و محسن به رو زمين خوردم که داد هلم عقب به فشار با
 کنيد گورش و گم چشام

 اتاق هب منو ميشدم کشيده دنبالش منم شد خارج اتاق از و کرد بلندم و گرفت بازمو محسن
 نشست جلوم و اتاق تو اومد (اسرين)سيما واستاد کنار رفت و ديوار کنار گذاشتم و برد قبلي

 سختي انقدر نميکردي فرار ميشدي بابام زن بود قرار که روزي اگه ميدونستي:وگفت
 نميکشيدي؟؟؟

  چرا؟؟؟ کردم اعتماد بهش من چرا کردم فکر و کردم نگاش بانفرت

 

  داره؟ نگاه چيه:گفت و کشيد هم تو اخماشو اسرين

 دنبالم؟ نميان خانوادم گفت پدرت چرا:گفتم و گرفتم صورتش از چشامو

  دنبالت نيان که کردم کاري من چون:سيما

 داره؟ امکان چي؟چطور:من

 رو کيي منم گفتي يزدان به عموتو پسر عروسيه زمان خودت راحته خيليم داره امکان:سيما
 اغذيک بعد بذاره جانت از تر عزيز خواهر کيف تو عنوان اين به اي نامه تا عروسي فرستادم

 دونب که ببخشيد عزيزم خانواده به ميکنم سالم:خوندن به کرد شروع و اورد در جيبش از
 نمببي ندارم طاقت ببينم عشقمو عروسيه ندارم طاقت ندارم طاقت ديگه ولي ميرم خبر

 باشه اي ديگه کسه کنار من يوتام
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 نباشم کسي مزاحم ديگه که جايي ميرم ميرم، من

 قلب صميم از دارم دوست همتونو و متاسفم

 بخشب زدم زياد سلمبه قلمبه حرفاي ميدونم:گفت و خنده زير زد شد تموم خوندنش وقتي

 يسيل و کردم جمع زورمو تمام بود گرفته ازم اميدمو چشمه تنها اون شدم لبريز خشم از
 زدم بهش محکمي

 شمخ با شدو وارد اميريان که بکنه کاري خواست شد سرخ عصبانيت از و شد قطع خندش
 بهم محکمي سيليه و گرفت باال سرمو شدم کنده جا از که کشيد گرفت موهامو سمتم اومد

 وحشي؟؟؟ سگ ميزني سيلي من دختر به:وگفت زد

 رفت ضعف دلم درد از که کشيد موهامو دوباره

 ميکنم حاليت:گفت و زد داد

 کشيد خودش دنبال منو و

 

 لعنتي موهام اخ کن ولم:گفتم و گرفتم مچشو مياد در ريشه از موهام االن کردم احساس
 کن ولم

 کنن تيکت تيکه ندادمت تا ببند دهنتو:گفت و کشيد بيشتر موهامو

 دميش معلوم که جايي اهنيه در و رفت پايين ها پله از کشوند خودش دنبال منو دوباره و
 داري ريکيتا از ترس شنيدم سيما از:گفت کنارگوشم و باالگرفت سرمو کرد باز رو زمينه زير

 کني تحملش بايد که متاسفم اخييي

 همينه من با کردن بازي سزاي:گفت و نموند دور اميريان چشم از که لرزيدم ترس از
 کوچولو

 درو سريع اميريان که شم خارج زمين زير تااز برداشتم خيز زمين زير داخل داد هلم و
 جا مهه کردم نگاه اطراف به بزنم حرف نميتونستم و بود شده قفل فکم کرد قفل و بست

 ستمب چشامو کردم جمع شکمم تو پاهامو و نشستم در کنار نميشد ديده  هيچي بود تاريک
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 که ودب بسته همچنان چشام نکنم فکر بود کرده احاطه اطرافمو که تاريکي به کردم سعي و
 نميشد ديده هيچي ولي کردم نگاه اطرافو و کردم باز چشامو سريع اومد خش خش صداي

 کمک و ميزدم جيغ در به زدن مشت به کردم شروع و پريدم جا ،از شد تکرار دوباره صدا
 شدم دامي نا در پشت شخصي بودن از کامال وقتي ميافتادم پس ترس از داشتم ميخواستم

 خودشو يهو چيزي مبادا که ميدادم گوش اطراف صداهاي به دقت با و نشستم سرجام
  !!!روم بندازه

 سرم مميکرد سرفه دايم و ميکردم خفگي احساس ميترسيدم کشيدنام نفس صداي از حتي
 و بود هشد زنداني اسمون و زمين بين حباب يک توي که داشتم کسيو احساس ميرفت گيج

 تر مک اکسيژن و ميشن تر نزديک بهم ها ديوار هرلحظه ميکردم حس کنه کاري نميتونست
 مشت ميکرد خفم داشت تاريکي انگار بکشم نفس نميتونستم ديگه زدم چنگ گلوم به

  ميميرم...مي دارم ..د کمک..ک:گفتم و زدم در به ارومي

 اساحس نميکرد اذيتم تاريکي ديگه کردم ازادي احساس نفهميدم چيزي ديگه تاريکي و
 نگراني از بدور سبکي

 

 ندونز  توي هنوز فهميدم ترک پراز ديوار ديدن با کردم باز چشامو که گذشت چقدر نميدونم
 ادد ميخواد دلم که باره اولين اين روز يک و هفته يک اين توي کردم بغض حبسم اميريان

 دلم زنما براي وايستادم و انداختم پتورو و کردم تيمم شدم بلند جام از کنم هق هق و بزنم
 ته از، گريه به کردم شروع و رفتم سجده به تموم که نمازم بزنم داد ميخواست دلم  بود پر

 ميخواست دلم کردم هق هق زدم صداش وجودم عمق از خواستم کمک زدم صدا خدارو دل
 ااخداااا:زدم داد و شدم بلند سجده از شدم خسته کنم بازشون خونه توي و ببندم چشامو
 نميکشم پيغمبر به پير به ؟نميکشم نيست تاکي؟چقدر؟بسم بسمه

 ودب شده تبديل زجه به هقم هق و کشيدم دراز پتو روي بود گرفته صدام زدم داد که بس از
 دوباره دخترجون اروم:گفت ديد که منو داخل اومد محسن و شد باز در ميلرزيد نفسام

  زمينا زير تو ميندازنت

 کردم ادع دل ته از و بستم چشامو بيرون رفت و کشيد پوفي کردم نگاش اشکيم چشاي با
 ونا خانوادم که کردم دعا بده نجات شده نفرين خونه اين از منو يکي برسه دادم به يکي
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 تر ينسنگ لحظه هر قلبم ميکردم احساس بگن پليس به حداقل و نکنن باور جعليو نامه
 کن کمکم خودت ميبينيم که ميدونم خدايا:گفتم لب زير و کردم پاک اشکامو ميشه

 

 بود شده خشک چوب مثل بدنم بودم حالت همون به هنوز شدم بيدار خواب از که صبح
 خودم رو پتو چون و ميکرد درد شدت به شونم و گردن شدم بلند و دادم خودم به تکوني

 اعتيس نيم کشيدم باال دماغمو و پيچوندم خودم دور پتورو بود گرفته لرزم بودم ننداخته
 خيلي قيافت:گفت و زد زانو جلوم داخل اومد اميريان شدو باز شدت با در که گذشت
 .شده مسخره

 محسن:زد داد و زد پوزخندي که کشيدم هم تو اخمامو

 اقا؟ بله:گفت و کرد باز درو محسن

 بيار صندلي:اميريان

 اقا چشم:محسن

 خارج و من جلوي گذاشتش ، شد وارد صندلي يک با بعد دقيقه چند و بست درو محسن
 شد

 سر يمبر  خب:وگفت صندلي رو نشست و تکوند شلوارشو پشت شد بلند جاش از اميريان
 مطلب اصل

 مهه فرارت با تو ميدوني راستش:گفت و کرد بهم نگاهي ميکردم نگاهش اخم با همچنان
 تو ليو نداشت ارزشي اونا جون البته بکشم مهريو و کامبيز کردي مجبورم کردي؟ چيوخراب

 رسوندي ضرر بهم ميليون چندين

 همب درسته!من بخاطر اونم کشته مهريو و کامبيز اون واقعا يني کردم نگاه بهش بابهت
 نبودم مرگشون به راضي من ولي نکردن خوبي

 هفته اخر کني وارد ضرري بهم نميزارم دفعه اين ولي:گفت و انداخت پا روي پا اميريان
  ...دبي ميشي فرستاده
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 دارن دوست ايراني دختر چقدر عربا که ميدوني:گفت و زد مرموزي لبخند

 نه ميدم دست از چيزمو همه من ديگه روز چهار فقط يني لرزيدم خودم به ترس از

 اي ايدهف ديگه گريه نکن گريه اخييي:گفت اميريان که چکييد اشکي قطره چشمم گوشه از
  نداره

 که يختنر  لبام بين چسب انگار بزنم حرف نميتونستم اصال کردم نگاهش اشکيم چشاي با
 کنم بازشون هم از نميتونستم

 ميرفت در سمت که همينطور و شد بلند جاش از شد اميد نا زدنم حرف از وقتي اميريان
 و وکوچول ماهي بخوري ليز دستم از نميذارم ايندفعه کن اماده خودتو هفته اخر براي:گفت

 گاران دادم باريدن اجازه اشکام به و دادم تکيه سرم پشت ديوار به سرمو شد، خارج اتاق از
 ردمک لعنت و کشيدم عميقي نفس بود قهر باهام اونم انگار کنه کمکم نميخواست خدام

 سياهو طالع اين

 

 نميدونم ميسوخت استرس و گرسنگي شدت از معدم ميکردم گريه ريز يک شب خود تا
 روي و خوندم نمازمو و شدم بلند شبه فهميد ميشد هوا تاريکي از ولي بود چند ساعت

 اب زدن حرف به کردم شروع و کردم نگاه اسمون به کوچيک پنجره از کشيدم دراز زمين
 راتونب ،دلم نکردم يادتون وقته خيلي شدم معرفت بي خوبيد؟ميدونم اقاجون سالم: اقاجون

 . شده تنگ

 دامپي و ميگشتين دنبالم تاحاال بودين شما اگه شايد ميشم ديوونه دارم اينجا اقاجون
 نمپيداک نجات مخمصه اين از کنيد دعا برام اقاجون ولي نيست مهم ....شايدم يا ميکردين
 اقاجون دارم دوستون:گفتم ميبستم چشامو که همينطور

************************* 

 ناله و نمک تحمل نميتونستم ديگه ميشد بيشتر هرلحظه دردم معده بيدارشدم که صبح از
 از تربيش من درد معده ولي اورد پنير نون يکم برام بده خيلي حاال ديد که محسن ميکردم
  ميرسيدم اوردن باال مرز به درد از هردفعه بود عصبي فشار و استرس
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 وت داخل اومدن اسرين و اميريان و شد باز در که کردم ناله اروم و فشردم دلم روي دستمو
 شلوار داخل دستاشو اميريان سيما بگم بهش نداشتم عادت هنوز زدم پوزخندي دلم

  دعوتيم مهمونيي به ما امشب:گفت و کرد کتونش

  کردم نگاه بهش منتظر بجاش ولي چه من به خب بگم ميخواستم

 کنه حاضرت سيما ميسپارمت بياي بايد توام:گفت و زد لبخندي

 چرا؟ اونوقت:گفتم و هم تو کشيدم اخمامو

 ميگم من چون:وگفت کرد ريزي اخم اميريان

 نبود اي کننده قانع دليل:من

  کرده دعوتم معاملم طرف چون:گفت و زد پوزخندي اميريان

 بشه مطمعن جنسش بودن سالم از ميخواد:داد ادامه و کرد اشاره من به

  ميخورد بهم کثيف خوک اين از حالم دادم فشار مشتم تو پتورو

 در ونچ نندازي جفتک و باشي اروم امشب بهتره:گفت بيرون ميرفت که همينطور اميريان
 و اسرين سمت کرد رو بعد بدم تحويلت سالم نميدم قول بهت صورت اين غير

 ...کني درستش نحو بهترين به ميخوام:گفت

 عوضي مرتيکه عروسکم انگار! کني درستش

 بابا چشم: گفت و داد تکون سرشو اسرين

 بيرون رفت و داد تکون سري اميريان

 

 کنم حاضرت تا پاشو:گفت که زدم زل اسرين به طلبکارانه اميريان رفتن از بعد

 جايي من:گفتم و کردم کج سرمو افتاد چين پيشونيم که طوري به کشيدم هم توي اخمامو
 نميام



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM صديقي اگرين – تنها شده طرد

telegram.me/romanhayeasheghane 226 

 پسرت دوست يا يوتام پخمت پسرعموي اون من نکن بازي من اعصاب با اوين:اسرين
 زيرزمين تو نندازنت دوباره تا بلندشو خوش زبون با پس بکشم نازتو که نيستم

 ميترسوني؟ بچه:گفتم و زدم پوزخندي

 محسن:زد داد و کشيد پوفي اسرين

  خانم؟ بله:گفت و کرد باز درو سريع محسن

 ارک تا حموم تو بندازش ببر نيست حاليش خوش زبون اين:گفت عصبانيت با اسرين
 ندادم دستش

 و قبع رفتم و پريدم ازجام بگيره دستمو خواست تا سمتم اومد و داد تکون سرشو محسن
 ميرم خودم دارم پا دستو:گفتم

 ها لهپ از اومدن دنبالم هم محسن و اسرين که بيرون رفتم اتاق از کرد اشاره جلو به محسن
  اينور از:گفت محسن که پايين رفتم

 ودتوخ تميز ادم مثل و کني لجبازي اگه:گفت اسرين که بازکردم درو کرد اشاره چوبي در به
 حمام تو ميندازمت دوباره نشوري

 عدب بگيرم دوش بود ازخدام خودمم بود تميزي حمام داخل، رفتم و دادم تکون سري اخم با
 نمت پوست به که اب ولرم قطرات زيرش رفتم و کردم باز دوشو سريع نيم، و هفته يک از

 ثلم و تميز دوش يک اسرين قول به اينکه از بعد ميگرفت وجودمو سراسر ارامش ميخورد
 حوله:گفتم و زدم در به اي تقه گرفتم ادم بچه

 مبست درو و گرفتم رو حوله اومد داخل در بين از رنگي ابي پوش تن ي حوله و شد باز در
 يدهم دستور که رعيسه انگار:ميگفت که ميشنيدم بودو در اونطرف که اسرين صداي ولي

 حوله

 ديده پاهام که طوري بود زياد بلنديش انداختم موهام روي رو حوله کاله و زدم پوزخندي
 مبرميداشت قدم محسن جلوي و اسرين سر پست دوباره شدم خارج و کردم باز درو نميشد

 مراهه اسرين و موند در پشت محسن رسيديم که اتاق به کنم فرار ان هر انگارميترسيدن
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 رتحاض ميخوام:گفت و نشوند پالستيکي رفته در زوار صندلي يک روي منو شد وارد من
 نخور جم کنم

 موهام کردن خشک به کرد شروع و

 

 يه هثاني هر و کرد باز کيفشو در جونشون به افتاد کرد خشک موهامو اسرين اينکه از بعد
 اينه يک شد تموم کارش تمام ساعت يک بعد ميکرد موهام اويزون و برميداشت چيز

 ؟ چطوره:گفت و دستم داد کوچيک

 قرمز رژ ميکرد خودنمايي که چيزي اولين انداختم خودم به نگاهي توش از و  گرفتم رو اينه
 نمياد خوشم رژ اين از من:گفتم و کردم اخمي بود زده لبام به اسرين که بود جيغي

 قر نم واسه انقدم نيستم داشتنت دوست ضامن امن من:گفت و زد کمر به دستشو اسرين
  نيا ناز و

 پوشب :گفت و جلوم گرفت و اورد بيرون لباس يک و کرد باز دستشو کنار ساک زيپ بعد

 ولي ودب بلند پا مچ روي تا لباس پوشيدمش و گرفتم دستش از و انداختم لباس به نگاهي 
 و کردم ميکرد نگام داشت که اسرين به نگاهي بود لخت و  حلقه استين باالتنش

 لخته باالتنش:گفتم

 خب؟:اسرين

 نميپوشم اينو من:گفتم عجز با

 گرفتم اين واسه اينو:گفت و سمتم کرد پرت و اورد در ساک داخل از حريري شال اسرين
 بندازي هات شونه رو مهموني تو ميتوني کني سرت بيرون که

 چي؟ موهام:من

 بري چادر با چطوره اصال بپوشوني موهاتم که نداري انتظار:زد داد اينبار اسرين

 ميشه همين ميکنين مجبور نميخواد که کاري به ادمو وقتي:گفتم و کردم اخمي
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 وت فهميدي؟ بياري ناز من واسه نه بدي انجام بايد ميکنن مجبورت وقتي:گفت اسرين
 نيک چادرچاقچور خودتو انقدر نيست الزم ميشي دست به دست عرب مرداي بين باالخره

 ريناس به نفرت با گرگرفت وجودم تمام باشن ريخته سرم رو که بود داغي اب مثل حرفش
 ميخوره بهم ازتون حالم:گفتم و کردم نگاه

 پوشب بردار ساکو داخل کفشاي اون و ببند دهنتو:گفت بيرون ميرفت که همينطور اسرين

 بست درو سرش وپشت

 شم راحت شياطين قوم اين دست از ميخوام تاکي؟کي خفت کردم نگاهي بسته در به
 کس همه و همچي از زندگي از شدم ؟خسته

 و پوشيدم و اوردم در بود لباسم همرنگ که رنگي مشکي صندالي رفتم ساک سمت به
 بيان دنبالم لعنتي مهمونيه اين به رفتن براي تا موندم منتظر

 

 بودم نشسته بيکار بود ساعتي يک

 بود شده تاريک کامال ديگه هوا 

 ارايش شد وارد اسرين و شد باز اتاق در که بودم گرفته ضرب زمين روي پاهام با عصبي 
 ريمب بپوش:گفت و گرفت جلوم مشکيي مانتوي ميکرد خودنمايي صورتش روي غليظي

 رمس روي شالو منم شد خارج ازاتاق اسرين پوشيدم و گرفتم مانتورو و شدم بلند ازجام
 نارک اي قهوه کهنه هاي مبل روي و رفتيم پايين ها پله از افتادم راه سرش پشت و انداختم

 عدب ربع يک ميفشردم هم به دستامو همين براي بودم گرفته استرس نشستيم سالن
 بود نشت سنگي ذغال بلوز با مشکي شلوار و کت اومد پايين ها پله از سالنه سالنه اميريان

 خونه از سرش پشت و شديم بلند ازجامون بيافتيم راه که کرد اشاره رسيد پايين به وقتي 
 بودن زندوني دوهفته از بعد لرزيدم خودم به سرما از که وزيد سردي سوز شديم خارج
 شدم ماشين سوار اسرين دست اشاره با ميکردم استشمام ازاد هواي که بود باري اولين
 ميداد نوازش پوستمو ماشين داخل گرم هواي
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 يرونب سمت به کم کم و شد خارج خونه از و کرد حرکت ماشين راننده به اميريان عالمت با
 لرزيدن هب شروع دستام زياد استرس از ديگه ميشد بيشتر ثانيه هر ،استرسم رفت شهر از

 تو که چيزي تنها ايستاد شهر از خارج ويالي يک جلوي راننده بعد ساعت نيم بودن کرده
 متس به و شديم پياده ماشين از بود بزرگي ويالي که بود اين فهميد ميشد تاريکي اون
 رارف که بودن مواظب جورايي يه ميکردم حرکت اسرين و اميريان بين کرديم حرکت ويال

 نکنم

 که باشه مهموني داشتم انتظار شديم خونه وار کرديم رد فرشيو سنگ جاده اينکه از بعد
 بود يا ساده مهموني تصوراتم خالف بر ولي بره تر اونطرف چندکيلومتر تا اهنگش صداي

  بود پخش درحال اروم و اليت اهنگ يک که

 که يرهبگ شالمو که کرد دراز دست گرفت مانتمو بود ايستاده ورودي در کنار که مستخدمي
 دارم الزمش ممنون:گفتم

 وير تا که دکلته ليمويي بلوز يک اسرين گرفت اسرينو شال و مانتو و داد تکون سري
 ميشد ديده موهام اينکه از انداختم هام شونه روي بودشالمو کرده تنش ميرسيد زانوش
 کردم ياخم گرفت قرار کمرم پشت اميريان دست بکنم نميتونستم کاريم ولي بودم معذب
  بيا دنبالم کوچولو عروسک نگير پاچه:گفت گوشم کنار که گرفتم فاصله وازش

 بازي باديگارد از دست اينجام برميداشت قدم سرم پشت اسرين افتاد راه خودش و
 گاهين مرد ميزد حرف شخصي بايک داشت ايستادم کنارش اميريان توقف با برنميداشتن

 رادرب کردوگفت اشاره اميريان به و هستم اميريان سياوش من بانو سالم:گفت و کرد بهم
 سيروس

 ميکرد تعريف ازتون خيلي سيروس راستش:داد ادامه زدو لبخندي

 دارن لطف ايشون خوشبختم،ممنون:وگفتم زدم زورکي لبخند

 عموجون سالم:وگفت ايستاد کنارم اسرين

 خوبي؟ جان سيما سالم:سياوش

 خوبم ممنون:اسرين
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 منتظرته زمير شيخ بيا همراهم:گفت اميريان به رو و زد لبخندي سياوش

 وشپ شيک مرد يک کنار سياوش رفتيم، دنبالش ماهم  افتاد راه و داد تکون سري اميريان
 با النا داشتم انتظار زدن حرف عربي کردبه شروع و ايستاد بود تنش طوسي شلوار کت که

 خشي اين ولي بشم رو به رو  داده   لم مبل روي و تنشه عربي لباس که گنده شکم يک
 شبرادر  و اميريان با داشت خاص ژست ويک دستش توي گيالس با متشخص کامال زمير
 هب منو نگاه وقتي و انداخت بهم نگاهي زمير شيخ که گذشت چقدر نميدونم ميزد حرف

 عربيم راهنمايي از پرداخت اميريان با بحثش ادامه به و زد چندشي لبخندي ديد خودش
 وشگ حرفاشون به دقت با داشتم نميفهميدم حرفاشونو از کلمه يک االنم و بود ضعيف
 دشبع و شد پخش وبلند شاد اهنگ يک يکهو که بفهمم شده که کلمشم يک تا ميکردم

 حالتاشونم از و ميومدن رقص پيست سمت به گروه گروه که بودن جوون پسراي دختر
 نيستن عادي حالت در که فهميد ميشد

 

 که برگشتم ميکردم تحمل بايد هم االن و ميومد بدم بلند اهنگ از هميشه کشيدم پوفي
 براي جا يک دنبال همچنان ايستادن سرپا از بودم شده خسته بشينم مبل يک روي

 با ود،ب نشسته دونفره مبل يک روي کردم نگاش زد صدام اسرين که ميگشتم نشستن
 اين از ييک سمتش برم که برداشتم قدم يک تا بشينم پيشش برم که کرد اشاره دستش
 نگاهي پسره لباسم روي ريخت ليوانش محتويات تمام و بهم خورد مست جوون پسراي

 لمهيک تمام اههه رفت که خداروشکر باز رفت و گفت چيز چندتا عربي زبون با و کرد بهم
 شده مشروب پر لباسم:گفتم و اسرين کنار رفتم بودم بيذار بوش از بود شده مشروب پر

 کنم؟ چيکار

 بشور برو:گفت و زد لبخدي اسرين

 کجاست؟ بهداشتيش سرويس:من

 همونام بين رو مشروب حاوي سيني و بود تنش خصوصي به لباس که مردي يک به اسرين
 بپرس خدمتکاره اون از نميدونم من:گفت و کرد اشاره ميچرخوند

 اقا؟:زدم صداش و مرده همون سمت رفتم و دادم تکون سرمو
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 اقاا؟:زدم صداش دوباره نشنيد اهنگ بلند صداي بخاطر

 خانوم؟ برمياد دستم از کمکي بله:گفت و برگشت شنيد ايندفعه

 کجاست؟ بهداشتي سرويس بدونم ميخواستم بله:من

 بستيم وپايين بهداشتي سرويس:گفت و کرد اشاره ميرفتن باال طبقه به که ها پله به مرده
 کنيد استفاده اونها از ميتونين هستن سرويس به مجهز باالهمه هاي اتاق ولي

 مرفت باال ازشون ها پله سمت رفتم داد ادامه کارش به و زد لبخندي که گفتم اي باشه
 داشت پيراهنمم روي زهرماريه اين بوي ولي برمداشت ترس لحظه يه نبود باال هيچکس

 تخت با بود بزرگي اتاق تو، رفتم و کردم باز اتاقارو از يکي در و دريا به زدم دلمو ميکرد خفم
 لقف سرم پشت درو داخل رفتم و کردم باز رو دستشويي در سريع رنگ اي نقره دونفره

  بياد کسي مبادا تا کردم

 بوي اون از مقداري اينکه از بعد لباسم به زدن اب به کردم شروع و کردم باز ابو شير
 و تمبس درو شدم خارج دستشويي از و کشيدم لباسم به دستي شد کم مشروب اور چندش

 به دش باعث و شد باز شدت با در بچرخونم دستگيررو ميخواستم تا اتاق در سمت رفتم
 گيالس که همينطور زمير شيخ ايستادم سرجام و کردم حفظ تعادلمو شم پرت عقب

 مبدن و تن به لرزه در قفل صداي کرد قفل و بست درو و شد وارد ميداد تکون مشروبشو
 ميکردم نگاش اومده در حدقه از باچشاي و نداشتم جامو از کردن حرکت توانايي انداخت
 ترسيدي؟ کوچولو موش چيه:گفت و زد ترسيدم چهره به لبخندي

 قه قه چون خوند ذهنمو بزنه؟انگار حرف فارسي ميتونست اون مگه برابرشد چندين تعجبم
 که يکرد تعجب چيه:گفت و گذاشت تخت کنار عسلي روي و کشيد سر گيالسشو و زد اي

 قاچاق همعامل بيشترين که کسي زمير شيخ که نداري خوبه؟انتظار انقدر زدنم حرف فارسي
 بزنه؟ حرف فارسي نتونه داره ايرانو از انسان

 ديگم دمق يک بگم چيزي نميتونستم که بودن زده قفل زبونم به انگار رفتم عقب قدم يک
 انياير  دختراي همه کال هستي خوشگلي دختر:گفت و اومد جلو زمير شيخ که رفتم عقب

  ...ماهان ميل باب و خوشگلن
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 رود ميتونستم ميشدم واردش اگه انداختم نگاهي دستشويي در به اومد جلو ديگه قدم يک
 زخي که زد پوزخندي ميگذره سرم تو چي فهميد و ديد دستشويي به نگاهمو کنم قفل

 سمت دکر  پرتم و گرفت پشت از موهامو که بودم قدميش تويک دستشويي سمت برداشتم
 انومخ نميشنوه صداتو کسي بزن جيغ:گفت کردو هيستريکي خنده که زدم جيغ اي ديگه

  کوچولو

 جلوي دستمو که گذاشت جلو به قدمي زمير شيخ گرفت حرصم عرضگيم بي و پناهي بي از
 زا دست قسم داري دوست هرچي به ترو کن ولم توروخدا:گفتم هق باهق و گرفتم صورتم

 ميکنم خواهش بردار سرم

 عزيزم نميشه ولي ميخواد دلم:وگفت خنديد

 همب ميشد شنيده ازش که مشروبي بوي و نزديکي اين از حالم بود رسيده قدميم يک به
 مست بخاطر اونم و زدم پسش حرص با گذاشت صورتم وروي کرد بلند دستشو ميخورد
 هشيش خوره از يکي ديوار به زدم و برداشتم عسليو روي گيالس عقب شد پرت بودنش

 سمتم بياي:گفتم زمير شيخ به رو و گذاشتم چپم دست مچ روي و برداشتم هاشو
  خودموميکشم

 !تهديدي چه:سردادوگفت بلندي خنده

 مدست مچ روي شيشرو بود شدن ابرو بي از بهتر خيلي مردن قطعا سمتم برداشت خيز
 هک خوني و من به بهت با زمير شيخ گرفت فرا وجودمو کل شديدي سوزش که دادم حرکت

 ستاي صداي که ميشد تار داشت جا همه کمکم ميکرد نگاه ميچکيد زمين روي دستم مچ از
 صدايبعد لحظه چند و گلوله شليک و در شدن باز صداي بعدش شنيدم پايين از پليسي
 خواب اين بنظرم ولي ميديدم خواب وانگار بود تار چي همه ميزد صدا اسممو که کيارش
  بود عمرم خواب ترين شيرين

 شدم غرق روياهام سياهيه تو و زدم لبخندي

 و وردما باال چپمو دست و کردم اي ناله کردم باز چشامو دستم مچ ناحيه تو شديد باسوزشي
 اون هاگ کردم نگاه اطرافم به اومد يادم اتفاقات تمام که انداختم نگاهي باندپيچيم مچ به

  باشه بايداينجا کيارش پس باشه درست اتفاقات
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 يشههم که صورتي و بود شده الغر ديدم پنجره کنار کيارشو که کردم نگاه چپم سمت به
 و بود شده بلند هاشم ريش و بود نامرتب االن ميکرد نمايي خود روش ريش ته يک فقط
 با ردمک پيدا نجات نميشد باورم گرفتن ديدمو جلوي اشکام مينداخت صفت يادحميد منو

 کيارش؟:گفتم ميشد بلند چاه ته از که صدايي

 تدوس هيچوقت زد اتيش دلمو که چکيد چشمش از اشکي قطره و بست چشماشو کيارش
 ببينم حال اين تو شيطونمو پسرعموي نداشتم

 ناراحتي؟ کردي پيدام اينکه ميکني؟از گريه چرا:وگفتم زدم لبخندي

 يفهمينم تو:وگفت کرد پاک اشکاشو انگشتش گوشه با انداختم نگاهي مظلومش چهره به
 نميفهمي وقت هيچ کشيدم چي من

 و ردک صاف صداشو کيارش گرفت ازم کيارشو حرف بابت تعجب اجازه درخورد به که اي تقه
 بياتو:گفت

 سالم:گفت و گذاشت جلو به قدمي گرفت قرار چهارچوب توي هيراد قامت و شد باز در
 سالميد و صحيح که خوشحالم اريامهر خانوم

 کرديد کمکم که ممنون داريد شمالطف:وگفتم انداختم پايين سرمو

 بود وظيفمون:وگفت زد لبخندي هيراد

 پسر؟ گل خوبي:وگفت زد شونش به دستشو و رفت کيارش سمت به حرفش بعداز

 هميشم از بهتر:گفت و داد  تکون سري کيارش

 کار منم و کرد مرخص اريامهرو خانوم دکتر راستش ميشي بهترم:وگفت زد چشمکي هيراد 
 شيراز برگرديم ميتونيم االن دادم انجام ترخيصشونو هاي

  باشه:وگفت داد تکون سري کيارش

 بشي رحاض کنه کمکت تا ميفرستم پرستار يه بيرون ماميريم:گفت و سمتم کرد رو بعد

 ردک وکمکم اومد پرستار يک بعد دقيقه چند و شدن خارج هيراد و کيارش دادم، تکون سرمو
 يارشک شدم خارج اتاق از پرستار از تشکر از بعد و شدم بلند جام از کنم عوض لباسامو تا
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 پشت ديوار به سرشو بسته چشماي وبا بود نشسته اتاق روي به رو هاي صندلي روي
 امچش تو چشاشو و کرد باز چشاشو سريع زدم صداش و رفتم جلو.بود داده تکيه سريش

 و اومد خودش به کيارش بعد دقيقه چند خواهشه از پر چشماش ميکردم احساس کرد قفل
 بريم:گفت و بلندشد سريع

 و وردا در جيبش از سويچي کيارش رسيديم که بيمارستان خروجي به ميزديم قدم هم کنار
 ارتياست نشست هم کيارش بستم درو  شدم ماشين سوار زد روبرومونو پارس ماشين قفل
 شد روشن ماشين زدکه

 مخروبه ديواري چهار اون تو ديگه که نميشد باورم  ازادم االن من که نميشد باورم هنوز 
 کنم عمل دستوراتشون به نيستم مجبور و نيستم زندوني

 ميريم؟ کجا االن:گفتم و کردم نگاهي کيارش به

 شيراز:گفت کنه نگام اينکه بدون کيارش

 ؟ يانه بپرسم کيارش از شدنو قطار ذهنم تو که سوااليي نميدونستم

 بگه بهم بايد که باالخره بپرسم  رسيدم نتيجه اين به اخر که ميرفتم کلنجار خودم با

 

 بپرسم؟ سوال چندتا ميتونم کيارش:گفتم و کردم صاف صدامو

 بپرس:گفت و انداخت بهم نگاهي کيارش

 !زيادنا:من

 نداره اشکالي :کيارش

 باورکرديد؟ بودو اوينا کيف تو که اي نامه اون شما:من

 دست از و کردم پيدا خاطرتو دفتر و اتاقت توي رفتم من بعدش ولي اره اولش:کيارش
 جعليه شدم متوجه خطش

 خوندي؟ منو خاطرات دفتر تو:گفتم باترس
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 زيادم رونوشته نامه اون که يارويي اين فهميدم و خوندم اره:گفت و زد پوزخندي کيارش
 نگفته ربط بي

 فهميديد کجا از دوم سوال خب:گفتم و کشيدم هم تو اخمامو شد بيشتر دستم سوزش
 تهرانم؟

 تهراني شديم متوجه داشتيم زمير شيخ باند بين که جاسوسايي توسط:کيارش

 مياد بدم اسمشم از زمير  شيخ اه

 اومديد؟ دنبالم دير انقدر چرا پس:گفتم و دادم تکون سرمو

 ينهگز  بهترين مهموني اون همين براي مينداختيم گير جا يک هارو اون همه بايد ما:کيارش
 بود

 گرفتينشون؟:من

 اره:کيارش

 باهاشون؟ ميکنن چيکار:من

 ميکنن خالفکار يک با که کاريو همون:کيارش

 اعدام؟:من

  شايد:کيارش

 وزشس ميشد باعث اين و بودم عصبي بستم چشامو و چسبوندم صندلي پشتي به سرمو
 و مکشيد بيرون داروهام پالستيک داخل از مسکن يک کنم حس نحو بدترين به دستمو
 برد خوابم تا کردم فکر زمير شيخ و اسرين و اميريان و خودم به انقدر بعدش و خوردم

 

 کيارش به رو و دادم بدنم به قوسي  کشو شدم بيدار خواب از ماشين ايستادن با
 رسيديم؟:گفتم
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 مه خستمه هم من ولي نميدونم تورو نه:گفت ميشد پياده ماشين از که همينطور کيارش
 يزيمچ و کنيم استراحت يکم بريم:گفت و کرد اشاره راهي بين خونه سفره يک به گشنه

  ميافتيم راه بعدش بخوريم

 بعد لحظه چند که نشستيم ها تخت از يکي روي افتادم راه سرش پشت و دادم تکون سرمو
  داد سفارش جوجه دوپرس کيارش بگيره سفارشارو اومد يکي

 اتميش فندک با و اورد در سيگاري پاکت جيبش از کيارش رفت گارسون اينکه از بعد
  کرد روشنش

 شدي؟ سيگاري:گفتم و کردم بهش نگاهي

 ميکنه ارومم:گفت و انداخت بهم نگاهي چشم گوشه با کيارش

 جالبه:وگفتم زدم پوزخندي

 انقدر زديرو تا که کيارشي مياورد در حرصمو رفتارش داد ادامه کشيدنشو سيگار و نزد حرفي
 نبود مقايسه قابله االنش با اصال بود انرژي پر شادو

 ودشخ و بخورم که کرد اشاره دست با کيارش گرفت ازم کردنو فکر بيشتر توان غذا اوردن
 و تانداخ بشقابم به نگاهي کيارش کنار کشيدم و خورد اي لقمه چند خوردن به کرد شروع
 کم؟ انقدر چرا:گفت

 و کرده عادت معدم کم اونم ميدادن ناهار بهم فقط اونجا:گفتم و پايين انداختم سرمو
 بخوردم اين از بيشتر نميتونم

 ا*ت*ف*ا*ث*ک:گفت زيرلب بشقابشو تو انداخت قاشقشو کيارش

 شتپ رفتم دنبالش و پوشيدم کفشامو سريع خونه سفره پشت رفت و شد بلند ازجاش
 سمتش رفتم شدم عصبي ميکشيد سيگار و بود داده درخت يک به تکيشو و بود ،نشسته
 کني؟ تثاب چيو کارات اين با ميخواي ديگه بسه کافيه:گفتم و کشيدم دستش از سيگارو
 بايد و بودم گروگان من برگشته جنگ از ادماي اين مثل شدي کردي قيافت به نگاهي

 چته؟ ديگه تو بشم ناراحت
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  بلندي صداي با و شد بلند جاش از بود اشک از پر چشاش باالگرفت سرشو کيارش
 هان؟ چمه من بفهمي ميخواي:گفت

 به يميخوا که کسيو بفهمي وقتي:وگفت برد باالتر صداشو رفتم عقب قدم يک ترس از
 اشک اميوت بخاطره داره بفهمي وقتي ميشي ديوونه داره عالقه برادرته مثل که کسي يوتام

  ميشي نابود بکني کاري نميتوني و ميريزه

 باليي هچ دارن نميدوني و بردن زندگيتو تمام عشقتو  انسان قاچاق گروهه يک بفهمي وقتي
 نم درد اينه، من درد اوين مردم ،من ميميري بکني غلطي هيچ نميتوني تو و ميارن سرش

  بکنه نگاه بهم نيست حاضر حتي که دارم عالقه کسي به که اينه

 زرو اين به کيارشو تو المصب اينه من درد:گفت و زد سينش به و کرد مشت دستاشو
 انداختي

 از منميخواست گفتم بهت حرفارو اين که ببخش:گفت و نشست زمين روي دوزانو کيارش
 شمدو رو خيلي نگم نتونستم ولي نداري بهم حسي ميدونم نشد ولي بشي مطلع حسم

 ميکرد سنگيني

 نبايد چرا مديد کردم فکر وقتي ولي يانه بزنم حرفو اين نميدونستم ميزد اتيش دلمو حرفاش
 مياد سرش به چي بزنم پس کيارشو اگه ميدونستم ببندم دل داره دوست منو که کسي به

 کنه تجربه لعنتيو حس اين اي ديگه کسه نميخوام و کشيدم درد خودم من

 قدر براي بايد منم داد نجات مو زندگيه اون ولي نبودم کيارش عاشق من درسته چيه دروغم
 کار اين از بهتر کاري چه و ميدادم انجام براش کاري داني

 بهت حسي ميدوني کجا از:گفتم گرفته باصداي و زدم لبخندي و کردم خفه هقمو هق
 ندارم؟

 عنيي داري حسي من به تو يعني ..يعني:گفت و چشام به دوخت نگاهشو زده بهت کيارش
 داري؟؟؟ دوسم

 مهمي واسم که ميدونم اينو ولي دارم دوست نميگم:گفتم و دادم تکون سرمو

  شکرت شکرت خدايا:گفت و کرد پاک اشکاشو کيارش
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  کشيدم چي نميدوني که تو بخند:ديدگفت که خندمو گرفت خندم حرکتش از

 گمب مادرجون به بايد بريم:گفت و ماشين سمت افتاد راه و شد بلند جاش از سريع بعد
 سريع

 شد؟ يچ ما پول اقا:گفت و بيرون اومد خونه سفره گارسون بشيم ماشين سوار خواستيم تا

 پر خيلي خونش سفره بگو رعيست به:گفت و گارسون به داد تومن هزار صد سي کيارش
 برکته

  خونه سفره به برگشت تشکر با و داد تکون سري گارسون

 مونده؟ شيراز تا ديگه چقدر:گفتم و شدم ماشين سوار

  ديگه ساعت يک:کيارش

 اظرمن به پنجره از و زدم لبخندي کرد پلي شاد اهنگ يک و برد پخش سمت دستشو بعد
 شدم خيره بيرون

 

 قاتاو بعضي کيارش فقط نشد، بدل و رد کيارش منو بين حرفي هيچ ساعت يک اين تو
  ميزد لبخندي

 خيلي حس کرد لرزيدن به شروع وجودم همه گرفت قرار خونه در جلوي ماشين وقتي
 مه ببينم خانوادمو ميخوام خفت دوهفته از بعد اينکه از بودم خوشحال هم داشتم خاصي

 يچ رفتارشون اينکه از ترس و بشم رو روبه باهاشون ميخوام چيجوري که داشتم استرس
  باشه ميتونه

 و شد سردرگميم متوجه کيارش شدم بودم گذاشته خونه اين تو پامو که اولي روز مثل دقيقا
 نکني دست دست بهتره نگرانتن همه:گفت

 مکرد باز ماشينو در و زدم ميمونست کجي دهن به بيشتر زياد استرس از که لبخندي
 چند و دز  درو زنگ کيارش که عقب رفتم تر کنار برم کرد اشاره بهم و ايستاد کنارم کيارش
 کيه؟:اومد سعيده صداي بعد دقيقه
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  ميکشيد پر همشون واسه دلم بود شده تنگ صدا اين واسه دلم چقدر

 ها تصويريه ايفون خوبه خانوم سعيده منم:گفت کيارش

 داخل بفرماييد شماييد کيارش اقا:سعيده

 کيارش که بوديم ورودي در نزديکاي من سرش پشت و داخل رفت کيارش بازشد در
 بيا داخل رفتم من اينکه از بعد دقيقه چند:گفت

 ات شصت تا پنج ميافتادم پس داشتم استرس از داخل رفت کيارش دادم تکون سرمو
 هب رو و من به پشت همه داخل رفتم لرزون هاي قدم با شد کامل دقيقه پنج وقتي شمردم
  بود تهانداخ پاين سرشو ناراحتي با و بود نشسته مبل روي کيارشم بودن ايستاده کيارش
 لرزوني صداي با بود تر واضح همه از پرديس و اتوسا هق هق و اوينا گريه صداي
 سالم:گفتم

 ردمک نگاه تکشون تک چهره به سمتم برگشتن همه بعد ثانيه چند و شد قطع صداها همه
 که گذشت چقدر نميدونم ميچکيد هام گونه روي تند تند اشکام بودن تکيده و غمزده همه
 اوينا پايين انداختم سرمو و کردم اشکيش چشماي به نگاهي ايستاد جلوم سمتم اومد اوينا

 باال بگير سرتو:گفت بغض با

 باال بگير سرتو ميگم:گفت بلندتر ايندفعه که بود پايين همچنان سرم

 شمگو زير خوابوند محکم چک يک يهو و بهم شد خيره ثانيه چند اوينا گرفتم باال سرمو
 ونمي کردن گريه به کرد شروع دوباره  و بغلم تو انداخت خودشو که زدم زل بهش متعجب

 چي توق چند اين ميشيم؟ميدوني نگرانت چقدر نامرد؟نميدونستي بودي کجا:گفت گريه
 مشونچش يه همه نخوابيده؟ميدونستي حسابي و درست االن تا مادرجون کشيديم؟ميدوني

 خون؟ يکي اشکه

  بود شده تنگ واست دلم:گفتم و دادم نوازش کمرشو

 منم:گفت و فشرد خودش به منو محکم اوينا

 معرفت؟ بي بودي کجا:وگفت کرد وبغلم کنار کشيد رو اوينا اتوسا

 اقا ارين و شما سايه زير:وگفتم خنديدم گريه ميون
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 ميندازي؟ تيکه:گفت و زد اي ضربه بازوم به

  رفت کنار اتوسا خنديدم

 شونقدمي يک تو و رفتم سمتشون به داشتم نگه يوتام و پرديس روي و چرخوندم نگاهمو
 راچ نميدونم ميکردن نگاه بهم غرور با همچنان يوتام و خيس چشماي با پرديس ايستادم

 نميلرزيد دلم بهش کردن نگاه از ديگه

 افتاد اتفاق اين کيارش حرف از بعد شايد

 بودو دهش نوشته نامه اون توي که حرفايي اميدوارم:گفتم ميکردم نگاه بهشون که همينطور
 نکنيد باور

 هاگ حتي:گفت و گرفت اغوشش توي منو و سمتم اومد و شد خارج يوتام اغوش از پرديس
 نميشد کم تو به نسبت داشتنم دوست و اعتماد از اي ذره بود راست حرفاتم

 ممنونم:وگفتم زدم لبخندي

 از وقتي چلوندنم يکي يکي عموها زن و ها عمو و عمه و شدم خارج پرديس اغوش از
  ميکنن نگاه ها پله به ساکت همه ديدم شدم خارج يوتاب اغوش

  نهميک نگاه منو و ايستاده ها پله از يکي باالي مادرجون ديدم و کردم دنبال نگاهشونو رد

 که ردمک نگاه عمه به متعجب باال برگشت و کرد بهم پشتشو ديد خودش به نگاهمو وقتي
 با بذار کرده تعجب ديدنت از شايدم يا دلخوره ازت اون عزيزم:گفت و گرفت دستمو
 بياد کنار خودش

 رممي:گفتم ميرفتم ها پله سمت به که همينطور و کشيدم بيرون عمه دست از دستمو
 کنم صحبت باهاش

 روي شدم وارد کشيدم عميقي نفس ايستادم مادرجون اتاق جلوي و رفتم باال ها پله از
 ادرم و اوينا منو عکس رفتم جلو بود شده خيره پاش رو البوم به و بود نشسته صندلي
 يبجا ايندفعه ولي بود دستش مرگش موقع اقاجون که عکسي همون درست بود پدرمون

 صداي با و کشيد عکس روي دستي دوختم مادرجون به نگاهمو بود البوم داخل قاب
 وقتي نميشد باورم شنيدم عروسمو و پسر مرگ خبر که بود پيش سال هجده:کفت گرفتش
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 ولي نديدم چيزي من گفت پرسيديم الينو از انحرافشون دليل تصادف هاي شاهد از يکي از
 اين و ادبي جلو به ها صندلي بين از داشت سعي که بود شيري يا سفيد پيرهن با بچه يک

  ميده رخ تصادف و ميشه خارج دستشون از ماشين تعادل هم اقا

 ثلم بهنامو ،خسرو قرمز اوينا و بود تنت سفيد لباس تو لحظه اون ديدم کردم دقت وقتي
 عزيز همه واسه و بود اخرش بچه داشت دوست چشماش

 ادامه مادرجون بهش زدم زل اشکيم چشاي با ميکرد اب سنگو دل مادرجون هق هق
 بيعص ميديد تورو وقتي گرفت اتيش شدي تصادف اون باعث تو فهميد وقتي خسرو:داد

 بود ايران موقع اون که(پرديس باباي)مهدي پيش اوينارو و نياورد طاقت اخرم ميشد
  نتهرا ميريم گفت و دستم داد تورم و گذاشت

 هلحظ هر که بود شده ساعتي بمب يک مثل ها موقع اون خسرو بگم نميتونستم چيزي
  انفجار درحال

 

 وروت وقتي تا داشت نگه شهر پايين توي پرورشگاه يک جلوي تهران رسيديم وقتي بود
 تو  بودم يعصب ازت درسته ميکردم گريه فقط من شيراز برگشتيم و داديم پرورشگاه تحويل

 با خودمو مدت چند وجودم از اي تکه و بودي م نوه تو ولي بودي گرفته ازم گوشمو جگر
 خواب هک شب يک ولي زدم گول باشي داشته سختي زندگي که اينه سزات و قاتلي تو اينکه
 گريه و بودي نشسته اتيش حلقه يه بين سفيد لباس همون با که ديدم خواب تورو بودم

 ميکردي

 اينکه تا بودم اتيش روي اسپند مثل چندسال شدم طاقت بي دوباره خواب اون از بعد
  تهران بريم بايد و افتاده مهمي اتفاق گفت و زد زنگ خاتون

 نميدوني:داد ادامه مادرجون کردم خفه هقمو هق بود رسيده اوج به مادرجون هاي گريه
 وقتي ميترسيدم خسرو رفتار از هم و بودم خوشحال هم شدم شوکه چقدر ديدمت وقتي

 اينکه ات شده تموم سختيا تموم ميکردم فکر بودم ابرا رو شيراز بياي که کرد قبول خسرو
 وقتي ولي نشد باورم ديدم بودو اوينا کيف توي که نامه اون وقتي شدي ناپديد دوباره

 ردنميک فکر خودم پيش گرفتم اتيش دزديدن تورو انسان قاچاق باند يک گفت کيارش
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 تهدوهف اين ميکنن تالفي دارن و ناراحتن کرديم طردت خودمون از اينکه بخاطر پدرت مادر
 عترافا دادم پس تقاصمو گفتم پشيمونم وگفتم زدم زار پريشب کردن دعا بود کارم فقط
 طردکردم خودم از خودمو گوشه جگر خودمو نوه که گناهکارم يک من اره گناهکارم که کردم

 گذاشتم تنها خودمو نوه من

 ماش:وگفتم بوسيدم چروکيدشو گونه گرفتم اغوشم توي مادرجونو و شدم بلند ازجام
 ميدادم پس تقاص بايد که داشتم گناهي منم شايد نداشتين تقصيري

 ميکنم سبکي احساس االن:گفت و بوسيد پيشونيمو مادرجون

 دارم شمارو من تنهام طردشده يک نميکنم احساس ديگه منم:وگفتم زدم لبخندي

 بعد سال هشت

 خاطرات از يوتاب و پرديس و اتوسا اويناو با و بودم نشسته تراس داخل صندليه روي
 نم چقدر گذشت زود چقدر:خنديدوگفت بلند اتوسا ميخنديديم و ميزديم حرف گذشته
 اومد در مردا همه مثل شد چي اخرشم ولي کندم جون ارين اين به رسيدن بخاطر

 کرباسن يه سرته همه اينا جان جاري اره:گفت و خنديد اوينا

 ثلم ما که:گفتن سرشون پشت از خاص ژست يک با ارين و اروين  شد تموم که اوينا حرف
 کرباسيم يه ته سرو همه

 چيه؟؟؟ حرفا اين اقايي اوا:گفتن و شدن هول مثال اتوسا و اوينا

 که پسرا جمع به نگاهمو گذشت زود چقدر ميکردم نگاه چهارنفر اين بحث به خنده با
 هک هايي خنده ميخنديد دغدغه بي و بلند کيارش دوختم بودن ها جوجه کردن سرخ درحال

 وزير يادمه ميکرد،درست تر وابسته خودش به لحظه هر و بود داشته نگه سرپا االن تا منو
 بدون اون ولي شدم سفيد و سرخ زد،چقد حرف من به نسبت احساسش از همه جلوي که

 هب کيارشو مادرجون ديدم بار اولين براي روز کرد،اون خواستگاري جون مادر از منو خجالت
 و مزد شيرينم افکار ب لبخندي شد لذت غرق کرد،تماموجودم تشکر ازش و کشيد اغوش

 سما به ديگه کوچولوي يک دوباره سال چند از بعد بنيامين و يوتاب کردم، نگاه جمع به
 اب رو همه دل زبونيش شيرين با و بود دوسالش االن که نازي دختره اوردن بدنيا تانيا

 ميکرد
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 ثلم و خوشگل مادرش مثل که داشتن ياوش اسم به ساله پسرهشت يک پرديس و يوتام
  بود مغرور پدرش

 حال و عشق خودشون قول به و زوده شدن دار بچه واسه هنوز ميگفتن که ارين و اتوسا
 ميکردن

 يتواناي اوينا شد معلوم اخرشم که شن دار بچه تا بودن تالش در سال پنج اوينا و اروين
 ارهدوب کرد اروين که کاري با ولي شد افسرده ماه اويناچند اتفاق اين از بعد  نداره بارداري

 اسم به و کرد قبول سرپرستي به پرورشگاه از کوچولو نانازي دختر يه اروين شد سرپا اوينا
 وقت يادمه درست کرد موکل اوينا به اسمو انتخاب و گرفت شناسنامه واسش خودش
 دارم دوست:گفت و انداخت من به نگاهي و فشرد سينش به رو بچه اوينا اسم انتخاب
 نازگل بذارم اسمشو

  شد لذت غرق وجودم تمام لحظه اون

  نداده تله به دم خودش قول به و مجرده هنوز که ارشم

 اسمشو که داد هديه بهمون خوشگل دختره يک خدا ازدواج بعد سال يک کيارش منو و
  هلنا گذاشتيم

 نوشتي  واين ميگه بابا مامان:گفت و سمتم اومد دستش تو کتاب يک با هلنا که زدم لبخندي
 ميگه؟ راست

 نوشتم من عزيزم اره:گفتم و گرفتم دستش از کتابمو و زدم لبخندي

 !چيه؟ اسمش ميگي راست:گفت بود شده گرد تعجب از که چشمايي با هلنا

 تنهاست طردشده اسمش:گفتم و نشوندمش پاهام روي و کردم بلندش زمين از

 چي؟ يني طردشده:گفت ميماليد بهم دستاشو که همينطور

 نداره دوسش کس هيچ که کسي:گفتم و کردم ماچ لپشو

 تنهان؟ هميشه ها طردشده:هلنا

  نميمونه تنها وقت هيچ طردشده يک من گل نه:گفتم و کشيدم موهاش به دستي
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 اها:دادوگفت تکون سرشو هلنا

 ماچت هي و مامانت پا رو نشستي مياد خوشت خانوم هلنا هيي:زد داد دور از کيارش
 ميکنه؟

 خان حسود مياد خوشم اره:زد داد پدرش مثل هم هلنا

 کي پدرشوهرت با بيا خانوم عروس:گفت ميکرد بازي ياوش با توپ با که همينطور يوتام
  بزن فوتبال دست

 و پايين پريد بغلم از سريع هلنا شد گم هلنا هوراي بين ياوش اعتراض صداي
 اومدممم:گفت

 خوبي؟:وگفت گرفت قرار کنارم پرديس که زدم زيبا منظره اين به لبخندي

 هميشم از بهتر:گفتم و زدم دلنشينش صورت به لبخندي

 

 

 بهتجر در...انشاا ، ميکنم عذرخواهي داشت ايراد رمانم ازينکه دوستان:ازنويسنده سخني
 همراهيتون از ،ممنون بود خواهم عزيزات شما خدمت در تر قوي قلمي و بعدي هاي

 ...حق يا

 صديقي اگرين:نويسنده

 صديقي پرديس:ويرايش

 قلم الهه:انجمن

 


