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 5 عاشقت شدم یک

 عاشقت شدم یک

 یباسمه تعال
 

 

م یاط صرررداا داد و از شرررکت او نداختم تو در رفتم ح ید و ا که کل دم همین
با داد  نا دارن دعوا میکننارفتم تو و  باره می د و ال مداواا دو هوارشررون میو
باره افتادین به جون هم،بس کنین دیگه هر دفع باید از شرررکت  گفتم:چیه دو

 .میام به جاا استراحت شمارو ساکت کنم
زاره من نیس می د از صبحه کنترلو گرفته نمی النا سریع گفت:اجی بخدا تقصیر

 من نگاه کنما
رو به می د گفتم:چرا انقد اذیتش میکنی؟چرا کنترلو گرفتی نمیدا از صررب ؟ 

 چته ها؟؟؟؟؟
می د:دوس دارم گرفتم نمیدم بهش مث  داداش بزرگ ترم یعنی چی؛من میگم 

 میخام اینو نگاه کنم یعنی اینو فقط میخام نگاه کنم!
تا خواسررتم به می د یه چیز بگم سررریع النا گفت:رس چرا اجی به تو هر چی 

 میگه گوش نمیکنی؟؟اجیم ازتو بزرگتره دیگه
 می د:خفه شو به تو مربوط نیسا

 دیگه نتونستم تحمل کنم و با یه داد بلند گفتم:هر دوتااتون تو اتاقاتونا
 می د:اخه ابجیااا

تو اتاقابعد هردوتاشررون با قیافه اا  حرفشررو ق ع کردم:می د سرراکت هردو
 توناراح بدتر خودم میکردم دعواشون هردفعها️ناراحت رفتن سمت اتاقاشون
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 رفط یه شرکت،از طرف یه از نداشتم دعوا اعصاب دیگه ولی میشدم رشیمون
ردم،هم میک دانشررگاه خرج هم رول زره بایه باید طرف یه ،ازدانشررگاه و درس

 ووف اص  یه مانتوع نو برا خودم نتونستم بخرماخرج بچه ها و خونهااوو
از فکر دراومدم و رفتم سررمت اشرروز خونه تا یه تخم مرا برا ناهارم بوزم البته 

 ۵!چون ساعت��ناهار که نه عصرونه
 

ناهارو که خوردم بعد از جمع کردن رفتم سراا تلوزیون که فیلم ببینم یادم افتاد 
بچه ها یا فیلم میبینیم یا میریم بیرون دلم رلمپ کردم اخه هوروز این موقع با 

 نیومد امروزو تو خونه باشن رفتم سراا اتاق می دو در زدم :می د بیام تو
 می د:بیا اجی

 :می د اماده شو بریم رارک
 ��واقعا اجی؛یعنی االن اماده شم

 :اره بدو اماده شو من برم به النا هم بگم رفتم سراا النا 
 یم رارک :النا اماده شو بر

الررنررا یررهررو رررریررد و مررحررکررم بیایلررم کرررد و گرر  وایرریرریرری اجرری 
 �😍😘😘😘😘�عاشقتممممممم

 :خهخههه خوب بسته وروجک بدو اماده شو 
 چش اجی یه سوته اماده ام 

 رفتم سمت اتاق خودم که اماده شم
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یه شلوار لول مشکی روشیدم با یه مانتوعه نسکافه اا با شال نسکافه اا وسایل 
ن برا النا میخریدم براا سرررفه جویی رول برا خودم نمیخریدم رس ارایشررو چو

شو بده بعد ارایش یه تیکه  سرم سمت اتاق النا و بهش،گفتم رژ قتوه اا و  رفتم 
از موهاا لیخیت و خوشرررنگمو یوره انداختم و رفتم بیرون که دیدم اوناهم 

دنه دسمال گر اماده ان  النا تیپ مشکی زده بود با رژ کمرنگ صورتی می دم یه
بنفش چهار خونه با یه بولیز بنفش که دکمه هاش باز بود و از زیرش یع تیشرت 

 سفید روشیده بود 
می د یه نگا به ما کرد و یه سرروته بلند کشررید و گ :حاال باید چهار چشررمی 

اجی یه بادیگارد دیگم ��اجی خوشگ مو بوام که ندزدنشون و رو به من گ  :
 الزمیدا

 رین زبونی نکن :بسه برو شی
 النا:می د توهم خیلی خوشگل شدیااا 

 :اووو بسه واسه هم روسی باز نکنید دیر شد بدویید بریم
 و رفتیم سمت رارک

 
 سوار شه Uتو رارک بودیم که النا گ  میخاد 

 النا:می د توهم بیا باهم سوار شیمممم 
 می د :نه ِاِلن برو 

 �😊�النا :می دیییییییییی
 نه دیگه عه میگم برو خودت  می د :الن

 �😄�النا :نکنه میترسی نمیاا ها ها ها



wWw.Roman4u.iR  8 

 

 می د:منننننننن عمراااا برو باو من خوشم نمیاد وگرنه نمیترسم 
 النا:پ اگه نمیترسی بیا ا بیا دیگه ابیا 

 می د یه نگاه در مانده به من که کم مونده بود از خنده بترکم انداخت و رف 
ون که یدفه می د گ  :یاخداااااااااا نگهدار واییی غلط از دور داشررتم میدیمشرر

 خورده ا نگهدارین 
 و من یدفه از خنده ترکیدم  

 در حال خنده بودم که وایسادن می د اومد رایین و رو به من گ :
سن فداکارا  سیون بره به من نتر سیدما فقط اونارو گفتم بقیه هوا ص  نتر من ا

 کردم)دززززز( 
 بود اص  نترسیده بودا  :اره اره معلوم

 یدفه به النا نگا کردم که اص  حرف نمیزد 
 :الن خوبی چیشده چرا حرف نمیزنی

 النا:اجی خیلی ترسیدم 
بعد دوباره به من نگا کرد که فهمیدم مثل همیشه وقتی میترسه ساکت میشه به 

 شده براا اینکه هواس الن و ررت کنم بهشون گفتم ۱۰ساعت نگا کردم دیدم 
 بچه ها ف فل میخورید یا بندرا :

 می د:من بندرا میخورم
 النا:اجی من ف فل میخورم 

 :منم که بندرا 
 خاستم برم بگیرم بگیرم که می د گ :اجی کجا 
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 :دارم میرم بگیرم دیگه وا
 می د:رس من ایجا چیکارم بده خودم میرم 

 :باش بگی برو
 بعد خوردن ف ف  بهشون گفتم

شامه ها بریم  سمت خونه رفتیم و : شام رختن ندارم بعد به  صله  خونه من حو
 هرکی رف تو اتاق خودش خابید

 الهه:
ساعت ست برم ۶صب  شرکت باید یرا سختی دارم از  شدم امروز روز  بلند 

اول رفتم سر کدم تا اماده شم همیشه سعی میکردم در عین اینکه  ۸دانشگاه تا
 لباسام خیلی کم و قدیمیه شیک و تمیز باشم 

یه شررلواره سررفید دموا با یه مانتوعه تنگ مشررکی با یه روسرررا سررفید مشررکی 
برداشررتم یه رژ کمرنگ صررورتی زدم و بعد از صرربونه خوردن راه افتادم سررمت 

 شرکت
شت میز منشی و تا ناهار مشغول کار بودم  ست رفتم ر شرکت که رسیدم یرا به 

 ناهار نگین یکی از همکارام اومد تا بریم ناهار شرکت 
گین:واا الهه این چه قیمه ایه واا کاش وقت بود میرفتیم رسررتوران هیچیش ن

 ��نوخته
 :اا بابا نگین نعمت خداس بخور شکر کن همینم بعضیا ندارن 

 نگین:الی باز رفتی باال منبر که دختر باش 
به قیمه کرد و گ  به حالت چندش نگا  باال و  خدایا ��بعد دسررتاشررو برد 

 شککککککررتتتتتت 
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 بسه بسه اینقد بد غذا میخورا حالم بد شد بیا بریم  :خهخخ
 کار کردم بعد راه افتادم سمت دانشگاه ۳تا ساعت

همین که به دانشگاه رسیدم دوباره احساس میکردم نگاهاا همه رسرا به منه و 
 (��من اص  خوشم نمیاد )ارهههه باورررر کردیم ماهم
شگاهی  ستاا همدان شتم نازا از دو صمیمی دنبال نازا گ بود خیلی باهاش 

 بودم 
 اها اوناهاش ریداش کردم 

س م بلند گفتم که یه متر ررید هوا وقتی  سش نبود یه  شو چون حوا سمت رفتم 
 �😂😂😂😂😂�برگشت از قیافه ترسوش زدم زیر خنده

کع نازا از شرروک در اومدو شررروع کرد:ایشررالله نمیرا ایشررالله خودم کفنت 
شه شوورت کچل ب شالله  سره  نکنم ای شی بهت بخندم و ی شروت ب شالله م ای

 گ ااااااااا
 و یدفع یه نفس عمیق کشید

 بابا من که کارا نکردم س م کردم ��:دلت میاد اجی نازا
 نازا:اره ارواح عمه نداشتت فقط س م کردا بیا بریم ک س شروع شد انتر 

 ️☺منم قیافمو منظلوم کردمو گفتم :چش
 یم سمت ک س و بعد هردو با خنده راه افتاد

 وارد ک س که شدیم یکی از رسراا هیز ک س رو به من گ :قربون خندت
 میزارمت تو نوبت��:
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شد و بعد تا خود  شدع بود خفه  ضایع  شیدنو اونم که  سره ۸و بقیه یع اوووو ک ی
 ک س داشتیم هوفففف  

 اخرین ک سمون بود که استاد گ :خسته نباشید
 ده زود تر میگفتی دیگه مردم از خستگینازا :وااایی استاد خدا خرت ب

 :رس من چی بگم از شرکت اومدم اینجا دارم میمیرم از کت ورکول  
 نازا:ایشالله این مدرک رزشکیو بگیریم راحت میشیم اجی 

 :اره خدایی
 

 رفتم خونه دیدم هیچکدوم نیستن رفتم اتاق النا گفتم:الن می د کجاس؟
 ته دیگه نیومده به منم نگ  کجا میرهرف۱۰النا:نمیدونم اجی از صب ساعت

صب تا االن کدوم گورا  ضی معلوم نیس از  سره عو :وا پ چرا به من نگ  ر
 هس 

اعصررابم خیلی خورد شررده برد انگار ن انگار من خاهر بزرگشررم باید بگه کجا 
 شده هنوز خونه نیومده ۹میره نگا نگا ساعت

 فتم و غر میزدم اعصابم خیلیشب یسره از اینور اتاق تا اونو اتاق میر۱تا ساعت
داغون شررده بود داشررتم میرفتم اماده شررم برم دنبالش که در باز شررد و فهمیدم 
خودشررره تا اومد داخل با داد گفتم:معلوم هس از صرررب تا االن کدوم گورا 
شغال برا چی به من نگفتی کجا میرا باید قول و زنجیرت کنم تا  سره ا ستی ر ه

 تو خونه بمونی 
زنه با جیغ گفتم :کدوووووووومممم گوریییی بودا می د ؛ این دیدم حرف نمی

 چه سرو معزیه هاااا



wWw.Roman4u.iR  12 

 

ههه ولمون کن باو حال ندارما گیر نده دوباره گیر نده   می د:اجی تموم شررددد اه
 و به سمت اتقش رفت که از رشت لباسش گرفتم و کشیدم که راره شد

 بزنم :میگم کدوم قبرستونی بودا باید با کتک باهات حرف 
می د:من هر جا برم به خودم مربوطه به تو رب ی نداره اصرر  رفته بودم رارتی 

 دختر بازا به تو چه هااا به تو چه 
اینو که گ  یکی مححححححکم کوبوندم تو صررورتش که دسررت خودم درد 
گرف یه طرف لیبیشررم  زخم شررد و می د همینجورا هاج و واج منو نگا 

 بلند نکرده بودم  میکرد چون تا حاال دست روش
دسررتشررو گرفتم و انداختمش تو اتاقش و درو قفل کردم تا درو قفل کردم انگار 
تازه از شوک در اومده بود شروع کرد دادو هوار منم بهش اهمیت ندادم و دست 
النا رو گرفتم و رفتم سمت اتاقم چون الن ترسیده بود یکم باهاش حرف زدم تا 

رفتم اتاقم و یسررره به این فکر میکردم که اروم شرررد بردمش اتاقش و خودمم 
سمت این  شده  شیده  چیکار کردم و کجاا تربیت می د کم کارا کردم که ک
راه و تصیم گرفتم از فردا یخورده خشن باهاش برخورد کنم و کم محلی کنم تا 

 ازم حساب ببره و به حرفام گوش کنه و با همین فکرا خابم برد
 

 و ک سم دیر شده  ۸دم ساعت صب که از خاب بیدار شدم دی
 :وایییی می د خدا خفت نکنه واا دیرم شد 

تن تن رفتم سر کمود و سرسرا  هرچی بود ورداشتم و اماده شدم و رفتم حتی 
 صبونه هم نخوردم 
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بدو بدو تا سرررایسررگا رفتم و وارد اولین اتوبیویس شرردم تو اتوبیویس از 
 گشنگی داشتم میمردم واا خدا 

که رسیدم دیدم نازا کنار درخته رفتم ریشش دیدم کتاب دستشه که به دانشگاه 
 گفتم

 :نازا چی میخونی
حان  گه امت خت و گ  :دختر م ندا ندر صررفیحی بهم ا قل ا عا گاه  یه ن نازا 

 نداریم 
 اینو که گ  اهههه از نهادم بلند شد

 :واییی نازییی من یادم نبوددددد 
اااااا کم بیارا ردرنو در میاره  دیوونه میدونی درس کیه استاد سمیعی��نازا:

 چرا نخوندا رس
صب تا  شب این می د از  شب بیرون بود اومد با هزار تا کتک فهمیدم ۱:بابا دی

رارتی بوده واا نازا دارم دیوونه میشررم از دسررتش نمیدونم چیکار کنم که ادم 
 بشه 

ده نازا:واا این داداش تو اخر تورو از درس مشررروط میکنه حاال بدو دیر شرر
 بریم بهت میرسونم 

 :ُاه اره دیره بریم 
 صبر مردیم استاد نیومد ۹وقتی رفتیم تو ک س تا ساعت

منم از فرصت استفاده کردمو یسره میخوندم که یکی اومد تو ک سو گ  :بچه 
 ها یه خبر خوبببب مژدگونی بدید بگم 
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چرت  دارایه رسره از اون سر گ :حاال بگو ببینیم اص  ارزششو داره یا بازم 
 میگی سعید 

سی مثل من ریدا  سعیده گ :باش میگم ولی ک سمش  سره که تازه فهمیدم ا ر
نمیشررره بدون مشررتلوق خبر خوب بده اااااا اسررتاد سررمیعی امروز نیومده 

 دوزنگتون رریددددد
تا اینو گ   یه جیغ بلند کشیدم از روا شادا که یدفه به خودم اومدمو دستمو 

هه ��محکم کوبوندم رو دهنم ها گ  :ال چه  ندیدنو یکی از ب یا خ که بعضرر
 معلومه اص ااااااا نخونده بودیا 

 :اره اره امروز روزه شانسمه  نازا بیا بریم گشنمه 
 نازا :بریم اجی 

بعد باهم رفتیم سررمت بوفه او بعد خریدن کیک و شرریر با نازا رو یکی از 
 صندلیا نشستیم 

 ک س نداریم نه۱2:نازا االن تا 
 داریم 2تا ۱2ففط یه  نازا:نه

 بنظرت برم خونه بعد بیام ۹:۳۰:نازا االن ساعت 
نازا :نه بابا تا برا بیاا بدتر خسررته میشرری فقط یه زنگ به النا بزن بعدش بیا 

 بریم یه دورا بزنیم تو رارکع همین بیایل 
 :باش رس من برم زنگ بزنم 

 رفتم جاا خلوتو زنگ زدم خونه که النا برداشت 
 م اجی الن:الو س 
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 س م اجی گلم چیزا شده زنگ زداالنا:
 :نه اجی زنگ زدم ببینم صبونه خوردا می د داد و هوار نمیکنه

 النا:نه  فقط یبار درو خاس باز کنه که دید باز نمیشه دیگه کارا نکرد 
:الن اجی ببین درو قفل کردم کلیدشررو بردم برو صرربونه اماده کن کلید اتاق 

 نه بردار درو باز کن صداش کم بیاد صبونه می دم ریز تلوزیو
 میاا2النا:چش اجی ؛ اجی ساعت

 :اره اجی خوب الن من دیگه برم کارا ندارا گلم 
 النا:نه اجی خسته نباشی عودافظ 

 :خدافظ گلم مرسی باا باا 
 بعد قط کردم و رفتم سمت نازا

 
 :نازا بلند شو بریم

 نازا:باش گلم بریم 
بیایل دانشررگاه میرفتیم و کم کم قدم میزدیم هواش با نازا به سررمت رارک 

 عالی بود 
 نازا:الهه 

 :جانم
نازا:میخاا با می د چیکار کنی تازگیا اینجور که میگی داره کم کم به راه بد 

 میره ؛ شاید به خاطر دوستاشه 
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نازا میخام بهش سخت بگیرم رفت و امداشو چک کنم االن اومدم درو قفل :
سرم خلوت تره بقیه روزا یا کردم که نره بیر شنبه جمعه ها  ون بدبختی فقط رنج

 دوباره شرکتم۸تا۴باید برم خونه یه سر بزنم 2شرکتم یا دانشگاه االن ساعت
:اوفف  خو یزره از شرکت کم کن خو الی اینجورا که نه به درس میرسی نازا

 نه نربیت اینا نه استراحت 
اعتایی که باهام کار داشت و گ  :نه نازا بیچاره رئیس شرکت وعضمو دید س

فقط بیام شرکت دیگه کمتر از این نمیشع خودشم جورا برنامه ریزا کردم به 
 همشون میرسم 

به  به همشررون میرسرری واال من  کار تو موندم چجورا  نازا:اوفف  من تو 
 دانشگاه تنها نمیرسم چه برسه بقیه کارم داشته باشم 

 به ساعت نشد چنده نازا :خو دختر تو تنبلی خو؛ راستی حواسم
 بدو بریم ۱2نازا:اوه ساعت ده دیقه به 

ستی نیوفتاد فقط  شگاه راه افتادیم اک س اخرم اتفاق خا سمت دان و با نازا به 
راه افتادم سررمت خونه تو اتوبیویس تصررمیم گرفتم 2درس داد بعد سرراعت 

 یخورده با می د سرسنگین باشم 
 ه فیلم میبینهوقتی به خونه رسیدم دیدم النا دار

 :س م 
 النا:س م اجی خسته نباشی 

 :مرسی گلم س مت باشی چخبر اجی می د کجاس 
 النا:می د تو اتاقشه خابه
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 :الن اجی یه چاا میریزا برام 
 النا:چش اجی 

النا که رف چاا بریزه منم رفتم لباسرراا خونگیمو روشرریدم و رفتم  اتاق می د 
ولی یخورده باهاش  ��م اتیییشررش گرفکه دیدم دوطرف صررورتش کبوده دل

سرررسررنگین باشررم خودش هم میاد ازم عذرخاهی میکنه هم باهام درد و دل 
کارا اخرش چی  یارم هم بهش میگم کع این  نه اونموقع هم از دلش درم میک

 میشه که دیگه تکرار نکنه رفتم حال و با الن چاا میخوردم 
 :الن اجی امتحانه امروزو چجور دادا

نا:اجی مده بود ال ناهم او یاد گرفتم او لد نبودم کمکم کردا  که ب نایی  ییی او
سم  ستم هممممررووووو بنوی شم اجی2۰تون بعد یه نگاه به من      �😍😍�می

کرد که یادم افتاد بهش گفته بودم کارنامه ترم اولش ممتاز بشه یه کادوعه خوب 
 براش بخرم

رپ برات :اونجورا نیگا نکن یادم هس تو همرو بیس شررو من ی ه کادوعه توو
 میخرم 

 �😊😍�النا:چش اجی بیس میشم
داشررتیم با الن حرف میزدیم که می د اومد و بهم سرر م کرد که من با سررردا 
بهش جواب دادم که قیافش رکر شررد و رف تو اشرروزخونه و با یه لیوان چایی 

ش شدم که برم ا شده بود به بهرنه اون بلند  ست کنارم منم که چاییم تموم  ش ز ون
 ��خونه که با یه لحن بغز دارا گ :اجی

 
 دلم نیومد واینستم بخاطر همین وایسادم ولی رشتم بهش بود
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می د:اجی ببخشررید دیگه اااااا خو ااااا طاقت ندارم ازم دلگیر باشرریااااااا 
مه  بار بود ارنم چون ه خدا این اولین  فک کردم ااااا ب خو ببین اااا خیلی 

ازشون عقب بیوفتم خوب ررراااااا ولی فهمیدم کارم دوستام میرفتن نمیخاستم 
 اشتباه بوده 

 بعد اومد جلومو بیایلم کردو گ :اجی جونم اشتی دیه خو 
رارتی رفتن شررراب خوردن چه  باه بوده ؛ میدونی  :میدونی چقد کارت اشررت

 ��عاقبتی داره میدونی اگه رلیس میگرفتت چی میشد
 احمقانه بوده می د:ببخشید میدونم میدونم کارم خیلی 

 بعد بیویسم کرد و گ :دیگه باهام قهر نکنیا 
 :از این به بعد یه دیقم خاستی برا بیرون باید بهم خبر بدا وگرنه خفت میکنم 

 �😜�می د:چش ارباااابب
 ��النا:خو منم دلم میخاااادد منم بیایل بیویس

 :خهخهع بیا بیایلم فسقله تجی
 ه ولی میام بیایلت سالم شد۱۶النا:من فسقل نیستم دیگه

 بعد ررید بیایلم 
بعدش رو بهشون گفتم خوب دیگه هرکی قرمه سبزا میخاد بره دستشو بشوره 

 و بیاد 
 هردو باهم یه یوهووووو یه بلند کشیدنو رفتن 

 سر سفره می د هی از غذام تعری  میکرد که مث  توجه منو جلب کنه  
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شررد به ۱2ه دیدم سرراعت یسررره فیلم میدیدیم ک۱2بعدش رفتیم تا سرراعت 
 هردوتاشون گفتنم:بسه دیگه دیر شد برید بخابید

 النا:واا اجی چقد خابم میاد اوفف  بعدش هممون رفتیم خابیدیم 
طبغ معمول براا رفتن به شرررکت بلند شرردم و رفتم سررر کمد ۷صررب سرراعت

نمیدونم چرا تمروز دوسداشتم لباسام شیییککک باشه بخاطر همین یه شلوار 
شکی با یه مانتویه مشکی کتی که هیکلمو قشنگ نشون میداد روشیدم راسته م

 با یع روسرا مشکی سفید با یه کی  مشکی سفید بزرگ 
بعد رفتم صرربونه خودم و بچه هارو اماده کردم و خوردم و راه افتادم سررمت 

 شرکت تو شرکت نگین و دیدم 
 :س م نگین جون خوبی

 نگین:عه س م الی مرسی خوبم تو خوبی
 :عااالییی نمیدونم چرا احساس میکنم امروز خوشحالمممم نگین 

 نگین: ایشاللله یه خبر خوب بهت برسه گلم
 :ایشاالله 

کار کردم امروز سرم خلوت تر بود و وسط کارم به 2و رفتم سر میزم و تا ساعن
ساعت  سمت اتاق 2قهوه او کیکم خوردم  سای مو جمع کردمو رفتم  بود که و

 بعد اینکه گ  بفرمایید رفتم داخل رئیس و در زدم 
شدت اگه با من کارا ندارید رفع زحمت  سلیمی من کارم تموم  س م اقاا  :

 کنم 
 سلیمی:نه خانم میتونید برید خسته نباشید 

 :همچنین خدانگهدار 
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 بعد راه افتادم سمت دانشگاه
 

 وقتی به دانشگاه رسیدم رفتم سمت ک س و نشستم کنا  نازا
 :س م نازا

 ازا:س م اجی خوبی ن
 :مرسی گلم 

تا خود مد و  تاد او که اسرر یسررره درس داد و ۴درحین احوال ررسرری بودیم 
بایه خسررتخ نباشررید همرو راحت کرد باهم رفتیم تو حیاط و تا نیم ۴سرراعت

 ساعت بعد که امتحان داشتیم درس خوندیم 
شم نازا گ  :بتمر  ستم بلند  شتم تا خا سه امتحان بودم و همرو نو  گسرجل

 سرجات سوال اخرو نصفه نوشتم ازت 
 :خهخه شاهکار کردا همرو از من نوشتی بدو بنویس االن ضایع میشه 

 :باش بابا نوشتم برو نازا
شکی دیدم که یه  شگل م شه ا خو بعد رفتم برگمو دادم و رفتم بیرون که یه رور

ساده بود و من فک کردم حتما از اقوام یکی از سن کنارش وای سبتا م چه ب مرده ن
 هاس و نمیدونم چرا براا یه لحظه ارزو کردم کاشکی اون از اقوام من بود،

من چرا همچین ارزویی کردم من اصرر  زیاده خاه ��یه دفعه به خودم اومدم
بار این فکرارو میکردم  تو همین فکرا بودم که دیدم داره  نبودم نمیدونم چرا این

شه  شته با سمتم فک نمیکردم با من کار دا شو میاد  صدا بخاطر همین رفتم که 
 شنیدم که گ :یه لحظه وایمیستی دخترم 
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 وایسادمو بهش نگا کردم و گفتم :س م کارا داشتید باهام 
 ؛میتونم یه لحظه وقتتو بگیرم دخترم 

 اینجا��:
 ؛نه نه اگه میلی یه رستورانی جایی 

 چه کارا باهام دارید ��:
 نم ؛یه لحظه تو بیا دخترم بهت میگم خاهش میک

:نمیدونم چرا یه لحظه حس کردم صورتش و صداش کویه بابامه و در یه لحظه 
 بدون فکر گفتم باشه بریم

اون مرد هم انگار از خداش با شادا منو به سمت رورشه خوشگلش راهنمایی 
 کرد 

تو ماشررین هردو سرراکت بودیم که اون مرد گ  ؛ دخترم جایی مد نظرت نیس 
 بریم اونجا

 برید  :نه هرجا مایلید
 ؛باشه 

و راه افتاد و بعد یک ربع کنار یک کافی شرراره شرریک و معروف نگهداشررت و 
شناختم  سون اومد و من ترجی  دادم چون هیچکدومو نم رفتیم داخل و یع گار

 قهوه سفارش دادم و اون اقا هم قهوه 
بعد سکوت بود تا سفارشارو اوردن و خوردیم و گ :دخترم من براا حرفی که 

 م باید یه داستانه طوالنی بگم وقت داریدمیخام بزن
 :اممم من باید به خاهرو برادرم اط ع بدم 

 :باش 
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 و رفتم و به النا زنگ زدم و گفتم که دیر تر میام 
 و بعد رفتم سمت میز و نشستم 

سرررال داشررتم و برادر کوچکترم ۳۰و اون مرد گ  :سرررالللها ریش وقتی من 
شق بود در 2۰ شت و خیلی کله  عوض خیلی مهربون بود که تو همین سال دا

شد خاندان بزرگ  شیدن خاندانمون  صمیمی گرف که باعث از هم را سال یه ت
 سل انی

 
 از زبان مرد مقابل الهه

انگار برگشررته بودم به اون سررالها به اون روزهاا نحس همین جور که به الهه 
باا الهه و می دوا با ید) که سررع نا(بامیگفتم انگار جلو چشرررام بود اونروز   ل

 خرشحالی اومد اتاقم
 سعید:س م داداش وحید خوبی

 :مرسی داداش تازه از شرکت اومدا
 سعید:اره داداش اااا امممماااا داداشااااا میتونم باهاتون حرف بزنم 

 :بگو داداش بیا بشین بگو 
ستاش بگیره اومده  شه میخاد یه مهمونی تو کاخ با دو من فکر میکردم مثل همی

من به بابا بگم چون بابا از مهمونیایه مجردا بدش میومد ولی به من بگه که 
 نمیدونستم اااا

سررعید:ِااااا داداشارررررا من امروز تو شرررکت منشرری جدید بابارو دیدم بعد ؛ 
شع اااااا بعد چند ماهه دارم میبینمش خیلی  سط حرفم نوربا داداش تروخدا و
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جواب میده داداش خانمه با حجابه تا حاال حتی سرر مم بهش میدم سررررایین 
 خیلی دختر خوبیه بخدا 

شق  شم مثل من عا شم از اینکه دادا شحال با ستم خو شک بودم نمیدون من تو 
ستم بابا عمرا به  شم از اینکه میدون سامون میگیره یا ناراحت با سرو شده و داره 
این وصررلت اجازه بده چون اون دخترو میشررناختم درعین حال که محجبه و 

 نه اصلو نصب خاصی داشتن نه وضع مالی خوبی   خانم بود درعین حال
سررعید:داداشاااا چیه اااا چرا هیچی نمیگی میدونم تو چه فکرا ولی بخدا 
دوسررش دارم توروخدا با بابا حرف بزن توروخدا داداش بخدا این یه ماه دارم 

 دیوونه میشم نمیتونم بدون اون زندگی کنم 
سعید میدونم میدون شو گفتم: سط حرف شق بودم همه اینارو رریدم و م خودم عا

شه  شیمون نمی شدا ولی میدونی که بابا ر شق  میدونم خیلیم خوشحالم که عا
 خوباا بازم باهاش مرف میزنم 

 
با گفتم و اونروز خونه  با به  یه روز رفتم  قد امروز فردا کردم اخر تو  عد اون ان ب

شمه وقتی بلند به من میگ  بر صداا داد بابا هنوز تو گو گوش و توشد جهنم 
 �😡😡�اون فرو کن که فراموش کنه این وصلت صورت نمیگییییرهههههه

و بعد اسرار من و داد هاا بابا یدفه دیدم سعید و مامان و ابجی سارا و تارا جلو 
درن و یدفه امیر شروع کرد بابا لج کردن اولش با احترام حرف میزد که بابا یدفه 

 فراموش کن فهههمیدیییی  گ :بروووو گمشو تو اتاقت اون دختره رم
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سررعید:نه نه براا اولین بار میگم نفهمیدم بابا نمیخام بفهمم من دوسررش دارم 
شون فقط و فقط برام خوانواده با  صب صل و ن شون مهمه نه ا ضع مالی برامم نه و

 احترامشون مهمههههه اگه اجازه ندید تنهایی میرم خاستگاریش 
سیلی که بابا براا اولین بار توروا بچش زد همانا  که گفتن این حرف همهنا و 

و اون حرف نحس بابا:برو گمشررو از خونه من بیرون دیگه من رسرررا به اسررم 
سررعید ندارم و بعد قلب بابا گرفتو تا ما حواسررمون رف سررمت بابا سررعید 
وسایلشو جمع کرد و رف هفته هاا اول میدونستم که همش میره خاستگارا 

د رفتن بابا نه هیشکی جرعت کرد اسم سعید و دختره ولی قبول نمیکنن و از بع
 بیاره و کاخ شاد ما تبدیل به عذاخونه شد

 
 عموا الهه

همیشه از طریق یکی از دوستام مراقبش بودم فهمیده بودم که سعید راضیشون 
سعید  سی  شغوله کاره بعد چندین ماه کارت عرو کرده و تو یه کارگاه کوچیک م

ابا اونو دیده ولی نادیده گرفته مامان و ساراو  به دست ما رسیدو من میدونستم ب
تارا با اون کارت کلی گریه کردن و افسرررده تر شرردم منم تو تنهایی هاا خودم 
گریه میکردم اونروزا نسررترن زنم هم رفته بود فرانسرره ریش ردرش و اگه بهش 
خبر میدادم زودا خودشو میرسوند ولی نسترن خیاا دلنازک بود دوس نداشتم 

به حال و روز مامانینا گرفتار شررره اونروزا تو تنهایی هاا خودم به خاطره اونم 
یه میکردم دوسرررداشررتم برم  هامون گر کل  هامون مسرررافرتاا دونفرمون کل
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عروسیش ولی بابا از اونروزا کع کارت عروسیش به دست ما رسید همه مونو 
 میواد تا هیشکی نره و داداشه بیچاره من تو تنهایی عروسیشو گرف

د چند ماه که همیشه مراقبش بودم فهمیدم کع زندگی سختی داره ولی معلوم بع
 بود خوشبخته و من از این بابت خداروشکر میکردم

بعد اینکه اینارو گفتم به الهه نگاه کردم کع حاج و واج به من نگاه میکرد و من 
از نگاش فهمیدم باور نکردع بخاطر همین شررناسررنامه خودمو با بابارو اوردمو 

 گفتم:اگه باور نمیکنی اینم شناسنامه منو بابام
 از زبان الهه:

 باورم نمیشد همه چی راس بود ولی تو مغزم جا نمیشد 
منی که تا دیشررب بزور اینکه داداشررو خاهرم جلو بقیه کم نیارن همش قناعت 

 میکردم تا مثل بقیه بووشن
نجه واا رو به این حاال یهو بفهمم یه خانواده ردریه رولدار دارا تو مغزم نمیگ

 عموهه گفتم :من باید فک کنم االن اص  هیچی نمیتونم بگم 
 وحید:باشه عزیزم هرموقع خاستی بیا تا با ابجیتو داداشت بریم خونه بابااینا 

 :باش باش 
 اینو گفتم و سریع رفتم سمت خونه

 
 الهه

مدن و النا واا اصرر  باورم نمیشررد اومدم تو خونه که دیدم النا و می د یدفه او
 گ  :اجی کجا بودا 
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هت  گا گه دانشرر یام م جایی فقط زنگ میزنی دیر م می د:اجی معلوم هس ک
شه االن۸ساعت شیم حداقل  ۱۰تع یل نمی ستی نمیگی نگران می ساعت نی دو 

 میگفتی کجایی
شی  شو گفتم:می دا هیس عه بزا بگم دادا سط حرف سره میگ  که رریدم و و ی

شینید بگم واز اول ت شون گفتم اونام مثل من چند دیقه تو فکربیاید ب  ا اخرو برا
بودن بعد می د گ :ابجی اونا بابارو تنها گزاشتن اص  سراغشو نگرفتن ما برا 

 چی باید بریم جایی که بزرگ اونجا بابامونو بیرون کرده 
:می د منم گیج شررردم نمیدونم چیکار کنم این ور که عمو میگ  خوب اونا 

 ینیایهی ندارن مقصر اون باباشونه مجبور بودن اونا گ
گه بهمون توهین کرد  حل نزاریم ا با بزرگ م با به  نا:اجی بنظر من بریم ولی  ال

 دیگه ک  فراموششون کنیم ها خوبه
به می د کردم انگار اونم موافق بود بخاطر همون گفتم:بزار چند  یه نگاه  :من 

به عمو روز بگزره که نگن از خداشررون بوده و بخاطر رولمونه ب عد چند روز 
 زنگ میزنم میگم 

 می د:اره همین خوبه 
شم  :اوفف  ماال اینارو ولش ازاون موقعتا حاال مغزم روکید انقد فکر کردم ببند 

 تخم برا بوزم شمام این تلوزیونو روشن کنید یه فیلم بزارید ببینیم 
لم همه یبعد رفتم تو اشرروز خونه وتخم مرا رختم و خوردیم و فیلم دیدیم بعد ف

رفتن سررمت اتاقاشررون و منم تمام شررب به خانواده جدیدمون و به رفتارشررون 
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موقع دیدن ما فکر میکردم )بچه ها این چند روز رو شرررح نمیدم چون تکرار 
 روزها میشه(

اون چند روز هم طبق روال عادا گزشررت تا اینکه شررب بعد دانشررگاه اومدم 
ه ها و گفتم :بچه تا امشررب خونه و بعد عوض کردن لباسررام نشررسررتم کنار بچ

 میخام زنگ بزنم 
 النا اون تلفن و بیار 

 شماره خونشونو مثل اینکه داده 
 زنگ زدم و چشم می د و الن به من بود که بعد چند بوق برداشت 

 ؛الو
 صداا یه رسر جوون بود

 :الو س م ببخشید منزل سل انی
 ؛بله بفرمایید با کی کار داشتید

 ار داشتم :من با اقا وحید ک
شون  ضولم بابا نیس اومد به شید من یکم فو ؛اممم ااا چیکار ااااا عه عه ببخ

 بگم کی زنگ زده 
خندم گرفته بود قشررنگ معلوم بود از اون فوضرروال و شرری وناس داشررت از 

 فوضولی میمرد خعخع
 :اومد بگید الهه زنگ زده 

شنگی دار سم ق شنیدم که گ  :به به چه ا ه زن بابامون و اون اروم گ  ولی من 
 اا باباا کلک 

 واا می د و الن که گوششونو چسبونده بودن به گوشی داشتن از خنده میمیردن 



wWw.Roman4u.iR  28 

 

 :خوب رس بهشون بگید کارا ندارید 
 ؛عه عه صبر کنید بابا اومد 

 و بعد فک کنم سمت عمو و گ  :بابا کلک چرا شماره خونرو دادا وارد نیستیا 
 یا دوباره چرت و ررت میگیصداا عمو بود که گ :چی میگی ار

 بیا الهه جونته ��اریا :
 عمو:عه عه زنگ زده گوشیوبده بهم 

 و گوشیمو سریع گرفت و گ  :عمو س م الهه جان خوبی 
 :مرسی عمو زنگ زدم بگم که ما فردا میام فقط ادرسو ل   میکنید 

 عمو؛ار اره عزیزم بنویس زعفرانیه ااااااا 
 :اوهوم مرسی عمو 

 م رس من االن بگم به بقیه که میاید دیگه عمو؛دختر
 :بله عمو کارا ندارید 

 عمو؛نه عزیز عمو خدافظ،
 :خدانگهدار 

 بعد قط کردم و به کاراا اریا رسر عموا جدید کلی خندیدیم
 

 از زبان راوا 
صررب  روز بعد همه زود تر از روزهایه ریش بیدار بودن انگار یه شرروق عجیبی 

نا شررب قبل رفته بودنو سررعی کردن لباس خاا زیباو داشررتن الهه و می دو ال
یدن راس  باشررونو میووشرر هاا زی باس  یه کنن و امروز همشررون ل تمیزا ته
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همشررون صرربحانه خورده اماده بودن و الهه به خاهرو برادر خوش ۱۰سرراعت
شون موج میزد نگاه میکرد و لذت میبرد  شما شادا تو چ شادش که  شش و  رو

اده بودن و به دستور عمو وحید بهترین ناهار با خانواده سل انی هم همشون ام
انواع و اقسام میوه هاا اع  تهیه شده بود عمو وحید دیشب وقتی صحبتش با 
الهه تمام شررد به جمع خانواده رفت و گ  که بچه هاا تک برادرش ؛داداش 

 وحیدش و ریدا کرده و راضیشون کرده فردا بیان
 هردو خانواده اماده بودن ۱۰ن ساعتهمشون از ذوق رو را بند نبودن و اال

سیدن به کاخ  سل انی رفتن و وقتی ر سمت کاخ خاندان  الهه و می د و النا به 
هرکدوم یه حال و هوایی داشررتن النا داشررت باخودش فکر میکرد که زندگی تو 
شه و می د به این همه مال و  شکوه با شگل چقدر میتونه با این کاخ بزرگ و خو

ه میشد مال اونا باشه ولی نشد و الهه وقتی به کاخ رسید به ثروت فکر میکرد ک
تنها چیزا که فکر میکرد این بود که ردر عزیزش تو همچین کاخ بزرگی تو ناز 
و نعمت بزرگ شررده و بعد یدفعه به خاطر عشررقش از این همه ثروت دسررت 

 کشیده و به خاطر خانوادش شب و روز کار میکرد 
ازنینش وقتی اولین حقوق باالشررو بدسرررت اوردو به این فکر میکرد که ردر ن

 خاست با خانوادش به اولین مسافرت بره تصادف کرد 
 هععییی 

سل انی غوقایی  اره هر کدوم از اونها به یه چیزا فکر میکردند و در خانواده یه 
 بود

 
 از زبان راوا
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در خانواده سرل انی هرکدوم گوشره اا نشرسرته بودن و همش به سراعت نگاه 
 ن همشون چشم براه عزیزاا برادرشون بودن میکرد

یکدفعه تارا فرزند اخر گفت :واایی داداش وحید صبرم تموم شد زنگ بزن ببین 
 کجان 

که در همین وقت زنگ به صدا درامد و تارا باسرعت به سمت ایفون رفت و در 
 رو باز کرد 

دیدن که جلوا  و الهه و النا و می د وارد کاخ شدند و جمعه از افراد رو جلو در
 در کاخ وایستاده بودن و براا استقبال اونها اومده بودن 

وقتی به نزدیکاونها رفتن تارا به النا نگاه کرد که چقدر شبیه جوونیاا خودشه و 
شماش جمع  شک تو چ سعیدش بازا میکردو ا به یاد زمانی افتاد که با داداش 

 شد 
وش اومدید عزیزاا عمو عمو وحید زود تر از همه به خودش اومد و گ  :خ

 بیاید بریم تو 
س م و خوش  شون اومدن و هر کدوم به نهوا  و همه با این حرف عمو به خود

 امد گویی میگفتن  
همه تو کاخ نشرسرته بودن و هرکدوم با یکی از بچه هاا سرعید در حال کپ و 

بود که وحید گ  :خوب دیگه سر برادر زاده ۱گفتگو بودند که حدوداا ساعت 
 رف بسه گشنشونه بریم براا ناهار  هام
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با و خوش چهره که غرور در صررورتش موج  در همین وقت بود که جوانی زی
س م داد  صداا زیباش  سردا و با غرور فراوان با اون  شد و به  میزد وارد کاخ 

 که نگاه الهه به اون افتاد و نگاه کردن همانا و ااااا
 

 از زبان الهه
میزدم خیلی مهربون بودن فکر نمیکردم اینقد  من داشررتم با عمع سررارا حرف

 مهربون باشن عمه تارا که عاشق النا شده بود میگ  النا کوی جوونیاشه 
 عمه سارا:خوب عزیز عمه گفتی رزشکی میخونی اره

 :اره عمه جون تو دانشگاه دولتی
 ؛چه بهتر ا رس حتما درس خونی که قبول شدا ارع

 دم بخاطر همون ت ش کردم و قبول شدم:اره عمه من عشق درس و رزشکی بو
سر برادر زاده هام  سه دیگه  شتیم با عمه حرف میزدیم که عمو وحید گ  :ب دا
رف بسه گشنمونه بریم ناهار که تو همون موقع در واز شد و یه رسرا اومد تو و 
س م که داد اول نمیدونم چرا محو صداش شدم بعدش که سرمو بلند کردم و 

 و زیباییش شده بودمدیدمش محو خودش 
 تو چشماا رنگیش یه چیزا نهفته بود انگار با ادم حرف میزد 

 انگار کوهی از غرور بود 
 من همین طور محوش شده بودم که عمو گ  :س م رسرم 

 ؛س م بابا س م به همه 
 :شناختی بابا اینا بچه هاا عمو سعیدن که دیشب بهت گفتم 

 معرفی کنم راستی اینقد ذوق کردم یادم به هم
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 از زبان عمو سعید 

رو کردم به همه و گفتم خوب شما که میشناسید این الهه عموعه اینم اقا می د 

 و رمیاا من بزرگ رسررر این: گفتم و ِارمیا به کردم رو بعد ☺گل اینم النا خانمه
 کوچیکمه رسر اریا می ده کنار که اونیم

 اریا:کوچیک شمام عزیزید 
 مو راس شد و به حالت نمایشی خ

:بسرره بچه زبون بازا نکن اونیایی که کنار النا و تاراعه سرروگل و ترگله دخترایه 
 سارا و سارا یه رسرم داره اسمش سامانه که اون مسافرته فردا میاد 

 ��الهه:خوشبختم همگی
 النا:خوشبختم اقا ِارمیا و اریا و سوگل و ترگل

 م و بعد از ابراز خوشبختی همگی رفتیم سر میز شا
 از زبان الهه 

وقتی داشررتیم ابراز خوشرربختی میکردیم همه بهم گفتن خوشرربختم و اینا ولی 
 خیلی مغروره �ِارمیا نگ 

 اهه نمیدونم چرا همش به اون فکر میکنم 
بعدش رفتیم سررمت محل غذا خوردن که با دیدن اونهمه غذاهاا مختل  و 

به عمو گفتم : له و دسررر رو  عا ممنونانواع ژ مت  عمو واق قد زح برا چی ان
 کشیدین

 عمو؛این چه خرفیه عزیزم بیشتر از اینا براا ما ارزش دارید 
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اریا :خوب بسرره دیگه اینا شررما هسررتید اینجور غذا میدن شررما برید حسرررت 
 میخوریم من کع شروع کردم بسم الله 

 و همه به حرفش خندیدن که یدفه النا گ  :رس راستی اقاجون کجاس 
ب یاد از تا اینو گ  عمو  قاحون ز یه ااا ا یدونی چ ته گ ؛امم اااا ا م ته ر ا ر

 مهمونی خوشش نمیاد ااا خوب بعد شام میاد شما شامتونو بخورید بفرمایید 
و بقیه هم سررعی میکردند بحثو عوض کنن ولی ما دلمون خیلی شررکسررت اگه 

 عمو اینا اینقد مهربون نبودن حتما دیگه رامو اینجا نمیزاشتم
 

 از زبان راوا 
ردر بزرگ یخورده  ندنی بود فقط نبودن  ما یاد  مه شرررب ب اون شرررب براا ه

 ناراحتشون کرده بود 
 ولی 

در یکی از اتاق هاا اون کاخ بزرگ خاندان سررل انی ناراحت بود چون خیلی 
 دلش میخاست بچه هاا سعیدشو ببینه 

 ولی 
 ولی این غرورش بود که نمیزاشت 

 لی کارهارو بکنه که به ضررش شدمثل تمام سال هایی که غرورش نزاشت خی
 مثل وقتی که غرورش نزاشت عروسش یه س   رایین باشه 

 یا نرفت تا رسرشو برگردونه 
 یا نرفت شب عروسیه رسرش 

 حتی میدونست نوه هاش کجان و نرف دنبالشون 
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 و االن هم به همسرش که در اون سر دنیا براا معالجه رفته نگفته که 
 بچه هاا سعیدش اینجان 

 چون میگفت وقتی من اونها رو نمیبینم اونم نباید ببینه 
 ولی بچه هاش 

 نوهاش 
 همشون فکر میکردن که مادربزرگشون داره میاد ایران

صبانی   صحبت و گفتگو بودن ولی الهه از خودش ع شغول  و اون رایین همه م
 بود 

 چون همش چشمش رو ارمیا بود،
 رو رفتارش

 لباساش 
 و همه چیزش 

 رو رسرا اینجورا نشده بود نمیدونست چرا االن اینجورا شده تا حاال
 

 از زبان الهه 
 اونشب خوب بود ولی نمیدونم چرا فکرم همش ریش ارمیا بود 

 خ صه اون شب با همه حسابی خندیدیم از دست اریا 
 اریا برعکس ارمیا رسر فوق العاده شوخی بود 

ش شی بودن ولی بی  تر با النا حرف میزدن چونسوگل و ترگلمو دختراا زود جو
 همس هم بودن
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بود که گفتم :خوب دیگه دیره ما رفع زحمت کنیم ۱2اونشررب نقریبا سرراعتاا
 می د النا بریم

 می د:کجا اجی هنو زوده
 من فردا هم دانشگاه دارم هم شرکت۱2:می د ساعت

 النا:نمیشه یخورده بمونیم اجی
 :نه گلم بسه بریم 

 د بشینید من نیم ساعت دیگه با ماشین میبرمتون عمو :الهه عمو اگه میخای
 :نه عمو میریم دیگه بخاطر نیم ساعت شمارم زحمت ندیم

 و بعد بلند شدیم و راهی خونه شدیم  
شون با بقیه میگفتن  سیدیم بچه ها هرکدوم از حرف ها شب وقتی به خونه ر اون

اهر و و ذوق میکردند و من اونشررب راحت ترین خابم بود چون میدونسررتم خ
 برادر خوشحالن و خودمم اونشب یه حاله عجیبی داشتم 

 به حال وص  نارذیر 
 

 ��چه زیباست عشق در نگاه اول ��
 

 از زبان ارمیا
 روز جمعه بود که قرار بود با بچه ها بریم کوه 

 باباهم گفته بود که بچه هاا عموسعید خدابیامرز میخان بیان کاخ 
مو او بودم ببینم اونجور که بابا از مهربونی عمشتاق نبودم ببینمشون ولی کنجک

 سعید حرف میزنه بچه هاشم مثل اون هستن یا نه 
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سای مو اماده کرده بودم ۵ساعت شب و شدم که بریم کوه از  شدم و اماده  بلند 
بعد خوردن صرربونه رفتن سرروار بوگاتی مشررکیم شرردمو راه افتادم سررمت خونه 

 کیارش بچه ها قرار بود اونجا جمع شن 
 وقتی رسیدم اونجا ماشیناسه بچه هارو دیدم فهمیدم همه هستن 

 زنگو زدم که کیارش گ  :به به داش ِارا گل بیا تو 
 :زهر مارو ارا االا ارا نه ارمیا 

 و بعد رفتم تو 
 همیشه از اینکه اسممو مخف  کن بدم میومد 

ه  ��ارا    اه
کیان هم با دختر  وارد سرررالن که شررردم حمید و حامد که باهم برادر بودن و

 خالش عسل و رها بودن 
 به همشون س م کردم

 :خوب بروبچ دیره احوال ررسیو بزارید کنار جمع کنید بریم 
 کیان؛ارمیا حاال بشین میریم 

 :دیره کیان رنج و نیمه تا برسیم هفت شده 
 و بعد همه بلند شدنو به سمت کوه راه افتادیم 

 اشت و راه افتاد سمت کوهوقتی رسیدیم هرکی وسایل خودشو ورد
 

 ِارمیا
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حدودا یک سرراعت بود که داشررتیم میرفتیم باال که رها اومد و با صررداا نازک 
 گفت ؛ارییییییی ��شدش

 خسته شدم به بچه ها بگو بشینیم صبونه بخوریم بعد راه بیفتیم 
خیلی خشن نگاش کردمو گفتم:اوالااا ارا نه و ارمیا اص  خوشم نمیاد اسمم  

 okبشه مخفمم 
دوما تو که انقد زود با یه سرراعت راه رفتن خسررته میشرری میرفتی تو رارک ریاده 

 روا نه کوه 
و اون که معلوم بود خیلی ضایع و ناراحت شده گ :ارمیا چرا اینجورا حرف  

 میزنی مگه چی گفتم 
و بعد راهش و کشید و رفت و کیارش که کنار من بود گ ؛ارمیا بیچاره رو چرا 

 کردا دیگه طنابم بهت داده ها گنا داره یه نگا بهش بندازقهوه ایش 
 :کیارش بس میکنی یا برم 

 ؛باش بابا من تسلیم اص  به من چه 
 ۱۰و بعد همین طورا راه رفتیم تا ساعت

 بود که گفتم :بچه ها شما گشنتون نیس ۱۰ساعت
 حمید؛آیییی گفتی دادا دارم میمیرم از گشنگی 

 و بقیه هم تایید کردن
شینیم ر شنمه بیاید همینجا ب صبونه خوردم ولی بازن گ س بیاید بریم اینجا من 

 بخوریم 
 حامد؛ماشالله شکم نیس که تنب بزرگه 

 با خنده رو بهش گفتم:خفه باو پ این همه عضله باید یجورا تقویت بشه 
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 حامد ؛بلی بلی استاد شما درس میفرماید
 تو کوه بودیم۱2بعدش تا  حدودا یه یه ساعتیم اونجا نشستیم و خوردیم و

 
 ارمیا 

 موقع رفتن حمید گ  :بچه ها اقا ارمیایه گل میخاد بهمون ناهار بده 
 :برو بابا تو خواب دیدا  

 حامد ؛اره اره ارمیا ناهارو بریم رستوران راتوق کلی هم کی  میده
 عسل؛ارمیا یه ناهاره دیگه خسیس  
 م :باشه بابا ترور نکنید چیکار کنم دیگه بری 

 تا اینو گفتم همه یه هووووووو کشیدن و زدیم زیر خنده 
شه با بچه  سمت راتوقمون که یه رستوران که تو یه باا بزرگ بود همی راه افتادیم 

 ها که میومدیم کوه بعدش اینجا بودیم فضاش معرکه بود 
تو رستوران تو حیاطش رو یکی از این اتاقکاش بودیم که گارسون اومد و بچه  

 بی غذاا یه ماهشونو سفارش دادن ها حسا
 شد من باید برم۶بعد خوردن رو به بچه ها گفتم :برو بچ ساعت

 کیارش:کجا دادا بودا حاال
:نه دیگه اخه بهتون گفته بودم که بچه هایه عموم امشررب میخان بیان بابا گ  

 زود اگه تونستم زود بیام
 ��ریدا میکنی کیارش؛اها اره باش برو ایشالله یه دختر عموا حورا هم

 :خهخ کیارش میگما  
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 فک نزن برادر من 
 االن نگفتی مث  ��؛
 :نه نگفتم میخاا بگمممم؟؟  
 ؛نه نه االن فهمیدم   داداش تو نگفته هم عزیزا برو برو خدا به همراهت  

 و با این حرف کیارش همه ترکیدیم از خنده 
 :خوب بچه ها خوش بگزره من برم فع  

 ظحمید؛یا حق خداف
 و بقیه هم خدافظی کردن و منم راه افتادم سمت خونه

 
 وقتی رسیدم خونه و س م دادم 
ماال  که احت یه دختر  که  یدم  یه دختر 2۳د یه رسررر ۱۶میخورد و  با  له  سرررا

س م و احوال ۱۹یا۱۸ سر عمو بودن بعد  ساله  بود که احتماال دختر عموهاو ر
دم الهه زیاد داره به من نگا ررسی بابا همرو به هم معرفی کرد و من احساس کر

 میکنه بخاطر همین زیاد محلش ندادم 
اونشب با مسخره بازیایه برادر عزیز که مایه ا شادا بقیه و عصبانیت من بود 
صله بودم چون من تو جمع  سابی بی حو سامان نبود ح شد و من چون  تموم 

 هاا خانوادگی بیشتر با سامان حرف میزنم 
قاجون نیسرررت و بابایه بیچاره منم باز مجبور شرررد موقع شرررام النا گ  چرا ا

یجورا نبودن اقاجونو با بهانه رنهون کنه و اونهام معلوم بود فهمیدن ناراحت 
 شدن 

 ��ولی اونام کم کم به اخ ق گند اقاجون عادت میکنن
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 الهه

 بود که بیدار شدم امروز خداروشکر فقط دانشگاه داشتم ۷صب ساعت
سراا کمد و ه شتم که اول رفتم  شب روشیده بودم و بردا مون لباس هایی که دی

 شامل 
یه جین تنگ مشکیایه مانتوعه بلند که یه سانت رایینش تور بود و به رنگ کرم  

 ا با یه شال کرم مشکی روشیدم و یه رژ زغالی زدم و رفتم سمت دانشگاه 
شگاه تا یچیز بگیرم بخورم چو  سمت بوفه دان سیدم رفتم  شگاه که ر تو  نبه دان

 خونه چیزا نخوردم 
چون هنوز زود بود رو یه صررندلی تو محوطه دانشررگاه نشررسررته بودم و کیک و  

 شیر کاکائومو میخوردم 
 که دو تا رسر از جلوم رد شدن که یکی از اون سوسول تر بود  

شبیه دخترا کرد و گ   شو  صدا شون  شیر کاکائو میخوردم که یکی شتم با نی  دا
 جاا اون نی بودم :اییییی ژوونن کاش من 

 :تو لیاقت همین نی هم ندارا  
راسررتی شررما برا ابروهات ریش کدوم ارایشررگاه میرا خیلی قشررنگ برداشررته 

 خانومی و بعد یه روزخند بهش زدم 
 اون که ضایع شده بود یه رشت چشم نازک کرد و رفت  
 اه اه اه انقد بدم میاد از این رسراا دخترنما  

 ایی اشتهاا ادمو کور میکنن
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و بعد راه افتادم سررمت ک س که سررلیمی یکی از رسرررایه سرریریش دانشررگاه  
 گ :س م خانم سل انی بفرمایید اینجا بشینید 

منم چون خیلی سرریریش بود و اگه جوابشررو میدادم فک میکرد  دارم ناز میکنم 
 بی توجه به اون نشستم رو یکی از صندلیا

 
 الهه

 ه داشتم از دانشگاه میومدم بیرون ک 
 دیدم یه ررشیا کنارم وایساد و سرعتشو با من تنظیم کرد و توش  
 سه تا رسر نشسته بودن یکیشون گ :خانم خوشگله برسونمت  

 اونیکی بعدش گ :بیا خوشگله با ما بد نمیگزره جوجو
دیگه خونم به جوش اومد و گفتم :گمشررو عوضرری بی خاونواده مگه خودت 

 ناموس ندارا
 ص میخورا حرص نخور روستت چروک میشه عسلم :اا ژوون چه ناز حر 

و با هم زدن زیر خنده منم دیدم به اینا جواب بدم میخوان همینجورا بگن به 
 خاطر همون به راهم ادامه دادم و اونام رشتم میومدن

 همینجورا میرفتم که یهو صداا داد و بیداد شنیدم  
 چیکار میکننبرگشتمو با چیزا که دیدم شاخ در اوردم :اینا اینجا 

 و یدفه موخم از هنگی در اومد و رفتم سمتشون
 

 از زبان ِارمیا
 امروز با بچه هاا فامیل قرار بود شب بریم رستوران 
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یاد امشرررب هرکارا کردیم قبول نکرد بریم  راریس ب اخه سرررامان قرار بود از 
 فرودگاه گ  ادرس یه رستوران و میده همه بریم اونجا

تیم بریم خرید براا امشررب بچه ها گفته بودن که با اریا میخاسرر۵منم سرراعت
 ظهر به می د زنگ زدن که اوتام بیان ولی ظاهرا می د گفته 

 الهه دانشگاهه اومد بهش میگه بهمون خبر میده
راستی منم حسابی از تنبلی کردم از موقعی که مدرک رزشکیمو گرفتم تصمیم  

 گرفتم برگردم ایران و تو دانشگاه درس بدم 
باید فردا حتما برم دنبال کاراش اخه دعوتنامه هم  ولی هی عقب انداختمش 

 داشتم یه روزه قبول میکردن
 شده رس رفتم سمت اتاق تا اماده شم ۴به ساعت نگا کردم که دیدم ساعت  
شکی جذب با یه کت خردلی مایل به قهوه   شکی بایه ریرهن م شلوار لی م یه 

 اا روشیدم 
 یا  راه افتادم سمت اتاق ار 

 اریا هم تیپ مشکی زده بود 
 :اریا داداش اماده اا بریم دیر میشه  

 ��؛اره بریم داداش خوشتیوه
 :خهخه نمک نریز بیا بریم  

 و راه افتادیم سمت ماشین من
 

 ِارمیا
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 اریا:داداش کدوم راساڗ بریم  
 :نمیدونم ولی یجا برو خوب باشه  
 هم خرید هم تماشا ؛چششم االن میبرمت یجا رر دخترایه خوشگل  
 یه چشم غره بهش رفتم که گ   

؛باشش حاال ما فرض میکنیم شما اص  خوشحال نشدا اص نم عین خیالت 
 نیس

 :اریا ببند گالرو  
 �؛چشممم آآهههه بستم

:خهخخه دیوونه اا بخدا رسررر اخه این حرفارو جلو همه میگی فک میکنن  
 من با یه نفرم تا حاال نبوده  حاال با چند نفر هستی نمیدونن که داداش

؛االن ازم تعری  کردا اااا وااییی برا اولین بار یه نفر از من تعری  کرد، اونم  
 یه اقایه خوشگل   وااایی من چقد خوشحالم 

 ولی قصد دوستی ندارماا
 لیاقت ندارا که مثل ادم باهات حرف زد خفه باو خفه ��:

ساژ  شد تو را ساکت  کلی چرخیدیم و اریا هم کلی مردمو  و اریا هم خندید و 
 سرکار گزاشت و خندیدیم 

 چند دست لباسم خریدم چون از موقعی که اومدم ایران نرفتم خرید  
تا اسررمون فرق   با اینکه اخ قامون زمین  سررلیقه هاا منو اریا کوی هم بود 

 میکرد ولی سلیقه هامون یکی بود 
 وقع ها بدونه اینکهچون هیک مونم تغریبا یکی بود اریا بعضی م

 بهم بگه میومد لباس برمیداشت و میرفت هههه
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 هرکدوم از لباسامم که غیب میشد میفهمیدم که دست اریاس
داشتیم میرفتیم سمت خونه که دیدم یه ماشینیه دنبال یه دخترس و چند تا رسر  

 نو ماشین به دختره تیکه مینداختنو میخندیدن
 مد ولی از اذیت کردنه دخترا متنفر بودم درسته از دخترا زیاد خوشم نمیو 

چون من عقیده داشتم دخترا هرچقدرم که بگن قوا هستن بازم ظعیفن و نباید 
 از این احساساتشون

 سواستفاده کرد
 یه لحظه دختره برگرشت جوابشونو بده که صورتشو دیدم

 اینکه الهس 
 اریا اونجارو نگاه کن

 ؛جون دختر خوشگل دیدا
 جدا میگم اونجارو نگا اون الهه نیس  :اریاااا دارم 
 اره خودشه��؛

 :بزن کنار اریا بزن کنار سریع
 زد کنار سریع رریدم رایینو رفتم سمت اون ماشینه

 
 ارمیا 

از ماشرین رریدم رایینو رفتم سرمت ماشرینه نمیدونم چرا داشرتم از عصربانیت 
 میمردم 
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ن بی ناموس و بدورسررررو کشرریدم بیرون و گفتم:االن حالیت میکنم اشررغاله 
اینکه بهش محلت بدم شروع کردم تا میخورد زدمش یه لحظه اونیکی دوستش 

 اومد رایین و گ :
 هو اقاهه تو کیشمیشی اینقد جوش میزنی ول کن رفیقمو  
تو همین وقت اریا اومد و گ  اوال کیشررمیش جد و ابادته دوما بتوچه دااااا  

 برا چی مزاحم ابجیم شدا ها 
 وع کرد زدنش من اینور اون اونور و اونم شر 

یه لحظه انگار الهه به خودش اومد و سررریع اومد طرف ما و هی میگ  اریا 
 ولش کن ارمیا واا کشتیش ول کن

شو گرفت و   شین که گاز شو جا اوردم انداختمش تو ما سابی حال بعد اینکه ح
رف خودمم رفتم سررمت دیوارو بهش تکیه داطم و خون گوشرره لیبیمو راک 

 دم کر
 که الهه اومد و گ  :شماها اینجا چیکار میکردید  

 ��رو کردم سمتشو گفتم:عوض دستت درنکنته اینجا چیکار میکردیم
اریا :عه ارمیا و رو به الهه گ  داشتیم از راساژ اطراف میومدیم که یدفه دیدیم  

 تو از کجا میومدا 
ویس نیس این :من دانشررگاه بودم االن اومدم از شررانس گندمم امروز اتوبی

 ساعت
 اریا :خوبیا با ما بریم میرسونیمت خونه  

 ؛نه دیگه مزاحمتون نمیشم
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 از زبان الهه
اریا :این چه حرفیه میرسررونیم دیگه ارمیا سررویچو بده من تو نمیتونی رانندگی  

 کنی 
 :خو توکه وضعت از ارمیا که بدتره میخاا من میرونم  

 ارمیا:اره بیا تو برون
 به من و راه افتادیم سمت ماشین  و کلیدو داد 

شب  ستی الهه می د بهت گ  که ام سته بودیم که اریا گ :را ش شین ن تو ما
هممون جمعیم رسررتوران اخه سررامان از المان برگشررته هممونو دعوت کرده 

 اونجا
 

 :نه گفتهااا حتما میخاسته خونه رسیدم بگه
 نتون ارمیا:الهه لباس میخاا برو راساژ بگیر بعد میریم خو 

:نه من که دارم بریم اگه بچه ها الزم داشررتن میریم البته ببخشرریدا تو زحمت 
 افتادید

ماهم راحت  تازه  ندگی میکنی دیه  یه خودت دارا ران مت چ با زح با نه  یا : ار
 شدیم از رانندگی خهخه

 
 و راه افتادم سمت خونه

شو دادم اخماش رف تو هم  س م کرد تا جواب سیدم می د  و رو به به خونه که ر
 من گ  :چرا با اینا اومدا مگه با اتوبیویس نمیاا
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 الهه

 خهخ خندم گرف از غیرت داداش کوچولوم  
 اریا گ :ُاه ُاه چه غیرتی بابا حاال وایسا بیایم بعد دادا

سش گفتم   ستانو وا شو نگا و دا دیدم می د داره نگا میکنه رو بهش گفتم ُاه اخم
 که گ :نمیشناختیشون 

فا بودن  :نه بابا   از این عه ا
 ؛اگه میشناختمشون روزگارشونو سیاه میکردم  
 اریا:حرص نخور به جا تو منو ارمیا حسابی از خدمتتشون در اومدیم  
 یدفه النا با صورت ر  کرده اومد و گ :س م اجی  
 :س م عزیز دلم خوبی خواب بودا  

 اجی 
 :اره ا تازه اومدا اجی الهه خسته نباشی  
 مت باشی گلم و رو بهش گفتم :الی یه چاا برا رسر عمواینا میریزا :س  
 :چش اجی  
 اریا:نمیخاد بابا چرا زحمت میکشی  
 :زحمت چیه وظیفس و رو به می د گفتم :می د یه لحظه میاا  
 و رفتم سمت اتاق و بهش گفتم:داداشی چیزا الزم ندارا برا امشب لباس  
 ؛نه اجی دارم  

 بگو بریم بخریم:اگه میخاا 
 ؛نه مرسی
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 رس من برم به النا میگم بیاد ازش بورس ببین میخاد یا نه  
 :چش

 
 از زبان النا

 داشتم میوه هارو میشستم که دیدم
 اجی اومد 

 :جونم اجی کارم دارا
 الهه ؛اره النا جان اونارو من میبرم برو ببین می د کارت داره  
 :چش اجش  

 داشی کارم داراو رفتم سمت اتاق می د :دا
 می د؛الی اجی میگه اگه برا امشب لباسی الزم دارا بگو بریم بخریم

 :نه دارم همونایی که برایه اونشب خریدیم خوبه
 ؛اگه فک میکنی چون اونا دیدن زشته بووشیشون میخواا بخریم؟

 :نه بابا فک کردا منم مثل اون دختر ولخرجام  
 ونیکیا که خریدیم میخام بووشمهمونا خوبه تازه بعضی لباسامم از ا

 تو چی 
 ؛منم مثل تو یسریاشو قب  داشتم یسریاشم تازه خریدیم میووشم

 :رس من برم اماده شم  
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و رفتم سررمت اتاقمو یه شررلوار راکتی سررفید با یه مانتوعه مشررکی که اونشررب 
روشرریدم با یه روسرررا سررفید با توری هایه مشررکی با کی  مشررکی و کفش 

 وشیدمعروسکیه مشکی ر
 

مرررررررررررررررررررررررررررررررررررررریرررررررررررررررررررررررررررررررررررررر د   
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 ررررررررررررررررررر
 رفتم سمت اریا و ارمیا نشستم کنارشون که اریا گ :

 خوب دیگه چخبر می د خوبی  
 :مرسی شما خوبید چخبر از عمو و عمه خوبن؟

 اریا؛مرسی داداش همه خوبن  
 می د رشتت چیه راستی

 :رشتم حسابداریه
 اریا؛ریاضیش سخت نیس؟

 :چرا ولی از ابجی الهه کمک میگیرم ریاضیش فوله  
اریا:اره مثل من منم ریاضرری فیزیک برداشررته بودم ولی همه ریاضرری هارو از  

 ارمیا کمک میگرفتم 
 :ارمیا شما رشتت چی بود  

 ردمارمیا؛من رزشکی میخوندم تو راریس تموم ک
:اها مثل ابجی ولی ابجی میخاد لیسرررانس بگیره االن تموم کردا میخاا تو 

 م ب کار کنی
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 ارمیا؛کار تو م ب رو دوسدارم  
 ولی میخام تو دانشگاه تدریس کنم 

 :اها موفق باشی  
 تو همین حین ابجی اومد و گ ؛

 بفرمایید من برم اماده شم که بیشتر از این مع ل نشید  
 مت چیهاریا؛ن بابا زح

 
 الهه

رفتم تو اتاقم و یه شلوار کالباسی که اونشب روشیده بودم با یه مانتوعه مشکی  
که از قبل داشتم با یه شال کالباسی و کی  و کفش مشکی با یه رژ کالباسی با 

 سرمه 
 رفتم سمت اتاق النا تا ببینم اون چی روشیده

 :به به ببین اجیم چه ناز شده  
 ا؛مثل تو اجی الهه ااا

 اجی الهه
 :جانم

 ؛امم میشه ارایش رررنگ بزنم  
:اجی جونم با ارایش رررنگ مثل دلقکا میشرره ادم ولی با ارایش م یم در واقع  

 تو فقط زیبایی هاا صورتتو بیشتر نشون میدا عزیزدلم 
 ؛چش اجی هرچی شما بگی  
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 :بیویس گلم بدو بریم دیره  
 با اونا حرف میزنه رو بهشون گفتم:رفتیم بیرون دیدیم می دم امادس و داره 

 ما اماده ایم بریم
 ؛می د بریم اجی  
 و راه افتادیم سمت ماشین  

 توراه همگی ساکت بودیم حدود یه ساعت بعدش رسیدیم 
شت   ستوران گذا شو ر سم شد ا ص  نمی شنگی بود در واقع ا وایی خیلی باا ق

 خیلی باا خوشگلی بود 
ه چشم دیدم ارمیاعه انگار ضربان قلبم رفته احساس کردم یکی کنارمه با گوش

 بود رو هزار اص  دست خودم نبود هول شده بودم که گ 
 ؛خیلی باا قشنگیه مگه نه

 :اره فوق العادس انگار بهشته  
 ؛ارامشش قشنگه  
 :اره خیلی  
 و با سکوت راه افتادیم سمت عمواینا  
سا  ساس ارامش میکردم یه اح ستمکنارش که راه نیرفتم اح  س زیبا که نمیدون

 منشاش از کجاس 
 وقتی رسیدیم با همه احوال ررسی کردیم و نشستیم رو به عمع سارا گفتم :

 عمه سارا عمه تارا کو  
عمه سارا؛چند روز ریش با دوستاش رفتن اردویه تحقیقاتی نمیدونست سامان 

 میخاد بیاد عمه جان
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 ه :اها جاشون خالیه راستی رس چرا سامان نیومد عم 
 ؛االناس که بیاد دیگه  

شو  سمت سوگل و ترگل با دو رفتن  س م بلندا اومد و  صدایه  و در همین موقع 
 محکم بیایلش کردن و هی با هم حرف میزدن چون دوقولو بودن

 سحنه با مزه اا بود دونفرشون همزمان میگفتن:
 وایی س م داداش دلم برات تنگ شده بود چرا نزاشتی بیایم فرودگاه  

سه بزارید خ سارا گ :عهه دخترا ب شده بود یدفه عمه  سامان گیج  هخه بیچاره 
 نفس بکشه و جمع یهو تزکید از خنده

 
شما دارید اینه که میتونید یبار همزمان  سامان با خنده گ :ببینین مزیتی که  و 
بگید بعد تو موهایه اونو بکش بعد اون موهایه تورو بکشررره بنابراین شرروهر 

 ��یشههردوتان خوشگل م
 و دو تاشون یه بیشووور بلند گفتن و رفتن

   
 الهه

سامانم از خاطرات با مزش  سته بودیم و میگفتیم و میخندیدیم و  ش صه ن خ 
 میگفت که اریا گ :

 عاقا شماها گشنتون نیس  
 من که دارم میمیرم از گشنگی 

 و بقیه هم تایید کردن که سامان گ :
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 رس من برم بگم شامو بیارن  
 

 و چند دیقه بعدش شامو اوردن  و رفت
 سر سفره بودیم که احساس کردم می د اشفتس هی به موبایلش نگا میکنه 

بایلش زنگ خورد و سررریع گ  : من االن برمیگردم و خاس بره که که یهو مو
 گفتم :

 می د سر شامه  
 ؛اجی یه لحظه بخدا واجبه  
 :باش ولی سریع بیایا  
 ؛چش  
 وردمو گفتم :من برم دستامو بشورم بیام و رف دیگه دووم نیا 
 

شررنیدم که اریا به سررامان گ :خهخه می د معلوم نیس چیکا میکنه مشررکوکه 
 ولی خیلی ضایه بازا در میاره فک کنم الهه فهمید 

 
 رفتم سمت روشویی و شنیدم که می د میگ :

هزار دفعه گفتم نمیام ابجی بدش میادااااا باشررشررش من بچه ننه من بچه  
 سوسول با چه زبونی بگم نمیام 

 اااااااا بابا امیر چه گیرا دادا 
شینم اومد و تا منو دید  ستم ب سریع رفتم تا خوا شت میومد که منم  و قط کرد دا

 رنگ رریده گ  :
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 اجی کجا بودا
 :رفته بودم دستمو بشورم بیا شام بخور  

 و اومد و شروع کردیم در سکوت به شام خوردن
 

 از زبان می د 
سرار دارن من   شون نمیدونم چرا هردفعه هی ا ست شدم از د سته  واییی دیگه خ

 برم تو رارتیاشون 
 

 میخوان منم مثل خودشون بشم دیگه اعصابم و خورد کردن
 داشتم میومدم سر سفره که دیدم ابجی اومد  

 وااا نکنه حرفامو شنیده رو بهش گفتم :اجی کجا بودا
 

 ورم خیالم راحت شد   که وقتی گ  رفته بودم دستمو بش
 بعد شام ریش رسرا نشسته بودم که اریا گ  :

 ایی کلک راستشو بگو
 :راست چیو  

 ��:با دختر رفیق شدا؟
 

 :نه بابا رفیق شدن چیه عمرا 
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 ؛پ چرا مشکوک میزنی 
سرررامان گ ؛خو اگه چیرا هس بگو بین خودمون میمونه شررراید تونسررتیم  

 کمکت کنیم 
 اریا گ :خو برو مگه چیه و منم ماجرارو گفتم که

 :نه اوال ابجی خوشش نمیاد دوما میرم اونجا بدتر حالم بد میشه  
از بی غیرتی رسرررایی که یه لحظه اون دخترارو جایه خواهر یا مادرشررون جا 

 نمیزنن 
 به دخترایی که یه لحظه به ردر و برادر بیچارشون فک نمیکنن 

 ه اووف  اص  فک که میکنم اعصابم داغون میش
ارمیا گ ؛خوب ببین تو اص  دور اونجور رفیقارو خط بکش اونا فقط تورو به  

 سمت منج ب مبکشن 
 :اخه بجز اونا رفیق دیگه اا ندارم  
 

 اریا:پ ما اینجا خیار چنبلیم ولشون کن اونارو باو خودم باهاتم داداش 
 

 :نوکرم داداش اریایه گل 
 

 ؛عزیزا 
 رد و گ  :می د بیا بیاتو همین وقت یدفه ابجی صدام ک

 
 :جانم اجی 
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 ؛اینو ببین این همون عکسه نیس  
همونی که اونموقع ها دست بابا دیدیم داش با گریه نگاش میکرد ررسیدیم کیه 

 هول شد و گ  عشقایه منن 
 مام تو عالم بچگی کلی ازش حقوسکوت گرفتیم که به مامان نگیم 

 ولی نمیدونستیم که ااااا
 ه من نگا کرد و با ناراحتی ب

 
 همه از یاد اورا اون موقع ها اشک تو چشماشون جمع شده بود

 
 ارمیا

 بود که الهه گفت۱ساعت حدودایه 
 دیره دیگه ما بریم

 که النا و می د راشونو کرده بودن تو یه کفش که بمونیم بازم 
 نمیدونم چرا دوستداشتم بیشتر ریشم باشن مخصوصا الهه  

 ه گفتم به خاطر همین ناخداگا
 بشینید من یک ساعت دیگه میبرمتون  

 الهه؛نه دیگه ارمیا مزاحم تو نمیشیم االن میریم خودمون
 :چرا اینقد تعارف میکنی تو گفتم میرسونم دیگه  
 می د؛خوب اجی بمونیم دیگه  
 الهه؛اوف  چیکار کنم دیگه بمونیم  
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دم دلیلشررو و من اون لحظه انگار خیلی خوشررحال بودم ولی هرچقد سررعی کر
 نفهمیدم

 و بیخیالش شدم
تو اون یک ساعت همش هواسم سمت الهه بود نا خداگاه بهش زل میزدم و به 

 حرفاش با دقت گوش میکردم
 احساس میکردم برام مهمه  
یدفه به خودم اومدمو با اخم به خودم تشر زدم:ارمیا بسه رسر شورشو دراوردا  

 مگه اون چی داره 
 فکر غرورتو کردا 

 چی هی بهش زل میزنی  برا
 و با همین افکار تا اخر مهمونی به همون ارمیایه مغرور برگشتم

شین کل راه و اخم کرده بودم و حرف نمیزدم انگار از خودم به   موقع رفتن تو ما
 خاطر رفتارم عصبانی بودم و هرچی دلم میگ  

 فقط یک نگا مثل یه ردر عصبانی سرش فریاد میزدم هرگز
الررررررررررررررررررررررررررررررررررررررهرررررررررررررررررررررررررررررررررررررره 

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 ررررررررررررررررررررررررررررررر

نمیدونم چرا ارمیا یجورا بود تا تغریبا اخرایه مهمونی خوب بود قشررنگ به 
 حرفام گرش میداد ولی اخراش یدفه اخم کردو قیافشو شبیه اینااااا

رشیمون شده مارو برسونه و من از اینکه تعارفشو درباره گفتم شاید بخاطر اینه  
 رسوندن ما قبول کردم 



wWw.Roman4u.iR  58 

 

 کلی عصبانی شدم
 

 می د
صدام  ستم بخوابم که اجی الهه  سامو عوض کردم خوا سیدیم خونه و من لبا ر

 کرد
ا نامردا حتما همه چیو گزاشتن ک  دست اجی    :اه

 واا االن اجی میکشه منو 
 و تخت ریشش رفتم تو اتاقشو نشستم ر 

 که گ ؛ داداش می د نمیخواا چیزا بهم بگی
 :چی اجی؟

 ؛می دا چرا دیگه مثل قبل باهام دردو دل نمیکنی چرا دیگه مثل قبل
 ازم مشورت نمیگیرا

میدونم سرررا قبل تو قضرریه مهمونی زیاده روا کردم ولی خوب من اون موقع 
 یکرداخیلی عصبانی بودم و تو هم اولین بار بود اون کارو م

 و میدونم بخاطر همینم هس که دیگه باهام مثل قبل نیستی  
باهام حرف بزنی بگو  یارم بخوریم اگه خواسررتی  می د جان من میرم چایی ب

 خوب
 و رفت

واییی اص  دلم نمیخواست ابجی از دستم دلخور بشه ولی خوب از دفعه قبل 
 میترسیدم که بگم و دوباره دعوام کنه 
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 چشمام ترسیده بود
 ابجی با چایی اومد تو اتاق که گفتم :

 اجی به النا هم میگفتی بیاد  
 ؛اون وقتی اومد اینقد خسته بود که سریع رف خوابید  
 بعد چند دیقه ساکت بودیم که دلمو زدم به دریا و گفتم  

 از همه چیز 
ستام باهام چیکار کردن از مهمنی که حالم ازش  شیمونم از اینکه دو از اینکه ر

 ورد بهم خ
وقتی گفتم اخرش نمیتونسررتم سرررمو بلند کنم میگفتم االنه که ابجی سرررم داد 

 بکشه ولی ابجی با ارامش گ ؛
 داداشی تو چرا زود تر اینارو بهم نگفتی عزیزم  
 داداش گلم اینجور ادما نه تنها دوست نیستن  

 بلکه از صد تا دشمن بدترن 
 اینا تورو به سمت رسوایی میبرن 

ن انقد غرق کارایه زشررتشررون شرردن که میخوان بقیرم تو این کارا اینا خودشررو
 بکشن 

 تا فقط خودشون بد نباشن  
تو باید دور اینارو خط بکشی اگه تو دنیا یه دوستم نداشته باشی بهتر از اینه که 

 همچین دوستایی داشته باشی
سه خواهرانه منو داره   ساس کردم این بیوی سید که اح سرمو بیوی بعد اروم 
 ه ااووج ارامش میبره ب
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 :اجی تو بهترین خواهر دنیایی  
 خدا خیلی منو دوس دازه که تورو بهم داده عزیز دل می د 

 و محکم بقلش کردم 
فام  به حر گاه دارم تو هم اول  گه من برم بخوابم فردا دانشرر هه؛خوب دی ال

 خخخووب فک کن بعد بخواب خوب؟
 :چش اجی قشنگم شبت بخیر  
 م ؛شبت شیک داداش 
 و رفتو من اونشب خدارو بابت  

لی شکر کردم ُُ ُُ ُُ  اجی گلم ُک
   

 الهه
 با صداا آالرم گوشیم بیدار شدم یه کش 

 و قوسی ب بدنم دادم و از تخت بلند شدم 
( و یه آب ب صورتم �🙊�رفتم سرویس بهداشتی و کاراا الزم و انجام دادم)

 زدم و آمدم بیرون
ال سرررم بسررتم ا نمی دونم چرا امروز حس جلوا آینه موهام رو شررونه زدم و با

( نمی دونم هر چی هست ��می کنم سرحالم حالم خوبه، شادم ) الکی میگه
 خدا به خیر بگذرونه

یه میز مفصرررل از   یاد و  گذاشررتم جوش ب رایین و کترا رو آب کردم و  رفتم 
 صبحانه از جمله رنیر، مربا، کره و تخم مرا حاضر کردم و چاا رو ریختم  
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 تم باال تا النا و می د بیدار کنمو رف
   

 الهه
در اتاق می دو باز کردم و رفتم باال سر می د دیدم ک تو یه خواب عمیق به سر 

 میبره و ا لبخند عریض رو صورتش بود
 معلوم نیست داره خواب چی رو میبینه

 ک اینقدر خندونه ا
سرم زد ، رفتم رایین و یه تنگ بزرگ رر  شی انی به  کردم و  از آب خنک یه فکر 

 یخ ریختم داخلش تا حسابی یخ بزنه 
آرام رفتم باال سرررش و ب ور یه دفعه اا کل محتویات تنگ رو خالی کردم رو 

 سر می د  ک یه دفعه مث برق گرفته ها بلند شد و ب اطرافش نگاه می کرد
 منو بگو مرده بودم از خنده دلم رو گرفته بودم و میخندیدم قیافش خیلی خنده

 دار شده بود تو موهاش یخ مونده بود و از کل هیکلش آب میریخت 
 یه دفعه انگار تازه فهمیده باشه چی شده از تخت ررید رایین آمد دنبال من

 منو بگو جیغغغغغغغغغ فرا بنفش کشیدم رو  د بدو ک رفتیم
ااااا یه دفعه صرداا گرومووپ آمد ک هم زمان من و ��می د بدو ��من بدو  

برگشتیم سمت صدا ک دیدم النا با ا قیافه خواب آلود  رخش زمین شده می د 
 و راچه شلوارش رفته باال 

هم زمان من و می د نگاه هم کردیم و زدیم زیر خنده  آخ ک چقدر خندیدم  
 ک دیگه اشک از چشمام میومد 

 النا هم با ا قیافه خواب آلود ک تازه فهمیده بود چی شده ب ما نگاه می کرد
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 لهها

تو جو شاد صبحانه رو خوردیم من بلند شدم ک ظرف ها رو جمع کنم ک النا 
 گفت : آجی من جمع میکنم تو برو حاضر شو ک ست دیر نشها

 ✋آخ فداا آجی خوشکلم رس فع -
شکی و   شلوار دموا م شیدم با ا  شکل مدل کتی کرم رو رفتم باال و یه مانتو خو

م دادم و کوله رشتی مشکیم رو برداشتم مقنعه مشکی و یه آرایش الیت هم انجا
 با کفش آل استار مشکیم رفتم رایین 

با بچه ها خداحافظی کردم از خونه آمدم بیرون رفتم سر کوچه ماشین دربست 
 گرفتم و رفتم دانشگاه

________________________________ 
شدم و دیدم نازا و یه عده از بچه هاا ک س با هم شگاه  دوره  وارد حیاط دان

 گرفتن و مشغول حرف زدن هستن
 رفتم سمتشون و با همه س م کردم و گفتم چ خبره اینجا؟؟!!!

 نازا: واااا الی اگه بدونی چی شده؟؟!!
 چی شده مگه؟! -

نازا : امروز قراره ا اسررتاد جدید به جاا اسررتاد قبلیمون بیاد همون ک چند 
  (��وقته نمیاد ک س) چی بود اسمش

 ه چیز عجیبی هست؟خوب بیاد مگ -
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نازا: این عجیب نیسررت ولی بچه ها میگن اسررتاد جدیدمون یه رسررر جون و 
 �😘😍�جیگریهههههه

 خوب باشه این چ رب ی به ما داره-
 ��نازا: ایششش برو گم شو

 مریم ) هم ک سیشون(: واا بچه ها بدوین ک س دیر شد
   

 الهه
 استادا ک ازش تعری  تو ک س نشسته بودیم هر کس مشغول کارا بود این

 میکردن هنوز نیومده بود
  (��مریم: وااااا اگه بدونی چقدر خوشکله من به شخصه فداشم )انشالله

 رریسا) هم ک سیشون(: تو غلط میکنی اون مال منه قربونش برم
 زهرا)" " "(: برین گم شین مال منه من خبرشو دادم بهتون

نا اینج  لب و لوچشررون من نمی دونم چ تحفه اا هسرررت ک ای ورا آب از 
 میچکه ؛ اه بدم میاد از این دختراا آویزون خجالت هم نمی کشن 

ساکت  صداا تقه در بحث تمام کردن و  شغول بحث بودن ک با  دخترا هنوز م
 شدن و هر کس مشغول مرتب کردن خودش شد

 نگام کشیده شد سمت در ک یهو در باز شد و استاد جدید وارد شد  
  ��ییییی!!!!!!!!!!!!چیییییییییییییی
 امکان نداره!!

 با چشاا گرد از تعجب به استاد جدید یا همون ارمیا خودمون نگاه میکردم 
 اون انگار تازه متوجه من شده بود  
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 اونم با چشاا گرد منو نگاه میکرد و تو شک بود
ولی زود ب خودش آمد و با صرداا رسرا به بچه ها سر م داد و رشرت میزش 

 ایستاد
 ین اینجا چکار میکنه؟؟ یعنی استاد جدید ما ارمیاسسسسس!!!!!!آخه ا

 هنوز تو شک بودم ک با سقلمه نازا به خودم آمد و بهش نگاه کردم
نازا: ها چیه ؟ چرا اینجورا نگاش میکنی قربونش برم؟؟ چیه چشمت گرفته 

 تش؟
 تو ک برات مهم نبود حاال چی شده اینجورا نگاش میکنی؟؟ 

 توضی  میدم ا هیسسس بعدا بهت-
ستاد جدیدتون از این به بعد من  ستم ا سل انی ه س م وقت بخیر بنده  ارمیا: 

 این درسو تدریس می کنم براا شماا
شتر نمیگم براا بار  سم رو میگم ل فا خوب گوش کنید ک یه بار بی قوانین ک 

 دوم تکرار بشن اخراج هستین ا
 ایشش رسره مغرور اااا الاله اال للها-

کس جرعت حرف زدن نداشررت ارمیا هم ب ور کامل توضرریحات  دیگ هیچ
 الزم و داد و

 ارمیا: کسی سوالی نداره؟؟
 رریسا:ببخشید استاد می تونم اسم کوچیکتون رو بدونم؟؟؟

 ارمیا: با یه قیافه جدا گفت نه نمی تونید
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آخ قربون دهنت عسیسم الهی الهه ب فدایت دلم خنک شد دختره ایکبیرا  - 
 نچسب،اااا  ، آویزون ؛

 آرش)هم ک سیشون(: بچه ها یه بوا حس نمی کنید؟؟؟
 زهرا: نه چ بوا؟؟!!

 ��همه با تعجب به آرش نگاه می کردن
 آرش: بو دماا سوخته میاد ، شما حس نکردید؟؟

 کل ک س منفجر شد از خنده 
 واا خدا مردم از خنده

به زور خودش رو کنترل کرده بود  ته بود ولی  ندش گرف یا خ با دسررتشارم  و 
 میکشید دور لیبیش

 ��ارمیا: سااااکت ، آقاا محترم بفرماین بیرون نظم ک سو بهم نزنین
 نازا دم گوشم گفت: آخ قربون جذبه ش ا

با یه اخم نگاش کردم ک  نازا رو خفه کنم  نمی دونم چرا دوسرررت داشررتم 
 ساکت شد و به بقیه حرفا هاا ارمیا گوش سورد

   
 الهه

شد با   سایل هامون رو جم کردیم و آمدیم بیرون همین ک ک س تمام  نازا و
 به حیاط دانشگاه رسیدم جلوم رو گرفت 

 ��نازا: بگو ببینم چرا اینقدر به سل انی نگاه می کردا؟
 خیلی بابا میگم بهت اول بیا بریم یه چیزا کوفت کنیم  - 

 ��نازا : بریم کوفت کن
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-😠😠😠 
 چه قرمز شدا!!!!�😂😂�نازا:
 یه قهوه با کیک گرفتیم و آمدیم نشستیمرفتیم 

 ��نازا: بگو دیگ
 ��خیلی خوب باشه بابا کشتی منو-

بعد شررروع کردم براش کل ماجرا رو تعری  کردن با هر حرف من چشررم هاا 
 �😅😅�نازا بزرگ تر میشد اینقدر قیافش باحال شده بود

 ��نازا: دورغغغغغغغغغ
 ��رااااااااست -
 ظی کردم و از دانشگاه آمدم بیرون خ صه با نازا خداحاف 

 �😞😞�اووووف خدا کی حوصله داره االن با اتوبیویس بره خونه
داشتم با خودم حرف میزدم و میرفتم سمت ایستگاه اتوبیویس ک صداا یه 

 بوق ماشین آمد
من محل ندادم گفتم حتما از این بیکاراا انتر هسررتن به راهم ادامه دادم بدون 

 نگاه کنم ک باز بوق زد و اسمم رو صدا زد  ایکنه به اون شخص
چقدر صداش آشناس برگشتم سمت صدا  ��عهه این اسم منو از کجا میدونه

 )خخخخخ صاحبش شد(��ک دیدم عهه اینکه ارمیا خودمونه
 ارمیا: س م خسته نباشی بیا سوار شو تا برسونمت

 (خودم میرم��س م ممنون نه مزاحم نمیشم) الکی مث  -
 : بیا برسونمت دیگ تعارف نگو بیا سوار شوارمیا 
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 منم از خداخواسته رفتم سوار شدم ا -
 ممنون ببخشید مزاحمت شدم

 ارمیا : خواهش می کنم ؛ میرا خونه؟؟؟
 بله بی زحمت -

دیگه حرفی بین ما رد و بدل نشررد فقط صررداا موزیک بود ک شررنیده میشررد 
 چشمام رو بستم و به آهنگ گوش دادم طولی نکشید ک

 ارمیا: الهه راشو رسیدم
 ��چشمام رو باز کردم گفتم: ممنون ببخشید زحمت دادم بفرماین تو-

 ��ارمیا: چشم مزاحم میشم
 چ از خدا خواسته!!!!!!! -

رفتیم تو و سرر م دادیم به بچه ها می د تا ما رو دید چشررراش گرد شرررد و یه 
 روزخند زد

 �😒�؟؟می د: این دفعه دیگ چرا به رسر عمو زحمت دادا
نه داداش چ زحمتی منم تو دانشررگاه الهه بودم گفتم دیگ هم الهه رو  ارمیا: 

 برسونم هم یه سر بزنم به شما
 می د: تو دانشگاه الهه چکار میکردا؟؟

 ارمیا: من استاد جدیدشون هستم بخاطر همین اونجا بودم
 �😒😏�می د : اهان

 بووشم؟؟؟اگه بازجویت تمام شده اجازه هست من برم لباس  -
 می د: برو آجی من که چیزا نگفتم

 النا: منم برم یه چاا بریزم
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 رفتم باالو یه لباس راحتی در آوردم از کمداااااااااااااا
   

 ارمیا
 بعد از رفتن الهه و النا می د برگشت سمت من و گفت

می د: تو دانشررگاه الهه چکار می کنی؟ میدونسررتی ک الهه اونجاس؟ بخاطر 
 ��؟ آره همین رفتی

ص  روحمم  - ست عمرا ک برفتم اونجا  من ا ستم الهه اونجا نه من اگه میدون
 ) ههه فک کرده کشته مردش هستم��خبر نداشت

 وجدان: یعنی نیستی
 تو خفه -

 باش( ��وجدان:

 ️☺می د: اهان
________________________________ 

 الهه
 ستم  د رو مبل تکی نشیه دست لباس راحتی روشیدم و رفتم رایین کنار می 

 ارمیا: خوب دیک چ خبر؟
 ��می د: خبرا نیست داداش

 النا با یه سینی شربت وارد رذیرایی شد) آخ قربون آجی کدبانوممم(
به همه تعارف کرد و وسررایل رذیرایی رو آورد رو میز و نزاشررت من هیچ کارا 

 ��کنم گفت تو خسته اا
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ا خوردیم و هر کس رفت تو اتاقش ارمیا هم رفت ما هم در کنار هم یه چیز
 ک استراحت کنه

 منم خوابیدم ودیگ تا شب اتفاق خاصی ریش نیومد
 شب برا شام ماکارانی درست کردم و بچه ها رو صدا زدم برا شام ا

 ��النا: به به ببین آجی جونم چ کرده
 نوش جان  - 

 می د: دستت درد نکنه آجی
 نوش جان بخورین تا سرد نشده -
تو آرامش خوردیم و ظرف ها رو جم کردیم و شستیم منم رفتم اتاقم تا  غذا رو 

 یکم درس بخونم فردا جلو این ارمیا خیت نشم 
ستگی   شغول درس خوندن بودم  1اوووف مردم از خ شتر بوددک م ساعت بی

 و خوابیدم  6کتاب ها رو جم کردم و گوشیم رو تنظیم کردم رو ساعت 
 

شدم و کاراا الزم و انجام دادم و صبحانه حاضر با صداا آالرم گوشیم بیدار 
کردم و بچه ها رو بیدار کردم و مشررغول خوردن شرردیم بعدم طبق معمول النا 

 وسایل صبحانه رو جم کرد منم رفتم ک حاضر بشم برم دانشگاه
یه مانتو مشکی روشیدم با یه شلوار سرمه اا و مقنعه سرمه اا و کی  و کفش 

 تم رایینمشکی هم برداشتم و  رف
 خداحافظی کردم و رفتم منتظر اتوبیویس شدم 

 دانشگاه
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ساعت کردم دیدم   ست یه نگاه ب  سی تو حیاط نی شدم دیدم ک شگاه  وارد دان
 دقیقه تا شروع ک س مونده  2فقط 

 �🏃🏃�دو را داشتم دو تاا دیگه هم قرض کردم و د بدو ک رفتیم 
ستاد هنوز نیومده بودرفتم  شکر ا ستم و یه نفس اووووف خدارو ش کنار نازا ن

 تازه کردم ک ارمیا آمد
 ارمیا: س م صب  بخیر

 ما همه جوابش رو دادیم اونم گفت و
 ارمیا: چند تا سوال میورسم ازتون ببینم در چ وضعی هستین  

و شررروع کرد ب ررسرریدن از چند نفر ا اوو نامرد سرروال هاا سررخت سررخت 
 ��میورسید خدا خودش کمک کنه خیت نشم

ارمیا منو صرردا زد منم با اعتماد به نفس بلند شرردم و هر سرروالی ررسررید  آخ  
 جواب دادم ک همه انگشت ب دهن مونده بودن 

 حتی ارمیا هم توش مونده بود ولی به روا خودش نیاورد
گفت بیا راا تخته و یه مسررهله سررختی رو داد و گفت حل کن و یه روزخندا 

 ��زد
  

ت بشررم ولی الحق خیلی سررخت بود عوضرری فک کردا میزارم ک جلوت خی
 ��منم شانس آوردم ک دیشب تمرین کردم

  ��خیلی راحت سوالو حل کردم  و با یه روزخند نگاش کردم
 هههه دلم خنک شد  �😂�وقتی دید درست انجام دادم قیافم وار رفت



 71 عاشقت شدم یک

 ��گفت خیلی ممنون میتونید بشینید
گ هم ط از چند نفر دیمنم نشستم دیگ تا آخر ک س اتفاق خاصی نیوفتاد فق 

 سوال کرد 
 ارمیا: خسته نباشید  

 وسایل ها رو جم کردم و رفتم بیرون و با نازا خداحافظی کردم و رفتم خونه
 

 الهه
شروع کرد به حرف زدنو من فقط  با نازا از ک س اومدیم بیرون که نازا یدفه 

 ��نگاش میکردم
و ک س نمیشد نفس کشید نازا:اه اه این رسر عموت چقد گند اخ قه واایی ت

 واااا اون چه وضعه سوال گفتن بود
 انگار دشمنیم بهاش اون سوالی که از من ررسید فک کنم اص  تو کتاب نبود

 من که نظرم عوض شد اص نم خوشگل نیس
 گوریل اه اه گند اخ ق

 نفس بکش بعععد خهخه دختر چقد تورت رره ازش��:نازا
شدم نزدیک بود خودمو نازا:اخه جواب که ندادم همچین  ضایع  اخم کرد که 

 خیس کنم
 :خهخه دیوونه  
 یدفه اقایه ملکی یکی از همک سی ها به سمتمون اومد و گ   
 :خانم سل انی میشه یدقه وقتتونو بگیرم  

 :برایه چیالهه
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 ؛یه لحظه میشه بیاید
 :باش

 و رفتم باهاش سمت یکی از دزختا ایستادیم که گ :
 هاا اخهاا اخهااا نمیتونم بگمامم اا میدونیدچی

 و یدفه گ :میشه من با خوانواده بیام خدمتتون برایه امر خیر
 و ساکت شد و سرشو انداخت رایین

 اون لحظه هنگ کرده بودم اص  نمیدونستم چی بگم یا چیکار کنم  
 حسم با همه ا دخترایه دنیا فرق میکرد 

 من نه شاد بودم نه ناراحت  
 به تنهاییه خودمونمن اون لحظه فقط 

 می د 
 الهه

 واا چقد تنها بودیم 
 اگه االن بابام بود دیگه تنها نبودیم
 اگه مامانیم بود دیگه نگران نبودم 

 اص  نمیدونستم چی بگم فقط میخواستم برم
نادیده میگیرم اصرر  انگار نشررنیدم و ما هیچ   قایه ملکی من این حرفتونو  :ا

 م قاتی نداشتیم 
سرمو و رفتم و می ستم کنار نازا و  ش صدام میکنه اما فقط رفتم و ن شنیدم که 

 گزاشتم رو رام اص  حالم خوب نبود
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 الهه

ها چی گ  اینجورا شررردا عوضرری االن میرم  نازا؛اجی چی گ  بهت 
 حالشو میگیرم

 دستشو گرفتم و گفتم نرو بابا هیچی نگفت
 ؛رس چرا اینجورا شدا ها چیشده گلم

باباییم بود االن خوشررحال بودم اگه ؛نازا اااا ازم خاسررت  گارا میکرد اگه 
 مامانیم بود االن شوق داشتم ولی من 

 می د یا النا خیلی تنهاییم    نازا چرا انقد تنهاییم     
 نازا اگه بابا بزرگم قبول میکرد االن ما هم شاد بودیم 

 و هردو ساکت شدن
 الهه دیگر خسته بود 

 از کارهایه روزگار
 ایش از سختی ه

 بعد از دانشگاه باید میرفت شرکت 
 اص  حوصله کار را نداشت میخاست فقط در یک جایه ارااامم باشد 

 دیگر تحمل نداشت
 

 در همین فکر ها بود که نازا سکوت 
 بینشان را شکست 
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ستی تو االن   سه فک نکن بهش گلم تو دیگه تنها نی شو ب ؛اجی الههااا بالند 
  عموتو دارا عمه هاتو دارا

 تو االن میتونی به عمه سارات به عنوان مادرت تکیه کنی  
 به عموت به عنوان ردرت 

مک بگیرا  به عنوان خواهر بزرگترت ازش ک تاراتو  مه  تو االن حتی میتونی ع
 عزیز دلم شماها دیگه تنها نیستید

 حاال هم بلند شو گمشو دیه دایره کلماتم ته کشید
 وونه فک کردم ادم شدا خوشحال شدمیه لبخند ارومی بهش زدم و گفتم:دی

 ��؛خوشحال نشو من ادم نمیشم
 :دیفونه من برم شرکت دیرم شد  
 ؛مواظب خودت باش اجی الی  
 :همچنین گلم باا  
 و به سمت اتوبیویس راه افتادم و تو راه به حرف هایه نازا فک میکردم  

 و تصمیم داشتم عملیش کنم
 همراز از فکر یه تکیه گاه   یه همدرد یه

 ��یه لبخند اروومم رو لیبیم اومد
 

 الهه
 تو فکر بودم که دیدم اتوبیویس رسید

 یجورایی شاد شده بودم حال و هوام خوب بود  
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 میخواستم از این به بعد بیشتر با عمو وعمه ها صمیمی بشم
 دوست داشتم منم یکیو داشته باشم که مثل می د و النا که ازم کمک میگیرن  

 بزرگ ترا کمک بگیرم   با لبخند درو وا کردم و بلند س م دادممنم از یه 
 النا؛س م اجی خسته نباشی  عمو زنگ زده بود گ  باهات کار داره

 گ  اومدا یه زنگ بهش بزنی
 :باش گلم االن زنگ میزنم   می د کجاس  

؛خوابه تو اتاقش خسررتس برایه اولین بار اونقد درررسررس خووند خسررته شررد 
 خوابید

 برم یه سر بهش بزنم بیام زنگ بزنم  ��لهی داداشم:ا
 ؛بوشه اجی منم برات چاا میریزم

 :مرسی خوشگلم
به سررمت اتاق می د رفت به باالیه سرررش رفت و اورا دید همچو کودکی ارام 

 خوابیده بود
 رو تختش نشست ارام سرش را نوازش کرد  
 ارامش عجیبی گرفت  

 ر بزرگش را دید لبخندا زد و ارام بلند شدناگهان برادرش بیدارشد و تا خواه
 الهه را در اغوش گرفت گفت:س م اجی جون خوشگلم  

 خوبی خسته نباشی
 شرکت چ ور بود

شی بعدم  س مت با سی تو خوبی بعد  س م بعدش مر سقل اول  :یکی یکی ف
 اره خوب بود
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 ؛ههخهه
سابی درس خونده نکنه بازم یکارا کردا میخواا   شم ح شنیدم دادا ه با نمر:

 خوب سر معلمات شیره بمالی کلک 
؛نه جان خودم اجی گفتم شررما که اینقد واس ما زحمت میکشرری منم یخورده 

 درس بخونم
 :الهی عزیزدلم وظیفمه داداش مهربونم  
 ؛چی میشه منم درسم تموم شه کار کنم کمک تو  

 :دیگه نشنوما من کمک نمی خوام تو هم فقط درس بخون فکر اینا نباش
 شم اجی؛چ

 :من برم زنگ بزنم ببینم عمو چیکار داشت تو هم بیا الن چاا ریخته
 و او سرا به نشانه اطاعت تکان داد که رفتم و به عمو زنگ زدم  

 بعد چند بوق برداشت
 

 الهه
 :س م عمو وحید خودم خوبی

 ؛س م عزیزم مرسی تو خوبی دختر قشنگم  
 :بخوبی شما عمو جونم عمه اینا چ ورن

 خوبن دخترم ؛همه
 :عمو جان کارم داشتید زنگ زدید

 ؛اره عزیزم  
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 میخواستم بگم 
 من زنگ زدم مادر بزرگ و فک 

 گ  که نمیدونسته شما اومدید 
 یعنی   

 اماااا اخه
 اقا جون مثل اینکه بهش نگفته بوده

 گ  با اولین ررواز شنبه میاد
 ما هم شنبه مهمونی گرفتیم

 یادمیخواد با برادرش دایی علی ب
 شما هم بیاید

 :واااا عمو خوشحالم کردید حتما میایم
 من برم به بچه ها بگم

 و با خوشحالی تلفنو قط کردمو رفتم سمت بچه ها
 

 الهه
 با خوشحالی به سمت بچه ها رفتم و رو بهشون گفتم

 
 :بچه ها یه خبر خوووشش

 می د؛چیشوده اجی
 النا؛اجی چیشوده
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قاج  که ا ثل این نگ زد گ  م ما :عمو ز ته بوده بوده  مان بزرگ نگف ما به  ون 
 برگشتیم 

 می د:ریر مردهاااا
 الهه:عه می د زشته بزرگتره  
 بعد عمو دیده مامانبزرگ نیومده زنگ زده بهش گفته  

 اونم گفته با اولین ررواز شنبه میاد تهران
 می د و النا یهو با ذوق گفتن  

 ؛واااقعااا اجی
 د دوسداشتم مامان بزرگو ببینم می د؛واا باورم نمیشه اینق 

 النا؛اره منم همین ور خییلییی خوشحالم اجی الهه
:تازه قراره مهمونیم بگیرن چون مامان بزرگ با برادرش یعنی دایی علی میخواد  

 بیاد 
 باید فردا بریم خرید لباس  

 النا؛واا اجی من عاششق خرید کردنم
 می د؛ولی اجی من لباس دارما

 شی بازم میخریم:خوب داشته با
 می د ؛باش

ساژو اوردم دیدم  سم را سیدولی تا ا ساژ چون رولم نمیر ستم بگم نریم را میخوا
 یجورا با ذوق نگام کردم که دلم نیومد بگم نه و گفتم
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 :بریم راساژ ولی چون دوره باید صب  زود بلند شیداا بگم
 می د؛نوکر ابجی هم هستم خودم بیدارتون میکنم

 خواب میمونیالنا؛نخیر تو 
 می د؛نخیرم خواب نمیمونم

 :خوب بسه اص  خودم بیدارتون میکنم خوبه
 می د ؛اره همین خوبه  
 اومم بچه هااا  

 چیزه 
 امشب گرم حرف زدن شدیم من غذا نزاشتم 

 ���امشبم باید تخم مرا و گوجه بخورید
 

 الهه
  

 تا اینو گفتم صداشون در اومد 
 تخم مرا  می د؛واا اجی خو هر روز 

 :خو قول قول فردا مرا میزارم خوبه
 النا؛کلک نزنیا

 :نه قول  
 باشهمی د و النا؛

رفتم سمت اشوزحانه و گرم املت درست کردن شدم واقعیتش این بود که من  
 رول خرید مرا و گوشت را نداشتم 
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این ماه زیادا لباس خریده بودیم چون نمیخواستم بچه ها جلویه خوانواده بابا 
 کم بیارن

 و حاال مانده بوطم چ ور مرا فردا و لباس هایه فردا را تهیه کنم
 ذهنم خیلی مشغول بود

 باید به رئیس ریامی میدادم که رولی بابت مساعده بریزد تا از ان استفاده کنم
 

 ید :بچه ها اماده شد بیا
 سر شام النا گ   

 :می دیییی داداشیییییی
 می د؛جانم

باس هاا مهمونیو من و تو سرررت بووشرریممم خواهشررشررش  نا؛میشررره ل ال
 خواهششش

 می د؛خو چرا با اجی ست نمیکنی

 ️☺النا؛اخه با تو دوس دارم و نگاه معصومی به او انداخت 
 ا نباشهخوب حاال چه رنگی میخواا بووشی صورتیو از این رنگمی د؛

 النا؛نه نه ابی و سفید میخوام بووشم تو هم میووشییی
 می د؛باشه دیگه یه اجی کوچولو بیشتر ندارم که

 النا؛اه قوربون داداشم برم
 می د ؛خدانکنه

 و رو به من گفت:
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 ابجی تو چه رنگی میووشی چی میخرا
 

 :نمیدونم واال برم ببینم چه مدل قشنگی هس بخرم
 اجی اون امتحانی که گفتم کلی خوندم می د ؛اها راستی  

 اونو معلممون گ  اگه بیست بشه هرکی نمره همون درسو تو ترم اول 
 بیست میزارم

 
 :واقعاا چه خوب رس حسابی بخون

 می د؛فقط یه مسهله ریاضیو مشکل دارم میاا باهام کار کنی
 :باش عزیزم برو من این سفره رو جمع کنم  ظرفارو بشورم میام

 
 ا هم موند و کمک من ظرفارو شست و الن

 بعد رفتم سمت اتاق می د و گفتم :خوب کدوم و مشکل دارا داداشی  
 می د؛اینو اجی

 و حدود نیم ساعت بهش توضی  دادم و بعد گفتم
 :حاال تو بیا این مسهله مثل اینه حل کن ببینم یاد گرفتی  

 و بعد از حل اون وقتی متوجه شدم که یاد گرفته گفتم:
 خوب من برم تو هم بخواب  

 و او ارام گونه ام را بیویسید و گفت
 ؛باش اجی مهربونم شبت بخیر  

 منم بیویسه اا رو سرش زدم و گفتم
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 ؛شب تو هم بخیر داداشم  
 و راه افتادم سمت اتاق النا

   
 الهه

 به اتاقش که رفتم دیدم بیداره  
 :اجی قشنگم چرا نخوابیده  

 ؛اجی خوابم نمیبره
 را گلم  چیزا شده:چ

 ؛نه انگار دلم گرفته
 ارام بیایلش کردم و گفتم

 :الهی قوربون دلت چرا اجی کوچولوم دلش گرفته
 ؛اجی
 :جونم

 ؛دلم براا مامان بابا تنگ شده  کاش ریشمون بودن
:النا نمیخوام فک کنی مثل بچه ها دارم گولت میزنم ولی اونا حتی اگه تو این  

ش شون همی سای شن  ستن تا تو وقت دنیا نبا ست و مواظب ما ه سر ما ه ه باال 
 مشک ت از خدا بخوان تا اونارو از ما دور کنه 

 خودشم ما االن دیگه تنها نیستیم ما عمو رو داریم عمه سارا عمه تارا  
 همه اینارو خدا بهمون داده تا بجایه مامان و بابا بهشون تکیه کنیم

 لویه من حاالم بیا بیایل اجی بخواب ببینم کوچو 
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و او را که بی صرردا به حرف هایم گوش میداد در اغوش گرفتم گویی از حرف 
 هایم ارامش میگرفت که اینچنین سکوت کرده بود

 
 تا در اغوش گرفتمش خوابش برد

 فکر کنم برایه اغوش مادرو ردر دلش تنگ شده بود 
 همچو من  

 که دلم برایه اغوششان رر میزد 
 انستیمکاش بیشتر قدرشان را مید

 
 می د

 ابجی که رف داشتم فک میکردم که چی بووشم  
 رنگشو که ابی سفید بود تیوم ولی اول میخواستم کت و شلوار بخرم 

 ولی دیدم خیلی رسمیه 
 تصمیم گرفتم یه بولیز با شلوار بگیرم

 و با فکر فردا و خرید خوابم برد
 اتاق اجی  صب انقد ذوق داشتم ساعت هشت بیدار شدم و اول رفتم سراا
 چند تقه به در زدم دیدم جواب نداد اروم درو وا کردم دیدم نیس 

رس حتما اتاق الناس چون النا خیلی حساس و زود رنج بود بخاطر همین هم  
 من هم اجی بیشتر بهش اهمیت میدادیم 

 رفتم سراا اتاق النا که دیدم با هم خوابن بلند گفتم
 :به به ایناااروو منم مییخوااامم



wWw.Roman4u.iR  84 

 

 بجی الهه با چشایه بسته و صدایی خواب الود گ ا
 ؛میی د االن زووده برو بخواب نیم ساعت دیگه بلند میشیم

 :نخخییر منم میخوام ریش شما بخوااابم  
 ؛خهخ مگه بچه اا

 :موخوام
 ؛خهخ بیا اینجا

 و خودش یزره رف اونور تر
 رفتم کنارشو رتورو انداختم روم و اروم خوابیدم

 نمیبرد  ولی همین که کنار خواهرام بودم بهم ارامش میداددرسته خوابم 
 یه نیم ساعت بعد اروم چشامو باز کردم دیدم ساعت نه شده  

 رو به اجی الهه گفتم
 :اججی بلند شو نه شدا دیر میشه  

 ؛باشه  من میرم دست و صورتمو بشورم تو النارو بیدار کن بیاید صبونه بخوریم
 :باش

 رو بازویه النا و صداش کردم چون النا خوابش سنگین بود و اروم چند بار زدم
 بعد چندین بار صدا کردن اروم چشایه خوشگلشو باز کردو رو به من گفت

 ؛داداشی ییزره دیه بخواابمم اورین بوشه
شی به گرما میخوریما گلم   ساژ دیر بیدار  شق داداش مگه نمیخواا برا را :ع

 بلند شو 
 ؛ساعت مگه چنده داداشی
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 نه اجی کوچولوم : 
 ؛عه بوشه دستمو بیگیر بلند کن بیدار شم

 منم با خنده دستایه کوچولوشو گرفتم و بلندش کردم  
 واا عاشق اجیام بودم   

 وقتی به دستایه کوچولوش نیگا میکردم دوسداشتم گازشون بگیرم خهخ
 

 می د
 

شویی رفت و چند بار نزدیک بود بخوره درو دیو ست سمت د سته به  شم ب ر و اچ
 من کلی بهش خندیدم که حرصش گرفت و گفت؛

 می د نخند حرصمو در میارا میام موهاتو میکنم گازت میگیرمااا
 منم دیدم اجی کوچولوم حسابی داره حرص میخوره خندمو خوردم و گفتم  

 :ُاه ُاه من تسلیم
 و رفتم سمت اشوز خونه و نشسنم سر سفره اا که الهه اماده کرده بود

 
 ا بلند شد الهه؛الن

 :اره تازه کلی هم خوابش میومد و حال نداشت بلند شه  
 :خهخ اره خوش خواب

 ؛به به صوبونه  اجی دستت ط النا
 و نشستو با اشتها شروع کرد غذا خوردن

 بعد جمع کردن سفره اجی گفت؛
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 شد بلند شید اماده شید بریم ۱۱بچه ساعت
شلوار   شکی با  سمت اتاق و یه بولیز م شیدم و موهامم با ژل و رفتم  سفید رو

 حالت دادم و جلو اینه خودم و نگا کردم 
خوب شرررده بود فقط مونده بود که دسرررت بندم و ببندم و ع ر بزنم که وقتی  

 اونارو هم انجام دادم رفتم 
 

 با ابجی اینا با تاکسی راه افتادیم سمت راساژ 
 بعد یه ساعتی رسیدیم  

 ریاده شدیم که ابجی الهه گفت؛
 خوب اول بریم راساژ لباس مردونه یا زنونه  

 :اوو خریدایه شما زیاده اول بریم برا من بخریم بعد
 ؛باشه رس بریم

 و راه افتادیم سمت راساژ  
همینجورا داشررتم ویترینارو نگا میکردم که یه بولیز براق ابی با شررلوار سررفید 

 نظرمو جلب کرد
 رو به ابجی گفتم :

 با شلوارش اجی الهه اون لباسه خوبه
 ؛میخواا بولیز شلوار بووشی یا کت  

 :بولیز شلوار بهتره کت خیلی رسمیه
 ؛رس اگه بولیز میخواا اون خوشگله بویم رروش کن ببینیم بهت میاد
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 می د

 
 رفتیم سمت مغازه که یه رسر از این ژیگوال بود  
 وارد که شدیم بدجور به الهه و النا زل زده بود  
 مو یه چشم غره رفتم بهش و گفتم بلند صداش کرد 

 :اون بولیز ابیه با شلوارش که تو تن مایکنه رو میخوام
 ؛بله چشم االن میارم براتون  
 و رفت و اورد رفتم تو اتاق ررو و روشیدم و اومدم  

 :خوبه؟؟
 

 النا؛ارهه وااا می دا چه بهت میاد عالی شدا
 الهه؛به به داداشمو ببین چه خوشگل شدهه  

 لبخند رو به قیافه هایه ذوق زدشون گفتم :با 
 رس همینو برمیدارم

 و رو به فروشنده گفتم:چقد میشه  
 رسره نگاهی به ابجی الهه کردو رو بهش گفت ؛

 قابل شمارو نداره مغازه م علق به خودتونه
 دیگه داشت زیادا رو اعصابم راه میرفت  

 : مغازه مال خودت مغازه نمیخوایم
 گفتم :قیمتشش و باصدایه بلند
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 ۱۵۰تومن واس شما 2۰۰؛جفتش با هم  
 بکش 2۰۰کارتو در اوردم و بهش دادم و گفتم:

 تاکید کردم2۰۰و رو 
 اجی کارتو قبل اومدن بهم داد گفت من حساب کنم  

 ؛رمزتون؟
:۶۰۹۸ 

 و بعد حساب کردن راه افتادیم سمت راساژ لباس زنونه
 

 می د
م نمیخواسررت ابجیام با لباس باز جلو واا اعصررابم خراب بود چون اصرر  دل 

 اونا بیان 
ولی نمیتونستم بهشون بگم چون فکر میکردم شاید ناراحت شن و فکر کنن که 

 دارم بهشون دستور میدم
 مخصوصا ابجی الهه که بزرگتر ازم بود

 اوف  خدا خدا میکرطم یه لباس روشیده چششونو بگیره  
الررررررررررررررررررررررررررررررررررررررهرررررررررررررررررررررررررررررررررررررره  

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 رررررررررررررررررررررررررررررر

 واا اینقد بدم اومد از نگاه رسره ژیگول دختر نما اه اه
 ولی خوشم اومد می د خوب چزوندتش  
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 اینقد از غیرتش ذوق کردم 
 از موقعی که اومدیم از اون مغازه می د ساکت و نو فکر بود  

 دم بخاطر اون رسرس تو فکره که یهو گفت؛فکر کر
 ابجی ااااممااا میشه    لباس روشیده انتخاب کنید  

 اخه چیزه   خوشم نمیاد باز باشه  
 البته فقط نظر دادما

 الهی دادتشم بخاطر این تو فکر بوده  
 رو بهش گفتم:قربون داداش قشنگم

ار لنا هم گفتم بزخودمم میخواسررتم لباس مناسررب روشرریده انتخاب  کنم برا ا
 خودش انتخاب کنه اگه خیلی باز بود بهش میگم

 ؛اره اره لباس روشیده خیلی خوبه  
 النا هم اگه لباس انتخاب کرد باز بود بهش بگو

و تو همین صررحبتا بودیم که یه کت و دامن مشررکی خوشررگل دیدم که کام  
 روشیده بود

 :می د النا اون کت شلواره قشنگه مگه نه
 ااا اره اجی چقد نازهالنا ؛و

 می د؛اره خیلی قشنگه تازه چون مشکیه به روست سفیدت خیلی میاد
صدا زدم که  شیدم و می د و النا رو  شنده گرفتم و رو سو از فرو و رفتیم تو و لبا

 هردوشون خوششون اومد
النا هم یه کت دامن  مشررکی ابی چشررشررو گرف که چون هم بهش میومد هم 

 می د تاییدش کردیمروشیده بود هم من هم 
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 تومن شد و بعد حساب کردن اومدیم بیرون۴۰۰که هردوش  
شغول این بود،که از حقوقم فقط   سابی فکرم م تومن مونده و من ۴۰۰و من ح

 باید با هزار زور و کم خرجی
 تا سر ماه برسونم  

واا خیلی سررخته که هی هر غذایی با خرج زیاد میخوان با بهونه هایه الکی  
 یکنم و بازم باید جلوشون شرمنده شمردشون م

 
 ?الهه

 االن بچه ها گشنشونه میگن بریم یجا غذا بخوریم ۱واا ساعت
 اون موقع کل حقوقم بر فنا میره 

 برا جلوگیرا از خ ر احتمالی سریع گفتم
 :وااا چقد خسته شدم سریع بریم خونه فقط  
 النا؛اجی نریم یجا غذا بخوریم؟اخه گشنمه  

 خونه یزره استراحت میکنم غذا میوزم االن دارم از خستگی میمیرم:اجی میریم 
 النا؛باشه

 :می دا تو جلو تر برو ببین میتونی تاکسی بگیرا ما اروم اروم میایم
 می د؛باش اجی

 و جلو جلو رفت  
 النا؛اجی لباسم قشنگ شد؟

 :اره عزیزم خیلی  
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 دلی این قشنگ بو؛میخواستم ابی سفید بگیرم که با می د ست بشه ها و
 :اینجورا با هردومون ست میشه مشکیش با لباس من ابیش با لباس می د  

 هخهخ
 ؛عه اره هخهه

 :بدو بدو فک کنم می د تاکسی گرفته
و بعد نشرسرتن تو تاکسری حدود یک ربع بعد رسریدیم خونه و من بعد عوض 

 کردن لباسام و استحراحت رفتم تو رزیرایی که دیدم نیستن
 خوابن رس حتما

رفتم تو اشرروز خونه و یه چایی برا خودم ریختم و بعد شررروع کردم به اب رز 
 کردن تخم مرا و سیب زمینی  

 میخواستم با هم مخلوط کنم با رب برایه ناهار 
 اونارو گزاشتم اب رز شه

 
 الهه

 چاییمو ور داشتم رفتم جلو تلوزیون روشنش کردم   
 ولی تو فکر بودم بهش نگا نمیکردم

 فکر فردا نه رس فردا یعنی شنبه تو
 تو فکر اینکه اقا جون چقد خودخواهه که به مادر بزرگ نگفته ما اومدیم

تو فکر مادر بزرگ که حتی از عکسراش تو خونم میشره فهمید چقد مهربونه با  
 اون چهره نورانیش 

 نمیدونم چرا اقاجون اینقد خودخواه و مغروره  
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 واا استرس داشتم زیییاددد
 برایه اولین بار قرار بود اقاجونو ببینم  شنبه

 واا هی به ذهنم میرسید یدفه با من یا می د و النا بد رفتارا نکنه
 نه نه اگه نمیخواست ما تو خونش باشیم تا حاال مینداختمون بیرون

 و با این فکرا ذهنم اروم شد
 و تو اون کاخ بزرگ ریر مردا برخ ف تصررور الهه از دیدن نوه هاش شرروق

 داشت ولی این شوقو زیر خروار ها غرور رنهان نگه داشته بود
 

 بود که بچه ها اومدنو ناهارو توسکوت خوردیم۳ساعت حدود 
 بعد شستن ظرفا رفتم تو اتاقو مشغول خوندن درس شدم  

 شنبه ک س نداشتیم ولی یکشنبه امتحان بود
 زدمدرس خوندم بعد رفتم تو رزیرایی و بچه هارو صدا ۶تا ساعت  

 :میی ددد النااا بیاید فیلم ترسناک نگا کنیییمم
 می د؛اییول اومدم  
 النا ؛اومدم  

و اومدن و نشررسررتن جلو تلوزیون و من تبغ معمول چراغارو خاموش کردم و 
 رفتم رفی رو ریختم تو ظرف و نشستم ریش اونا

تا رسررر بودن که میرن جنگل برایه تفر  با سررره  تا دختر    که یفیلم درباره دو 
یکیشررون خیلی کنجکاو بوده و بقیه رو هم مجبور میکنه که برن جاهایه دیگه 

 شهرو بگردن 
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بعد گشررت و گزار متوجه یه قبرسررتون میشررن و شرررط بندا میکنن که هرکی 
 تونست اونجا بیشتر بمونه شجاعه

 و اونشب ُمرده ها از قبر ها میان بیرون و به اون ها حمله میکنن
 ت یه دختره یه تو یه صحنش از رش 

ُمرده ظاهر میشررره که دختره یدفه جییغ میزنه اونجا من و النا که داشررتیم از 
 ترسسس میمردیم 

 ولی قیافه می د دیدنی بود 
 معلوم بود خییلی ترسیده ولی تن تن رفی  میخورد تا ترسشو کنترل کنه

 خهخهه
 

 الهه
 

 با هم گفتیم : بعد نگا کردن فیلم که حسابی ترسیده بودیم  رو به النا
 خییلی ترسناک بود

 النا؛می د تو نترسیدا واا واا
 می د؛نه بابا ترس چرا مگه چی بود ترس نداشت

 منو النا رو به هم چشمک زدیم و النا گ ؛اره اره مییدونیم تو اص  نتترسیددیی
 می د؛حاال یزره ترسیدم نه زیاد که

 و منو النا ریز ریز میخندیدیم
ش شررجاع خودم بلند شررو برو یک کیلو گوشررت چرخکرده :خهخه خوب دادا

 بگیر که برایه امشب کباب درست کنم
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 می د؛خهخ باش اجی رول بده برم
 بعد رفتن می د رو به النا گفتم؛

 الن اجی فردا کمک کنید با هم فرشارو بشوریم  
چون از هفته بعد امتحانایه ترمتون شررروع میشرره بعدشررم عیده وقت نمیشرره 

 ستفرشارو ش
شش چند تا قالیچه  شیش مترا رزیرایی با یه  النا؛اره اجی چیزا نیس ک  دو 

 برا اتاقاس مکتام کوچیکن
 همشو فردا میشوریم

 الهه:واا اگه فردا تموم شه عالی میشه
 در همین موقع می د اومد

 
 الهه

 می د که اومد بهش گفتم :
 و مکتارو بشوریممی د فردا باید حسابی کار کنی همه فرشا و قالیچه ها 

 ��می د ؛یا خدااااااا اجی یه ماه تا عید مونده هنوززز
:خهخه از هفته بعد امتحانایه ترمتونه بچه ررو  بعدشررم که نمیشرره که کار کرد 

 باید درس بخونید
 می د؛وووااییی امتححااننناا نگو نگو

 رس از االن باید فاتحمونو بخونیم فردا بد بخت میشیم 
 ا خندیدیمو هممون یک صد
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 چون خیلی بامزه میزد رو سرش و فاتحه میخوند
شگاه برا درس  شنبه برا ارای ستیم که می د گ :اجی میخواا برا  ش شام ن بعد 

 کردن موهات
 

 :نه من که میخوام موهامو خودم مدل درس کنم النا اگه خواس میبرمش
 بباف النا؛نه اجی موهایه منو با واکس مو براق کن بعدم موهامو ابشارا  

 :چشش امره دیگه خهخه
 ؛اا قوربون اجی قشنگم برم من خودتم صورتمو یه کوچولو ارایش کن میسی

 :چشش حاال هم برید بخوابید که فردا ححسااابی باید کار کنیم  
و می د با غر غر رفت سررمت اتاقش و منم سررریع رفتم اتاقم و خوابیدم چون 

 فردا حححساابی کار داشتیم
 

 الهه
 صب از خواب بلند شدم ۷صب ساعت

 وایی امروز کلی کار داشتیم 
 سریع رفتم و بعد شستن دستام صبونرو اماده کردم  

 رفتم سمت اتاق می د
 :می ددد بلند شو صبونه بخور کلی کار داریم  

 می ددد
 ؛وااا اجی بزا بخوابم خوابم میادد  

 :تنبل نشو بلند شو ببینم
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 من میام   ؛باش شما برو النا رو بیدار کن 
 :خودتی   برم که بازم بخوابی

 و دستشو گرفتمو بلندش کردم  
 بعد اینکه م معا شدم بیدار شده رفتم سمت اتاق النا و اونم بیدار کردم 

بعد خوردن صرربونه حسررابی و جمع کردنش می د میخواس در بره که سررریع  
 گرفتمش و شروع کردیم به در اوردن فرشا از زیر تلوزیون 

 ها من بلند میکنم شما بیارید بیرون  :بچه 
 و بعد اینکه همرو در اوردیم انداختیم تو کوچه جلو در و مشغول شستن شدیم

 می د رارو میزد و من و النا فرچه میزدیم
   

 الهه
بعد ظهر یه سره شستیم  رفتیم تو و هرکدوم یه ۶صب تا ۸بعد اینکه از ساعت  

 گوشه خونه ولو شدیم 
 

 دارم از خستگی میمیرم از کت و کول افتادماااا  می د:وواااا
یدفه زنگ زدن که می د گ ؛یااا ابرررفرررضررض حتما مهمونه من که نه درو 

 باز میکنم ن از جام بلند میشم اخه این چه وقت اومدنهه
 النا؛وواا چیقده غر میزنی حاال خوبه هی از زیرش در میرفتیا  

 خودم میرم باز میکنم
 ال روشیدو رفت و من انقد خسته بودم حوصله حرف زدن نداشتم و النا یه ش 
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که یدفه النا گفت؛اجی اجی ارمیا و اریا و سررامان و ترگل و سرروگل اومدن با  
 عمه تارا 

 ؛واااا  
و رفتم سررریع تو اتاق و می د،گفت؛من که حال ندارم بلند شررم همینجورا 

 خوبه
شکی با   شال م شلوا ومنم با خنده رفتم اتاقمو یه  شکی با  سفید م ر یه تونیک 

 راسته مشکی روشیدم 
شون  شربت ریختم و برا س م کردن به همه رفتم  شم نکردم و اومدم و بعد  ارای

 اوردم
 عمه تارا؛ دستت درد نکنه عمه جان  
 :خواهش میکنم  

 عمه؛خهخ این می د چرا اینجورا افتاده انگار کوه کنده
 وع کرد؛می د یدفه انگار حرف دلشو زدا شر

   
 الهه

می د؛ وااا عمه نمیدونی که ابجی از صررب  مثل چی ازم کار کشرریده دو تا  
 شیش مترا شستیم یه سه تا قالیچه یه عالمه مکت 

 النا؛عمه همش از زیر کار در میرفت فقط منو اجی کار میکردیم
 اریا؛خهخهه  حاال خیلی مونده تا عید که الهه از االن ازشون کار کشیدا

 با بخاطر خودشون گفتم از هفته بعد امتحانایه ترم اوله گفتم بخونن :با 
 امتحانا که شروع شه نمیتونن فرش بشورن که منم دست تنها نمیتونم
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 عمه تارا؛راس میگه خوب کارا کردا  
 االن کارات سبک تر شد تنهایی هم میتونی انجام بدا

 ام میدم بقیشو ؛اره دیگه بقیش کارا نداره تو این یه ماه خودم انج 
با دایی علی امشرررب  مان بزرگ  ما که  مدیم بگیم  عه راسررتی او مان؛ سرررا

شام اونجا هممون ۱2ساعت شب بیاید  این دورا میرسه که عمو وحید گفت ام
 جمعیم

 :نه دیگه مزاحم نمیشیم همون فردا میایم
عمه تارا؛عههه نشنومااا چه مزاحمی گلم مراحمی بلند شید وسایلتونو که برایه 

 سم فردا میخواید جمع کنید بریممرا
 می د؛بریم اجی؟؟

 :باش بریم  
 بلند شید وسایلتونو جمع کنید

 
 الهه

 رفتم سمت اتاقمو لباسی که برایه مراسم فردا بود ورداشتم  
 و لوازم ارایشم که النا ور میداره وسایل درست کردن موهام رو هم ورداشتم و 

م و ل سفید با کی  شفید مشکیمو ورداشتیه مانتوعه ابی با شلوار سفیدم با شا
 رفتم اتاق النا که اونم اماده بود و با هم رفتیم سمت رزیرایی

 و چون فقط ماشین ارمیا که با اریا اومده بود خالی بود سوار اون شدیم  
 تو راه ساکت بودیم که اریا گفت؛
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 می د برا فردا کت میخواا بووشی یا ریرهن
 لی رسمیه احساس میکنم  بولیز میشممی د؛کت خوشم نمیاد خی

اریا؛اها اره من کت زیاد بهم نمیاد جلیقه خریدم از رو بولیز  بووشررم ولی کت 
 خییلی به ارمیا میاد،کت میووشه

 ارمیا؛اره بیشتر جاها کت میووشم سنگین تره
 

و بعد رسرریدیم داخل که عمو وحیدو دیدم واا اولین بار بود با تیپ اسررورت 
 بابا شده بود میدیمش کویه 

 با خوشحالی رفتم سمتشو گفتم ؛
 س اممم عمویه خوشگگلمم خوبی  

 زن عمو کجاس 
سی تو خوبی زن عموت تو رزیرایی ریش   س م دختر ناز خودم مر عمو وحید؛

 عمه ساراته 
 و ریشونیمو بیویسید و منم لوشو بیویس کردم و گفتم ؛

 عمو من رفتم ریش عمه اینا با اجازه
 ر گلم ؛برو دخت 
 النا؛عمموو منم بیویس میخواامم  

 عمو؛ایی جوون س م تارا دومه خوودم
یه اونم  یه عمو و ریشررون فت؛خوبی جوجو نارو بیایل کرد و گ و محکم ال

 بیویس کرد 
 ؛میسی عمو شوما خوبییی
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 :مرسی گلم  
 می د؛خوب برو کنار جوجه نوبت خودمه  

 س م عمو
  ؛به به س م خوبی اقا می ده گل 

الهه؛رفتم سررمت رزیرایی و حسررابی با عمه سررارا و زن عمو درباره مدل باس 
 هامون حرف زدیم و لباسمم نشون دادم

 که کلی تعری  کردن که تو تنم خیلی نازه و منم کلی ذوق کردم
 

 الهه
 داشتیم تو اتاق عمه سارا حرف میزدیم که عمه تارا اومدو گفت؛

 نم اومدبه به جمعتون جمعه گلتون کمه که او
 درباره چی حرف میزدید

 عمع سارا ؛واا تارا بیا لباس الهه رو ببین چه نازه  
 ؛کوکو ببینم  

 و بعد دیدن لباسم گفت؛
 وااا چقد قشنگه الی بدو بووش ببینم

 :واا عمع االن درش اوردم  
 ؛بدو بووش بینم باو بودو میخوام ببینم  

 و منم ناچارا لباسو روشیدمو اومدم
 ؛وااا چه ناز شدا الیعمع تارا
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 الهه

 النا؛عه س م اینجایید  
 تارا؛س م عشق خودم  
 ؛عمه تارا لباس منو دیدا  
 ؛نه خوشگلمبورو بیا بیبینم  
زن عمو :ایش ایش االن  خوشگل خوشگل میکنی که بگی خودتم خوشگلی  

 یعنی 
 تارا؛واس من زن داداش بازا در نیارا  

 دیدن که النا اومد و عمه گفت؛و همه باهم شروع کردیم خن
شماها   سیج کنیم مواظب  سرارو ب واا الن چه بهت میاد این کت دامنهه باید ر

 باشن  تازه اون موقع تا شما هستید کسی مارو تحویل نمیگیره که 
 عمو وحید ؛بیاید شام دیگه چقد حرف میزنید شما زنا

 میبندا تارا؛داداش دللتت میااادد من به این مظلومی چیرا جمع
 عمو؛نه عزیزم تو چش داداشی  

 و عمه سارا با زن عمو یدفه گفتن؛وحییییددد
 عمو وحید به حالت نمایشی دستاشو برد باال و گفت؛من تسلیمم

 و ما همه با خنده رفتیم  سمت میز شام
 سر میز شام بودیم که ارمیا گفت؛

 عمو شما اط ع دارید مادربزرگ کی میرسن فرودگاه؟؟
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ساعت ؛اره عم صب گفت که  شینه حاال ۱2و جان مادر امروز  شون می هواریما
 میشینه۱اگر مثل هواریما هایه ما باشه ساعت 

 
 میشینه ۱2ارمیا؛نه عمو هواریماهایه اونا دقیقه همون 

 عمو؛االن ساعت چنده ؟
 ۱۰؛ساعت

 راه بیفتیم۱۱؛اه اه رس اماده شید بچه ها که ساعت  
 

 الهه
 اه افتادیم و باز هم اقاجونو تو جمعمون ندیدیم همه به سمت اتاقامون ر

من با اینکه یه دسررت مانتوعه دیگه اورده بودم اما بازم همون یه دسررت لباس 
 قبلیرو روشیدم و فقط یه رژ مایه صورتی کمرنگ زدم

 و رفتم رایین
ارمرررررررررررررررررررررررررررررررررررررریررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا   

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 رررررررررررررررررررررررر

رفتم سررمت اتاقمو یه بولیز جذب ابی روشررن با کت تکی ابی نفتی با شررلوار 
مشکی روشیدم و دسبند چرمم رو انداختم و ع ر همیشگیم رو رو مچ دستام 

 با رویه گردنم زدم 
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 رفتم رایین که یدفه الهه رو رایین رله ها دیدم 
 ه بود ولی احساس میکردم خیلی زیبا شده همون لباس هایه قبلیو روشید 
 من که هیچ دخترا تو چشمام زیبا نمیومد الهه رو همیشه زیبا میدیدم  

سمت بچه ها و به حرف هایع اونا گوش  سریع رفتم  برایه اینکه به نتیجه نرسم 
 کردم

 
 الهه 

 منو می د و الهه تو ماشین عمو وحید نشستیم و راه افتادیم سمت فرودگاه  
ساعت   ساعتی دقیق  سمت انتظار و با ۱2بعد یه یک  سادیم تو ق سیدیمو وای ر

 چشم دنبال مادر بزرگ میگشتیم که یدفه می د بلند گفت؛
 مادر بزرگ مادربزرگگ اوناااهااش و با دست به یجایی اشاره کرد  
 دیدم ااا  

 دیدم مادربزرگو با صورتی که ازش مهربونی میبارید 
 که شکل خودش بود که فک کنم همون دایی علی باشه به همراه یه مرد مسن

با یه دختر و رسررر که دختره با مانتوعه فوق العاده کوتاه و شررالی که در حال  
 افتادن بود با شلوار کوتاه و تنگ با ارایش غلیظ 

 واا خیلی وضعش افتظاح بود   
و از اشرسره هم که کنارش بود،کوی دخترا بود وااا دارم هنگ میکنم رسره موه

 رشت بسته 
 دماا عملی 
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ابرو ها هشررتی لباس چسررب که خیلی رسررره الغر بود تو تنش بد شررده بود با 
 شلوار کوتاه و تنگ 

ییی  ��اه
موقعی که رسرریدن نمیدونم چجورا به سررمت مادر بزرگ ررواااز کردم و تو 

 اغوشش جا گرفتم
 واا خیلی حس خوبی بود  

 حس ارامش 
 م انگار تو بیایل مامان بود

 و با مامابزرگ دو نفرا گریه میکردیم
و بعد من النا هم خخیلی بیشررتر از من گریه میکرد و بیتابی کرد که دلم براش 

 کباب شد
 ولی می د معلوم برد حالش بده ولی نشون نمیده

 
 ِارمیا

 منتظر بودیم تا مادر بزرگ بیاد که یدفه می د بلند گفت؛
 مامان بزرگ مامان بزرگ اوناها  
 
صورت  و شاره کرد که مادر بزرگ رو دیدم با اون  سمتی که ا شتیم  هممون برگ

 قشنگش که مهربونی ازش میبارید  واا چقد دلم براش تنگ شده بود
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سر که وااا   سن بود که همون دایی علیه و کنارش یه دخترو ر شم مردا م کنار
 نگم بهتره 

 ل دلقک سرریرکدختره جورا لباس روشرریده بود جورا ارایش کرده بود که مث
شده بود رسره هم که اص  نمیشه بهش گفت رسر کوی دخترا بود با اون ابروها 

 و دماغش
   

 ارمیا 
در همین وقت مادر بزرگ اومد و الهه یدفه به سمتش ررواز کرد و هردو شروع  

 کردن گریه کردن و بعدشم النا اومد و بدتر از اون بیتابی میکرد 
ه گریه میکرد حالم خیلی بد شرررد من که دخترارو ولی نمیدونم چرا وقتی اله 

 اص  حساب نمیکردم 
 االن میخواستم دنیارو بدم ولی الهه دست از گریه کردن برداره  

هه دوباره این فکرایه مسخره اومد سراغم سریع رفتم سمت مادر بزرگ و بهش  اه
 خوش امد گفتم که یدفه اریا اومد و

شقم سمممم خوبی ع س ااممم نف شده بود    اریا؛ وااایی چقد دلم برات تنگ 
 خانومم

مادر بزرگ یه خنده نمکی زد و گفت؛واا اریا دلم برایه مسررخره بازیات تنگ  
 شده بود 

 و یهو جمع ترکید از خنده که اریا با قیافه اویزون گفت؛
 

 ارمیا 
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 مامان بزرگ داشتییممم داشتیم نساء جونممم  
 بزرگ دل نازک من سریع گفت؛ و قیافه ناراحت بخودش گرفت که مادر

 عه عه عه نبینما ناراحت بشی شوخی کردم باهات مادر
 اریا؛اییی قربون مهربونیت بشم من  

و محکم لوشررو بیویس کرد  و بعد با عمو احوال ررسرری کرد و اومد اینور که 
 عمو گفت؛

 خوب بزا اول من معرفی کنم  
 این رسرم رایان و اینم دخترم 

 کامویوترط حرفش ررید و گفت؛که یدفه اریا وس
بچه ها ریز ریز خندیدن و رایان با خواهرشررم حرص خوردن ولی عمو متوجه 

 نشد که سریع گفتم:
 

 ارمیا
 :عه اریا  

 بفرمایید عمو
 عمو؛اره میگفتم اینم دخترم رانته آ

 اریا اروم گفت؛واه واه اسمارو کامووتر و راندا
کلی خندیدیم که رانته آ یا به قول اریا من و بچه ها کنارش بودیم و شررنیدیم و 

 راندا با عشوه شترا گفت؛
 خوب حاال شما معرفی کنید دیگه  
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اریا ؛خوب این اقایه خوشررتیپ اقا وحید رسررر بزرگ خوانواده ردر گل من و  
 ارمیا هس و به من اشاره کرد 

 بعد بابا هم عمو سعید ردر می د و النا و الههس که فوت کردن  
 سارا مادر سامان و ترگل و سوگوله  اینم عمه

 عمه تارا هم که سینگل تشری  دارن
 

 ارمیا
 

موقعی که به الهه اشررراره کرد رسررره یجورا نگاش کرد که دلم میخواس برم 
 خفش کنم رسره یه دختر نما

 رایانه و راندا اظهار خوشبختی کردن که اریا گفت؛
 رایان  ما هم خوشبختیم رایان خانم عه ببخشید یعنی اقا 
 واا دلم خنک شد اریا خوب حالشو گرفت  
بابا گفت؛خوب مادر جان شررما با عمو و بچه هاش با من بیاین بچه ها هم  

 باهم میان 
 و خدافظی کرد و رفتن

 سامان گفت؛خوب مامان سوگل و ترگل با من میان  
 الهه و می د النا و اریا هم با تو میان ارمیا

 :باش برید  
 تادیم سمت ماشینامونو همه راه اف
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 الهه
واا واا حالم از اون رایانه هیز بهم خورد با اون خواهرش راندا که فقط بلده 

 عشوه بیاد و با چشاش ارمیا رو قورت بده
 نمیدونم چرا داشتم حرص میخوردم که همش برا ارمیا عشوه میومد  

 ولی ارمیا ادم حسابش نمیکرد کی  کردم 
ریا حسررابی قهوه ایش کرد ولی نمیدونم چرا احسرراس اون رسررره رایانم که ا 

 میمردم وقتی به من نگا میکرد ارمیا عصبانی میشد 
 یه لحظه نمیدونم چرا خوشحال شدم بعد سریع به خودم گفتم:

نه بابا دختر توهم زدا ارمیا هیچ دخترا اصرر  براش مهم نیس ایش چسررره 
 مغرور بعد برا تو عصبانی بشه

 و رفت مامان بزرگ با عم 
 عمه ام با سامان 

 ماهم با ارمیا رفتیم 
 تو ماشین که نشستیم می د شروع کرد با عصبانیت میگفت ؛

ستم   ضی هیز میخوا سره عو صابمو خورد کرد ر سابی اع سره رایا ح وایی این ر
 برم همچین مشت بزنم چشاش که کور شه 

 اگه به احترام مامان بزرگ و عمو نبود خدایی حالشو میگرفتم
 اریا؛ولش باو می د خودم بعدا حسابی قهوه ایش میکنم  
 و خوزش و ما هم خندیدیم  
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بود عمو وحیدم ۱:۳۰موقعی که رفتیم خونه همه رفتن به سمت اتاقاشون چون  
 رفت تا اتاقایه اونارو بهشون نشون بده

 منم با خیال اروم خوابیدم
 اما نمیدونستم از فردا قراره مشک تم شروع بشه

 کاش میدونستم چه ب هایی میخواد سرم بیادو اا 
 اا کاشاااا

   
 الهه

 بود که بیدار شدم۹صب  ساعت  
 بیدار شدم۹واا دیشب اینقد دیر خوابیدم ساعت

 االن اینا میگن چقد تنبله  
 سریع بلند شدم و دست و صورتمو شستم لباسامم که مرتب بود   
شیدم و رفتم رای  شال رو شونه کردنو یه  صبونه خورده موهامو  ین که دیدم همه 

 نشستن تو حال 
 رو به همه صب  بخیر گفتم  

 داشتم میرفتم که این راندا با اون صدایه نحضش گفت:
 الهه جون شما همیشه اینقد دیر بیدار میشید

بیدار میشم اما دیشب ۶یا ۷رو بهش خونسرد گفتم :عزیزم من هرروز ساعت  
 دیر خوابیدم تنظیم خوابم بهم خورده

 
 الهه
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 و یه نیشخند بهش زدمو رفتم سمت اشوزخونه
 میتونستم حرص خوردنشو حس کنم

 بعد صبونه خوردن رفتم ریش عمه اینا و ریششون نشستم که عمه سارا گفت؛
 عمه جان ما میخوایم بریم ارایشگاه یک ساعت دیگه تو و النا هم میاید

 شم بلدم:نه عمه من موهایه خودمو با النارو درس میکنم با ارای
 ؛اها بلدا

 :اره کارا نداره
شی با النارم  شیم تو هم همین برا االن اماده  ؛اها رس عمه جان ما بریم اماده 

 که مهمونی شروع میشه۶اماده کنی میشه ساعت
 

 :اره من رفتم با اجازه
 

 الهه
 رفتم و به النا گفتم که هم خودم هم اون بره حموم بیام بیاد اتاقم  
موم و بعد یه دوش کامل ربدوشررامبرمو روشرریدم و جلو اینه و خودمم رفتم ح 

 مشغول شسوار کشیدن موهام شدم 
 که النا اومد

 ؛س م اجی جونم
 :س م عزیزم بیا موهامو سشوار بکش خوش شه که امادت کنم  

 ؛بوشه اجی
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و اروم اروم شروع کرد با برس و شسوار موهامو خشک کرد بعدش نشست رو  
 صندلی 

 تش کار کردماول رو صور
یه کرم ا رنککا رژ صورتیا یه خط چشم نازک مشکی باالیه چشمش با رایین  

 چشمشم مداد ابی زدم 
 باالیه چشمشو یه سایه سفید ابی دخترونه زدم

 
 الهه

 
 رژ گونه اجرا به گونه هاش زدم که گونه هاشو برجسته کرد 

 ریملم زدم به مژه هایه رررشتش 
 

 و براق کردمو سشوار زدم که برقش بیشتر شدبعد با واکس مو کل موهاش
 بعد موهاشو از بیایل با زنجیر ط یی به صورت ابشارا بافتم   
 خیلی ناز شده بود  
 :الهی اجی به قوربونت بره چقد ناز شدا عزیزدلم  

 تو اینه خودشو نگاه کرد که یدفه با جیغ گفت؛واااا اجی چقد ناززز شدممم
 دستتت درد نکنهه  

ساتو وردار تر حموم بووش بیا کمک من موهامو درس  :خوهش سلم حاال لبا ع
 کنم
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 الهه
رفت و بعد اومد و چون بهش یاد داده بودم کم کم موهامو گزاشرررت تو تور و  

 وسط هرکدوم یه نگین گل زد که شد یه شنیون عاااالیی 
 خودمم یه تاج جلوش گزاشررتم و یه تیکه از موهامو تو تور نزاشررتم اندختم رو

 شونه هام که خیلی قشنگ شد
صررورتمو کرم زدم و رنکک زدم که صررورتمو صرراف کرد یه رژ قهوه اا زدم با 
رژگونه اجرا با یه خط چشررم کشرریدم که تا اخر چشررمم کشرریدم با دنباله که 

 چشمامو کشیده نشون داد
 یه سایه نقره اا مشکیم زدم باالیه چشمم زدم با ریمل کارمو تموم کردم  

 النا و گفتم :خوب شدم؟ رو کردم به
 ؛ووووااایی محشر شدا عالی ررفکت بیییست خیلی قشنگ شدا ماه شدا

 :اوووه اینهمه هندونه رو چجورا ببرم من  
شد من برم کفشامو با سارورت بووشم که االن ۵؛خهخه  ُاه ُاه چه زود ساعت  

 عمه اینام میان
 :باش برو گلم

 
 الهه

سمو روشیدم   ص  راهام معلوم نبودبعد رفتن النا لبا سارورت کلفت که ا  با یه  
 با کفشامم روشیدم 

 خودمو تو اینه نگا کردم



 113 عاشقت شدم یک

 واا خیلی خوب شده بودم   
 به سمت در رفتمو درو واز کردم که همزمان ارمیا هم اومد  
 تا بهش نگا کردم  

 وواییی
ررررررررررررررارمیاررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 رررررررررررررررررررررررررررررر
 تو حموم بودم 2صب بعد خوردن صبونه رفتم حموم و تا ساعت

 بعدش اومدم بیرونو شروع کردم تو نت دنبال سه مدل مو گشتم که درست کنم
 وقتی یکیشو انتخاب کردم شروع کردم درست کردن موهام  

 طول کشید۴که تا ساعت
 

 ارمیا
 ت کمدمو دنبال یه لباس قشنگ گشتم بعدش رفتم سم 
 همیشه دوست داشتم حتی تو جنع هایه خودمونی هم شیک بنظر بیام  

 تیوم برام از هر چیزا مهم تر بود
بعد گشررتن زیاد یه بولیز نقره اا با کت مشررکی با شررلوار نقره اا با کروات 

 مدمشکی روشیدم و بعد روشیدن کفش مشکی مردونم  خودمو تو اینه نگاه کر
 تیوم خوب بود  خوشم اومد  
رفتم از اتاق بیرون که همزمان با من الهه هم بیرون اومد ناخد اگاه برایه اولین  

 بار کنجکاو شدم که بهش نگاه کنم 
 همین که نگاه کردم  محوش شدم
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 برایه اولین بار تو عمرم محو زیبایی یه دختر شدم
نمیدونم چرا احساس کردم الهه خیلی دخترا خوشگل تر از الهه دیده بودم اما  

 زیباترین دختر دنیاس 
 تو اون چشمایه خاکستریش محو بودم  

 که یدفه به خودم اومدم دیدم اونم به من خیره شده
 از اینکه فهمیده بود بهش نگاه کردم عصبانی بودم  

 احساس کردم غرورم له شده 
 یا کم اوردم

ه   ه اه ه اه  اه
 لعنت بهت ارمیا 

 ه سمت حیاط رفتمو با سرعت ب
 

 الهه
 از اتاق که اومدم بیرون ارمیا هم از اتاقش اومد بیرون  

 یکدفعه نگاهم بهش افتاد
 واایی چقد خوشگل شده  

 احساس میکردم قلبم داره میاد تو دهنم
 واا مگه خوشگل تر از این رسرم وجود داره

 یشنوه اره مقلبم جورا به توش افتاده بود که احساس میکردم صداشو ارمیا هم د
 جورا محوش شده بودم که از دنیایه اطرافم غافل شده بودم  
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 یکدفعه نمیدونم چرا تند تند دویید سمت حیاط
 وا این چرا اینجورا کرد

 ولی خدایی خیلی ناز شده بوداا
 رفتم رایین و نشستم رو مبل که النا اومد رایین و همزمان عمه اینا هم اومدن  

 واا چقد قشنگ شدن
   
 لهها

عمه سررارا تا منو دید دویید طرفمو محکم بیایلم کرد و هی قربون صرردقم 
 میرفت و ازم تعری  میکرد

 یه لحظه بغضم گرفت  
 اگه االن مامانیم بود چقد ذوق میکرد 

سه من  سی وا شدیااا حاال هی رو شگل  رو به عمه گفتم:عمه جونم خودتم خو
 باز میکنین

 ؛نگو عمه یوا ماه شدا خوشگل عمه  
 عمه تارا گفت؛راس میگه الهه خیلی خوشگل شدا

 :نظر ل فته عمه جونم النا کلی کمکم کرد تو موهام  
یه خودمو نگا چه ناز  یدفه عمه تارا نگاش به النا افتاد و گفت؛واا این جوجو

 شدههه
 النا؛واا عمه کار اجیم حرف نداره  

 عمه تارا:بلی بلی
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 الهه
 ه شما گشنتون نیستزن عمو گفت؛واا بچه ها خیلی قشنم

 تا زن عمو اینو گفت همه تایید کردنو رفتیم واسه خوردن ناهار
 

بعد اینکه ناهارو خوردیم رفتم تو اتاقمو ع ر خوشرربویی که به تازگی خریده 
 بودمو زدم که از رایین صدا اومد که فهمیدم مهمونا اومدن

 رفتم رایین و مشغول صحبت و اشنایی و معرفی به مهمونا شدم  
 بود که اریا و سامان و داداش می دم اومدن ۸ساعت حدودایه

 رفته بودن خونه مجردا اریا تا خودشونو درس کنن
 وایی داداشیم چقد ناز شده بود  

 الهی قربونش برم من
 

 الهه
 رفتم سمتشون که می د تا چشمش بهم افتاد چشاش گرد شد و گفت؛

 واا ابجی چه خوشگل شدیی  
 ت باشماااحسابی باید مواظب

 :الهی قوربون داداشی خوشگلم برم خودت که خوشتیپ تر از من شدا
 اریا؛ُاه ُاه اینارو نگا چه واسه هم هندونه کیلو کیلو قارچ میکنن

 می د؛جااان هندونه قارچ میکنن
 جدیده 
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 ��؛اره خودم ساختم
 :بسه تا همینجاش هم کلی دیر کردید

 و رفتیم سمت مهمونا 
ست عمه تارا و خود عمه تارا بودیم که از دور اون راندا با مشغول صحبت با دو

 رایان خانومو دیدم
 

 الهه
ه اینارو   ه اه  اه

 ابرویه دایی علیم بردن 
 دختره صورتش که سی کیلو ابرنگ بود  

 لباسشم که نه باال تنه داشت نه رایین تنه 
 داششم که اص  نگم بهتره

 برگشتم سمت عمه و مشغول صحبت شدم  
یدا هم نه ولی هرچی میگشررتم ر گام میک ش احسررراس میکردم یکی داره ن

 نمیکردمش 
 اعصابم خورد شده بود

ارمرررررررررررررررررررررررررررررررررررررریررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا 
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 نشستم رو تاب تو حیاط

 اعصابم خیلی خراب شده بود
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نمیدونم چرا همش تا چشررمم بهش میخورد نمیتونسررتم از نگاه کردن بهش  
 دست وردارم 

مام ذهنمو درگیر خودش  یاد ت ما ولی وقتی م وقتی نیسررتش بهش فکر نمیکن
 میکنه

 
 ارمیا

 البته میدونستم دردم چیه ولی
 نه نه این امکان نداره  

 ن بندازم نگاه بهشو من ارمیا  کسی که زیبا ترین دخترا خودشونو میکشتن تا یه
به سررمتش  اره اره فقط چون الهه یخورده از بقیه دخترا خوشررگل تره نگاهم 

 کشیده میشه
و با این افکار خودمو اروم کردمو رفتم داخل به سررمت بچه تا که یه گوشررره 
داشتن حرف میزدم و مشغول صحبت باهاشون شدم که یه لحظه الهه رو دیدم 

 ودکه کنار عمه اینا وایستاده ب
خداروشکر جایی وایستاده بودیم که از جایی که الهه وایستاده بود به اینجا دید 

 نداشت
و من راحت نگاهش میکردم که یدفه بر گشرررت فکر کردم فهمیده و سررریع 

 برگستم اون طرف که دیدم نه
 فقط سنگینیه نگاهمو احساس کرده
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 ارمیا
میکرد تا ریدام کنه ولی من مشررغول دیدنش بودم و اون هی اینور و اونورو نگاه 

 وقتی نمیدید عصبانی میشد
 تو همین افکار بودم که اریا صدام کرد

 :ها
 ؛ارمیا این کامویوتررو دید

 :کامویوتر؟؟!!کامیوتر چیه؟؟!
 ؛بابا همین رایانه دیگه با اون ابجیش

ه اص  دلم نمیخواد ببینمشون   ه اه  :اه
خترا که میخوان برن عروسرری ؛جون من نگا کن اون رسررره کامووتره مثل این د

 میرن ارایشگاه ابرو هاشونو بردارن و صورتشونو بزنن
 ابروهاشو برداشته و اص ح کرده

 خهخهه فک کن رفته به ارایشگر گفته؛اقا زیو ابرومو نازک برداریا
 خهه از حرفایه اریا ختدم گرفته بود

شون تنگه اخه بب ست سابی د سوزه ح شون می انه که ین رایاریا؛واا ارمیا دلم برا
شررلوارش یه وجب از رایین کمه رشررتشررم که کمربندش کم مونده  بیاد رویه 

 رونش
 دختره هم لباسش ک  دو وجبه

به  خهخ خدایی راس میگفت خیلی تیوشررون افتظاح بود،نمیدونم دایی علی 
 اون خوبی و محترمی چرا بچه هاش این شکلین
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 الهه
 یلی نگاهش گرمه نمیدونستم اون نگاه  نگاهه کیه ولی خ 
 زیر نگاهش دارم ذوب میشم   

 برایه اینکه فکرمو مشغول نکنم مشغول حرف زدن با عمه تارا شدم
 که یهو دوستش گفت؛

واا تارا داشررت یادم میرفت اون کتابی که بهت دادم قرار بود امشررب بهم بدا 
 بدو بریم بده

 عمه تارا؛باش بریم  
  و رو به من گفت ؛الی وایسا ما میایم

 دوست عمه؛ببخشیدا  
 :نه بابا این چه حرفیه

و رفتن و منم نشستم و به کسایی که داشتن وسط میریقیصیدن نگاه میکردم  
 و شربت میخوردم 

 که یدفه این یارو رایانه اومد نشست کنارم  
ه  از هرچی بدم میاد سرم میاد ه اه  اه

 
 الهه

 ف زدنگفتم محلش ندم تا بره ولی ررو ررو شروع کرد به حر
 ؛چرا تو تنها نشستی؟؟

 �😳�:تو!!!
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 ؛خوب همون شما
 وقتی دید جواب نمیدم فهمید و گفت؛

 چرا شما تنها نشستید
 :عمه تارا و دوستش رفتن االن میان

 ؛اها  اااااا   چرا نمیریقیصی
 یه چشم غره رفتم بهش و گفتم :

 دوس ندارم
 ؛چرا  دخترا که عاشق ریقیصن  

 :ع قه اا بهش ندارم
 ه چقد سیریشه چرا نمیره ایناه 

 
 الهه

 یه دفعه دیدم ارمیا داره با اخم نگام میکنه
 وا این چرا اخم کرده  درگیره ها

 یه لحظه تو ذهنم اومد که برام غیرتی شده  
 �😍�و با اینکه میدونستم امکان نداره ولی خیلی خوشحال شدم

من انداخت و یه چشررم یدفه ارمیا به می د یچیز گفت و بعد می د یه نگاه به 
 غره به رایان رفت و اومد سمتم

 می د؛اجی جونه من چرا تنها نشسته
 :تنها نبودم عمه اینا االن رفتن کار داشتن االن میان

 ؛اجی یه لحظه بیا  
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 و خودش رفت یکم اونور تر رفتم ریشش که گفت؛
 اجی برو ریش النا اینا وایسا خوشم نمیاد ریش این رسره بشینی

 
 الهه

 :خودمم خوشم نمیاد ولی زشت نیس یدفه برم
 ؛نه اجی کجاش زشته برو االن منم به بچه ها میگم بیان ریش شما  

 :باشه
 و راه افتادم سمت النا اینا که تا منو دیدن یدفه ساکت شدن

مشررکوک بهشررون نگاه کردمو گفتم:راسررتشررو بگید داشررتید چی میگفتید یدفه 
 ساکت شدید

 گفت؛هی هیچی اجی چیز خاصی نمیگفتیم النا یدفه با تته رته
 :خخخه منم باور کردم  

 حتما داشتید درباره این رسرا حرف میزدید ارهه؟؟
 سوگول؛واا الهه چقد تیزا

 
 الهه

 :ما اینیم دیگه  حاال چی میگفتید  
 بگید منم فیض ببرم 

 یدفه اریا با بچهوها اومدن  
 ریمو اریا گفت؛از چی فیض ببرا بگو ما هم فیض بب
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 ترگل گفت؛شنیدا میگن فوضول بردن جهنم  
 اریا؛نه واال من که نشنیدم

 ترگل؛وقتی بردنت جهنم میفهمی  
 اریا؛عههه داششتییمم

 ترگل ؛ارهههه خیلی وقتههه
 و ما هم به بحث اینا میخندیدیم  

 که یدفه ارمیا گفت؛
 الهه فردا یه ک س با من دارا اره؟؟

 :اره چ ور
 

 الهه
 ستم ببینم امتحان داشتید دیگه؟؛هیچی میخوا

 :اره اره  
  

 اریا؛حتما کل سواالرم از ارمیا گرفتی اره؟؟
 ��:نه بابا یکیشم نمیگه

اریا؛الهه فردا امتحان دارید امروزم مهموتی دیروزم فرش میشررسررتید اسررتادتم 
رسررر عموته بعد االن سررواالرو ندارا   واقعا که من بودم االن همه سررواالرو با 

 شتمجواب دا
 :سواالرو نخواستم فقط سواالیی نگه که اص  تو کتاب نیس خودش بسه
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ارمیا؛ واال من تا حاال همه سررواالرو از کتاب گفتم دانشررجو باید زرنگ باشرره 
 سریع بگیره

 
 ارمیا

 داشتم نگاش میکردم که یهو این رسره رایان اومد کنارش نشست
ه چرا این یاروعه اومد نشست کنارش   اه

 اره باهاش حرف میزنهچرا الهه د
 داشتم از عصبانیت میمردم

صبانیتم کم میکرد این بود که از قیافه الهه معلوم بود از  ولی تنها چیزا که از ع
 اینکه کنارش نشسته خوشش نمیاد

 باید یکارا میکردم  
 آها فهمیدم

 رفتم سمت می د و گفتم :می د ابجیتو بوا 
 تو رفتم یه سمت دیگه که دیدم می د رف

 و یچیزا به الهه گفت و خودش اومد الهه هم رفت سمت النا اینا
 می د اومد به ما گفت که بریم سراا اونا که رفتیم و مشغول صحبت شدیم

من هی دلم میخواسررت با الهه حرف بزنم یچیزا بگم ولی نمیدونسررتم چی 
 بگم

 
 ارمیا
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 که یدفه یاد ک س فردا باهاش افتادمو گفتم:
 ک س دارا اره الهه فردا با من

 ؛اره چ ور؟
 :هیچ همینجورا میخواستم ببینم امتحان دارید یا نه

 )بقیشم نمیگم چون میدونید (
بعد یخورده حرف دیدم حرف دیگه اا نیس ساکت شدم ولی دلم میخواست  

 بازم حرف بزنم 
 الهه؛امم مامابزرگ کجاس راستی بچه ها

 د سر شام با اقاجون میادرسامان؛مامان بزرگ زیاد از سرو صدا خوشش نمیا
 می د:چه عجججب ما رویه این اقاجونو دیدیم افتخار دادن ببینیمشون  

 الهه؛مییی د اااا عه بسه
 می د؛چشم

 
 الهه 

کنار ارمیا که وایسررتاده بودم یه حس خوبی بهم میداد انگار در امیت کامل  
 بودم 

 حس ارامش  
 خیلی خوب بود  
 د که همرو صدا زدن برایه شام بو۱۰ساعت حدودایه ساعت  

وقتی وارد اتاق غذاخورا که شرردیم دیدم از باالیه رله ها مامان بزرگ به همراه 
 اقاجون داره میاد
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 چون اولین بار بود که اقاجونو میدیدم بهش دقت کردم
 یه ریر مرد مسن اما رر عبحت که در نگاه اول غرور از سرو روش میبارید  
 ازش  جورا که ادم میترسید 

س م دادن  سکوت کردن و کم کم همه رفتن و به اقاجون  شدن همه  وقتی وارد 
 و به مامابزرگ خوش امد گفتن

 
 الهه

 بعد شام هر چی گشتم ارمیارو ریدا نکردم  
 نگران بودم 

 یدفه کجا غیبش زد این رس 
 نمیدونم چرا قلبم براش تاالپ تاالپ میزد

نم بعدش فردا باید با عمه سارا حرف باید اول امشب حسسابی دربارش فکر ک 
 بزنم 

 من باید از حسم به ارمیا با خبر بشم
 اینجورا عذاب میکشم

ارمرررررررررررررررررررررررررررررررررررررریررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا 
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 رررررررررررررررررررررررر
 سر شام همش چشمم به حرکات الهه بود  

 بهش نگاه کنم همش دلم میخواست
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 نمیدونستم چرا این حس لعنتی بهم دست داده بود
 واا داشتم دیوونه میشدم چرا این شام لعنتی تموم نمیشه برم تو اتاقم  

 تا شام تموم شد با سرعت هرچه تمام تر رفتم سمت اتاقم و درو بستم
 

 ارمیا
 تا درو بستم یدفه تمام فکرا به سرم ریخت  

 الهه
 حسم نسبت بهش

 رم غرو
 شکستنش 

سریع یه ارامبخش خوردم و  شم  ست این فکرا راحت ب ههه     برایه اینکه از د اه
 گرفتم خوابیدم

 ولی اا کاش هرچه سریع تر حسمو قبول میکردم  
 اگر میدونستم چه ب یی قراره سرم بیاد همون فردا میگفتم 

 ��تنها غروره که عشقارو از هم دور میکنه��
 لعنت به این غرور

 
 ههال
 واا رس این ارمیا کجاس  

 نمیتونمم از کسی بورسم چون فکرایه بد میکنن
 تا اخر مهمونی حسابی اعصابم خورد بود چون ارمیا نمیدونستم کجاس
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یه دوش گرفتم و  باس رفتم  عد عوض کردن ل تاقو ب عد مهمونی رفتم تو ا ب
 خوابیدم

 البته خوابم نبرد
 همش ارمیا تو ذهنم بود

 سبت بهشااااو اااا حسماااا ن
 یه چیزایی حدس میزدم ولی م معا نبودم  

 باید میرفتم از عمه میورسیدم 
 ولی

 ولی اسم ارمیارو نمیبرم فقط حسمو میگم
 چون اونموقع اگه بفهمه و  

 و رااااا
 ��و اگه ارمیا منو نخواد

 
 الهه

 من حسابی ریش عمه ضایع میشم و نمیتونم دیگه تو چشاش نگا کنم
 تا م معا بشم حسم به ارمیا از رویه هیویس نیسکلی فکر کردم 

 و با همین فکرا خوابم برد
صورتمو  ست و  شویی و د س شدم بعد اینکه رفتم د صب  که از خواب بیدار 

 شستم رفتم رایین و صبونه خوردم
 موقع صبونه خوردن همش سنگینیه نگاه ارمیارو حس میکردم
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 واا اص  نمیتونستم بخورم
 ل زده بود یه حس خوبی داشتمولی از اینکه بهم ز

 احساس خوب و شیرینی بود
 بعد خوردن صبونه رفتم سمت اتاقو اینکه یه دور درسو خوندم

 
 الهه

 با ارمیا یک ک س داشتم و امتحانم داشتم4چون ساعت
چون اخر ترم بود ک سررام کم بود چون اکثرا درس داده بودن و فرجه داده بودن 

 برا خوندن
و م معا شررده بودم که بلدم رفتم سررمت حیاط که اتاق عمه بعد اینکه خوندم 

 اینا اونجا بود
 به چند تا در زدم که عمه خودش درو واز کرد

 :س م عمه سارا
 ؛س م عزیز دلم  چه عجب یه سرا به کلبه درویشی ما زدا

:این چه حرفیه عمه ما که همیشرره مزاحم شررماییم حاال چه داخل خونتون چه 
 بیرون

 م بیا تو:مراحمی گل
 

 الهه
 منم رفتم داخلو رو مبل نشستم  
 مثل اینکه کسی نبود  
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 :عمه جون بچه ها و اقا ناصر) شوهر عمه سارا(نیستن؟
سینیه ابمیوه میومد گفت؛نه عمه جان ترگل و  عمه از اشوز خونه در حالی که با 

 سوگل دانشگاهن ا سامانم سر کارها اقا ناصرم رفته سراا کارایه شوکتش
 ا :اه 

صل من اومدم که  شکر کردمو گفتم:عمه در ا شرلتو میخوردم ت و در حالی که 
 درباره یه مسهله مهم ازتون مشورت بگیرم

 دو دلم
 ؛بگو عمه جان  
 گفتنش خیلی سخت بود  

 یه جورایی خجالت میکشیدم بگم
 

 الهه
نارم نشررسررتو بیایلم کرد و   مد ک مه سرررارا او که ع هی امم امم میکردم 

 م دختر گلم منو مثل مادرت بدون گفت؛عمه جون
درسررته مثل اون نمیشررم ولی میتونم حداقل به حرفات گوش کنم و تا جایی که 

 میدونم راهنماییت کنم
 بگو و اص نم خجالت نکش

باهاش  تدارم  یه نفرو میبینم اااا همش دوسرر ته ااا  :عمه ااا من  اااا چند وق
 رام مهمهحرف بزنم  قلبم تن تن میزنهاااا احساس میکنم ب

 دوس دارم براش مهم باشم
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 با کوچکترین توجهی از طرف اون ذوق میکنم
 وقتی ریششم احساس امنیت میکنم

 
 الهه

 عمه یه لبخند زیبایی زد و گفت:
 خوشحالم گلم خیلی اخوشحالم که الهه کوچولویه عمه عاشق شده  

 زیبا ترین حس تو زندگی ادم
 یه لحظه هنگ کردم  

 عاشقاااا
 من ااا

 عنی من عاشق ارمیا شدمی
منی که از ارمیا از همون دیدار اول فقط و فقط غرورو بی محلیو عصرربانیت 

 دیدم
که بخوام   ندیدم  یا توجهی از اون  یا مهربونی  که کوچکتریم محبت  اخه من 

 عاشقش بشم 
 مگه میشه

 :عمه
 ؛جانه دلم

 
 الهه

 



wWw.Roman4u.iR  132 

 

 :اخه مگه میشه وقتی من فقط ازش غرور و بی محلی دیدم 
 ی که زره اا محبت ازش ندیدممن

 چجورا میشه عاشقش بشم
 ؛میشه عمه جان چرا نمیشه اگه خدا بخواد میشه

شقم یا همون ارمیارو ازم نخواس که  سم ع شحال بودم از اینکه عمه ا و من خو
 تو رو در وایسی قرار بگیرم

 رفتم تو اتاقمو خیلی فکر کردم  
 به اینکه به ارمیا بگم یا نه

   عشقم عشقه یا هیویس به اینکه اص 
 به اینکه باید ادامش بدم یا ریشه این عشفو خشک کنم

 بعد ساعت ها فکر کردن به این نتیجه رسیدم که برایه اینکه غرورم نشکنه
 

 الهه
 و جواب رد نشنوم  

 و رد نشم 
 نشکنم

 به ارمیا نمیگم که عاشقتم  
 ولی صبر میکنم که اون بیاد بهم بگه 

 میکنم به اینکه عاشقشمبعد منم اعتراف 
 ولی برایه اینکه برایه به هم رسیدن کارا کرده باشم سعی میکنم  



 133 عاشقت شدم یک

 بیشتر بهش توجه کنم و با رفتارم تا حدودا عشقمو نشون بدم
تمام وجودم منتظر لحظه اا بود که ارمیا به عشررقش نسرربت به من اعتراف 

 میکنه
ررررررررررررررررررررررررررررررررارمیاررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
نا  عد اون مهمونی لعنتی همش فکرم درگیر الههس هر دخترا میبینم  واا ب
خداگاه صورت زیبایه الهه جلو چشمام میاد و به خودم میگم الهه من خوشگل 

 تر از ایناس
 

 ارمیا
 واااییی  

 �😱�الن چی گفتممممن ا
 ��الهه مننننننن

 چه حس خوبی بود این من مالکیت اخر اسمش  
 چه قدر احساس میکنم اسمش با اون من مالکیت اخرش زیباترشد

 اص  ارامش فکرا ندارم  
 غرورمو احساسم همش درحال جنگن  

 غرورم یچیز میگه احساسم یچیز دیگه
 یدفعه یچیزا تو ذهنم جرقه زد  
 ه اره خودش 

 من باید برم
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 الهه

 بعد اینکه تصمیممو گرفتم خیالم راحت شد
 خیلی حس خوبی بود  
 اینکه بدونی عاشق یکی هستی  
 یکیو دوس دارا  
 لباسامو مرتب کردمو بعد روشیدن شال رفتم برایه ناهار  

 که دیدم ارمیا نیومد
 ورسم ب تا اخر شام همش فکرم دگیر این بود که ارمیا کجاس ولی نمیتونستم 
 وایی چرا نیومد  
 هر چی صبر کردم نیومد  

 ناهارم تموم شد نیومد
 واا چرا دلم شور میزنه

 
 الهه

 
 اخر دلمو زدم به دریا و از عمو وحید ررسیدم

 :عمو ارمیا کجاس نیومد ناهار
 نمیدونم دخترم تو اتاقش نبود عمو وحید؛ 

 میدهصبونه بودا نمیدونم بعدش کجا رفته موبایلشم جواب ن
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 احتماال کار فورا ریش اومده اگه تا شب نیومد زنگ میزنم
 وایی حالم بد تر شد

 اخه چه کار فورا ممکنه ریش اومده باشه یهویی  
 من که تا شب دق میکنم از بی خبرا

مه رو حس میکردم ولی  با معنی ع یه زیر زیرکی و  ها گاه  و در این بین ن
 نمیتونستم خودمو کنترل کنم

 اجازه رفتم تو اتاقمرس با یه با 
 

 الهه
 شب شده و ارمیایه من نیومده

 عمو وحیدم ازش خبر نداره
 اخه چرا خدا  

 من تازه امروز  فهمیدم عاشق ارمیام
 تازه امروز فهمیدم چقد دوسش دارم

 از موقعی که فهمیدم همش میخواستم بازم ببینمش  
 اون صورت مردونش  

 اون اخم و جذبش که دلم واسش میره
 چشایه مشکیش که با نگاه بهش نمیتونی ازش دل بکنی اون

 واا من نمیتونم دووم بیارم  
 از صب  فقط دارم گریه میکنم اص   اشتهایه غذا خوردن ندارم

 الهه
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 شبه و هنوز نیومده ۱۱ساعت
 دلم گواه بد میده  
رفتم رایین و دیدم که عمو داره با یکی که فک کنم دوسررت ارمیاعه سررراغشررو  

  میگیره
 بدو بدو رفتم سمتشو گفتم :

 عمو عمو ریداش کردا
 میدونستم که همه از راز دلم با خبر شدن  

 از چشمایه خیس و قرمز از گریم
 از غم تو چشام  
 از ررسش هایی که هی میورسم، و از هولی که دارم  
 ولی برام مهم نبود  

 مهم این بود که ارمیام ریدا شه
 

 الهه
 ه عمو جان عمو با ناراحتی گفت؛ن 
 رسره بی فکر معلوم نیس کجا رفته  

 صبر میکنم اگه تا فردا شب ریداش نشد میرم به رلیس اط ع میدم
 زن عمو با گریه شروع کرد به گریه کردن و سعی داشت خودشو اروم کنه

 ؛وحیید مگه برا رسرم اتفاقی افتاده که میخواا به رلیس بگی
 تنها باشه نه نه حتما دلش بازم گرفته رفته یجا
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 یا گوشیش بی صداس نمیشنوه  
 اره اره تا فردا شب میاد

 اخه خدایا چرا
 چرا االن که محتاج نگاهشم  

 چرا االن که فهمیدم نمیتونم بدون نگاهش دووم بیارم
 

 الهه
و دیگه نتونسررتم دووم بیارم و با گریه و تند رفتم سررمت اتاقمو شررروع کردم به 

 گریه کردن
 یع اشکامو راک کردمو گفتم:بفرماییدکه یدفه در زدن سر

که می د اومدو بی حرف کنارم رو تخت نشستو دستشو انداخت رشت کرمو  
 اروم با دستش سرمو گزاشت رو شونش 

 باورم نمیشه داداش کوچولویه من انقد بزرگ شده که حس منو درک میکنه
 میدونه باید اروم باشه تا منو اروم کنه  
 فقط با اغوشش  
 ه االن به اغوشش نیاز دارم میدون 

 درسته اروم شدم ولی تا حدا 
 وقتی به این فکر میکنم که ارمیام نیس دیوونه میشم

 
 الهه

 می د؛ اروم باش اجی قشنگم   
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 نبینم اجیم چشاش قرمز باشه
 غم داشته باشه

 نگران نباش ریداش میشه
 اگه ریداش نشد خودم ریداش میکنم حتی اگه زیر سنگم باشه

وقتی ریداش کردم همچین بکوبم زیر چشش تا کبود شه تا اون باشه دیگه ولی 
 چشایه خوشگل اجیمو اشگی نکنه

 خیلی ممنونشم که کنارمه اگه نبود انقد گریه میکردم که چشمام کور میشد
اروم سرمو رو راهاش گزاشتم و برایه اولین بار گزاشتم داداش کوچولوم منو ناز  

 کنه 
نارو ار ناز میکرد و منم اروم اروم  همیشررره من ای هامو  حاال اون مو وم میکردم 

 گریه میکردم
 

 الهه
دیشررب با ناز کردنا و حرفایه می د خوابیدم ولی با کابیویسرری که دیدم بلند 

 شدم
با من خداحافظی کرد و رفت  خواب دیدم منو ارمیا لب کوهیم و ارمیا یدفه 

 ته دره سمت دره دویدم سمتش ولی تا خواستم بگیرم افتاد
 نه نه نه  
 ارمیایه من سالمه  
 و شروع کردم به گریه کردن  
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 بود۵ساعت حدودایه  
 سرمو گزاشتم رو بالشتو گریه کردم  
 گریه کردمو دعا کردم  

 از خدا خواستم ارمیامو بهم برگردونه
 سالم و س مت برگردونه

 
 الهه

 ظهر شده بود و مردا همه بیرون دنبال ارمیا میگشتن
 ا هم گوشی بدست به دوست و اشنا سراا ارمیا رو میگرفتن و زن 
 منم تو اتاقم نشسته بودم و فقط قران میخوندم  
 خدایا  
 میدونم بنده بدیم  
 میدونم فقط وقتایی که تو مشکلم میام سراغت  

 ولی اگه ارمیام بیاد قول میدم بنده خوبی بشم
 تا شب فقط قران و نماز خوندم  

 ماز میتونستم اروم شمفقط با قران و ن
 نمیخوندم کارم فقط اشک و اه بود

 
 الهه

 تقریبا شب شده بود که همه تو خونه جمع شده بودن  
 هیچکدوم از عمو خبرا نداشتن
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 رس عمو با صدایی گرفته گفت؛
 من میرم سراا رلیس و یکی از عکسایه ارمیارم میبرم تا ریداش کنن

 کردن به گریه کردن زن عمو و عمه تارا و عمه سارا شروع  
 منم دیگه تحمل نیاوردم و شروع کردم اروم اروم گریه میکردم  
 خدایا ارمیامو سالم بهم برگردون  

 خواهش میکنم
 خدایه مهربونم

 عمو رفت و ما هم غمبرک گرفته بودیم  
 النا هم کنار من نشسته بودو سعی داشت منو اروم کنه  

 م اروم میشمولی نمیدونه من فقط با اومدن ارمیا
 

 ارمیا
 باید میرفتم

 میرفتم تا حسمو بفهمم  
 نمستونستم بخاطر یه هیویس غرورمو زیر راک بزارم

 میدونستم همه نگرانم میشن ولی نمیتونستم با کسی حرف بزنم
 حالم بد بود

 برایه اولین بار تو عمرم یه دختر تونسته بود حالمو دگرگون کنه
 ده بود و این اعصابمو حسابی داغون کر 

 نمیدونستم چرا اینجورا شدم
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 چرا بهش حس ریدا کردم
منکه خوشررگل ترین دخترا با باز ترین لباس جلوم عشرروه میومدن ولی عین 

 خیالمم نبود
 

 ارمیا
 اخه الهه که فقط تو اون مهمونی فقط موهاشو دیدم لباسشم که بسته بود 

 برام عشوه هم نیومد
 واا واا واا

 فریاد بلنددددد بکشم تا اروم شمتمام اینا باعث شد یه 
 ولی اروم نمیشدم

 حسم بهم میگفت دیگه برنمیگردم  
 حس بدا بود

 دلم گواه بد میداد
سخت  سم که تو  سرعت روندم تا به اون جایی بر سم غلبه کردمو با  ولی به ح

 ترین مشک ت ارومم میکرد
 ولی کاش نمیرفتم

 کاشاااا
 پ

 ارمیا
 رسیدم  بود که2تقریبا دم دمایه ساعت

 تا رسیدم ماشینو دم وی  رارک کردم و رفتم سمت اب  
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 خیالم راحت بود از اینکه هیچکی از این وی  خبر نداشت  
 رفتم تو اب و همینجور رفتم تا اب به شونه هام رسید  

 دریا هم اروم بود
 انگار میخواست با ارومیش منو اروم کنه مثل همیشه  

 میشد کل بدنم داشت تو اب یخ منجمد
 انگار با خودم لج کرده بودم  

 میخواستم کل بدنمو منجمد کنم تا قلبمم منجمد بشه
 شاید اون حس لعنتیم یخ بزنه و تموم بشه

 
 ارمیا

 
 با تموم وجود داد زدم 

 خداااااااااااااااااااااا
 این حس لعنی چیهههههه

 بهم بگوووو 
 کمکم کنننننن

 بگو که هیویس نیس  
 بگو که ااااا

 هه نمیتونستم حتی اسم اون لعنیو بگماهه
 انگار با گفتنش غرورم خالی میشه
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 میشکنه
بعد اینکه قشررنگ با دادام خالی شرردم و کمی اروم شرردم رفتم و اول رفتم زیر 

 دوش اب گرم
 وانو اماده کردم و رفتم توش و چشمامو بستم و بستم و فکرمو خالی کردم

 و خالی میکردمتا میخواست چیزا بیاد تو فکرم سریع فکرم
 

 اریا
 دو سه روزه هیچ خبرا از ارمیا نیس

 حالم خیلی بده
 دلم برایه داداش مغرورم با اون اخماش و غرغراش تنگ شده  
 الهه خیلی ناراحته مثل مامان  

 بازم مامانو مجبور کردیم غذا بخوره ولی الهه نمیخورد
 درو قفل کرده بود

 صدایه گریشو میشنیدم
شد ال شه که غرورشو جلو همه کی باورش می شق ارمیا ب هه مغرور اینجورا عا

 بشکنه
 رلیسم نمیتونه ریداش کنه  
 هیچ جا نیست  
 حتی  

 حتی
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 ارمیا
 رزشک قانونیا

 واییییییی داداشم کجایی  
 دلم برات تنگ شده

 می دم حالش زیاد خوب نیس
 نگران ابجیشه  

 هر کارا کرد نتونست ارومش کنه
 خورهالنا هم انقد غصه می

 چون خیلی وابسته الههس
 واا ارمیا  

 همه خوانواده بهم ریخته
 اخه کجایی داداشه بد اخ قم

 اخه چرا رفتی کجا رفتی
 واا انقد به این سواال فک میکنم که با سردرد بزور میخوابم

 
 الهه

 خیلی حالم بده  
 شدم مثل یه مرده متحرک 

 تو اتاق تاریییکک
 درو قفل کردم
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 رنجره کشیدم که حتی یه نورم نیست تو اتاق ررده زخیم رویه
 عکس ارمیارو اتاقش اوردم و میگیرم جلوم با اشک باهاش حرف میزنم

 ارمیایه من
 اقایی

 دلم برات خیلی تنگ شده
 تو بیا

 من قووولللل میدم بهت بگم دوست دارم
 حتی اگه تو دوسم نداشته باشی

 الهه
 اص  تو بیا  

 سالم باش
 اشکال نداره اص  دوسمم نداشتی

 اقایی میدونم تقصیر منه
 من باید همون اول که فهمیدم عاشقتم منتظر تو نمیموندم و میومدم میگفتم

 ارمیایه من
 دلم برا اخمات

ت  به ذه  جه
 حتی تیکه هایی که بهم مینداختی تنگ شده
 حتی اون رلیسا هم نتونستم ارمیامو ریدا کنن

 سه روزه ندیدمت
 اروم شم همه اومدن باهام حرف زدن
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 اما این دله من فقط رادشاهشو میخواد تا اروم بگیره
 الهه

 شهره دلم که بی رادشاه نمیشه  
 تو شهر قلبم اشوبه ارمیا

 همشون اسم تورو فریاد میزنن
و نه با حرف عمو عمه سارا عمه تارا می د النا سامان ترگل سوگل اریا و نه حتی 

 با حرف زن عمو اروم نمیگیره
 

 اااخدااااااا
 من ارمیارو میییخواااممم
 کجاسسسسسسسسسس

 
راوا 

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 الهه داستان ما چه میدانست که ارمیا کیلومترها دورتر دارد به او فکر میکند
 

 یا چه میداند که الهه اینقد بی تاب است و او را میتلبدارم
 اگر این غرور بی جا نبود

 هر یک در شهرا جدا زجر نمیکشیدند
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 هردو از ان غرور است که زجر میکشند
 غرور است که میان ان دو دیوارا از سنگ کشیده

 که تنها با نیرویه عشق راک میشکند
 کل خوانواده سل انی در هم راچیده بود

 رمیا در وی  غمگین و با فکرا متشنجا
 الهه در کاخ افسرده

اریا از نبود برادرش   ااا عمو و زن عمو از غم نبود رسرش ااا و هر یک یکجور 
 ناراحت بودند

 
 راوا

 هیچکدام از انها نمیدانستند بر سر ارمیا چه ب ها که نمی اید  
 چه سختی ها که نمیکشد  

 ی حسش را میفهمد که ااااااو ارمیا از کجا میدانست وقت
 دیر استاااااا

 ولی باز هم اگر غرورش را کنار بگزارد میتواند به عشق برسد
 البته اگر کنار بگزارد

ارمرررررررررررررررررررررررررررررررررررررریررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا 
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 چند روز بود کارم شده بود نشستن لب صاحلو فکر کردن  
 فکر کردن درباره همه چیز  
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 درباره ا تصمیمات مهم زندگیم
 

 ارمیا
 درباره اون دو کلمه مزخرف

 اینکه کدومو کنار بزارم
 هر کارا کردم نتونستم دوتاشو کنار هم جا بدم

 غرور و اااااا
 ااااااهههههههه

  چرا نمیتونم اسمشو ببرم 
 چرا نمیتونم اون کلمرو بگم

 کلمه اا که منو از زندگی رونده
 کلمه اا که باعث شده نه ردر نه مادر و نه هیچکس برام مهم باشه

 برام فقط مهم اینه که به نتیجه برسم
 حالم خیلی بده

 هیچی نمیخورم  
 یعنی نمیتونمم بخورم
 بدون الهه دلم غمگینه

 خدایااااا
م کن که  ُکمه

 اونی ص حمه انتخاب کنم کمک کن بتونم
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 راوا

 یک هفته از ان روز میگزشت  
 روزا که ارمیا برایه یک آن تصمیم گرفت که از حسش م معا شود

 و ارامش ریدا کند
 که این کار تنها با رفتن به دریایی که همیشه ارمیا را ارام میکرد ممکن بود

 فکرا بودیک هفته اا که برایه همه سخت و رر از ناراحتی و تشویش 
 در این یک هفته ارمیا کلی فکر کرده بود

 کلی دلش برایه الهه اش بیتاب شده بود و بهانه او را میکرد
 و کم کم دلش داشت بر غرور ریروز میشد  

 الهه هم کلی افسرده بود
 و تصمیم گرفت هر وقت ارمیا را یافت حتما عشقش را به او بگوید  

 بگوید که دوستش دارد
 

 ارمیا
 دلم برایه الهه تنگ شده بودچقد 

 اونقد که به دلتنگیم نسبت به خوانوادم نمیرسید
 چقد دلم برایه زبون دازا خانمم تنگ شده بود

 اااااا چی  
 من چی گفتم

 خانمم



wWw.Roman4u.iR  150 

 

 ولی چقد اون م مالکیت اخرش قشنگ بود   
 حس خوشی داشت  

 حس میکردم دلم یک ملکه ریدا کرده
 ملکه من  

 خانمم
 الهه من

 ا هم اسمش بهش میادواقع
 الهه       

 الهه یه شب هایه من
 با اون چشایه خوش رنگ نازش  
 

 اره اره مننننن ارمیااااا سل انی همینجا اعتراف میکنم
 

 ارمیا
 غرورم شکست خورد

 و فریاد زدم:منننننن عااااشقققق الههههم   
 من مثل اسمش میورستمش 

 اون خانم خونه منهههه
 فقط منننن

 اراحت نیستم که غرورم شکست خورده اص  ن 
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 �😊😊�بر عکس خیلی خوشحالم
 یه لحظه به خودم اومدم  

 من چرا اینجام
 حتی یه لحظه هم از دست نمیدم

 من باید برم و به الهه بگم که دوسش دارم
 دوست دارم خانمم بشه

راه افتادم سررمت وی  و سررریع لباسررامو روشرریدمو بعد جمع کردن لباسررام راه  
 دم سمت ماشین افتا

 سوار شدمو گاز دادم
 

 ارمیا
 دلم میگفت گاز بده  

 تند برو
 باید سریع به الهه برسی

یه لحظه یاد اون جاده فرعی افتادم که همیشررره  با بچه ها از اونجا میرفتیم و  
 سریع تر میرسیدیم 

 و راهمو کج کردم سمتش
 جاده یکم جلوت و تاریک بود ولی من رام رو گاز بود

۱2۰ 
۱۳۰ 
۱۴۰ 
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 همینجورا میرفتم که یه درخت جلوم اومد 
 اومدم فرمونو کج کنم که نشد واییی فرمون قفل کرده بود 

 رامو گزاشتم رو ترمز  
 نمیشه نمیشه نمیشه اههههههه

 ترمز بریده  
و یه لحظه یه یا خدا یه بلند گفتم و چشررامو بسررتم و محکم ماشررین خورد به 

 درخت و منم ااااا
 

 الهه
 رمیا بیایلم بود و خواب بودم که یدفه دیدم ارمیا ازم دور شد عکس ا 

 دور شد و دور شد
 دویدم سمتش بگیرمش  

 هرچی من میدویدم سمتش  اون دور تر میشد
 صداش زدم

 ارمیا
 و یک لحظه فقط شنیدم  شما؟؟؟

 و فرصتی برایه تعجب نموند و محو شد و رفت  
 ر گریه و من یه لحظه با جیغ بلند شدم و زدم زی 
 صدایه در اومدید  

 و بعدش صدایه عمو و زن عمو 
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الهه   الهه  عمو خوبی   درو وا کن جون مرگ شرردم عمو    جون عمو باز کن    
 جون بابات 

 نتونستم باز نکنم    عمو برام عزیز بود و جون بابامم قسم داده بود
 

 الهه
 درو باز کردم و رریدم بیایل عمو  
 ه اشاره کرد که برن عمو با دست به بقی 
 و خودش منو در اغوش گرفت و راهنماییم کرد سمت تخت  

 نشستیم روش
 عمو ؛چی شده عزیز عمو

 :عمو عمو ارمیا
 ؛جان عمو ارمیا چی  کابیویس دیدا؟

 :عمو ارمیا داشت میرفتااا  هرچی دویدم سمتش رفت عقب تر   
منو نمیشناسه اااا صداش کردماااااا گفت شمااااا غمو گفت شماااااا یعنی 

 یعنی هرجا هس فراموشم کرده   ااااا اره عمو؟ااا فراموشم کرده؟ااا نه نه
 عمو؛عزیزم اروم باش   کابیویس بوده

به خاطر بیتابیاته   به خاطر گریه هاته  عزیز عمو نگران نباش   میاد   ریداش 
 میشه

 
 اختو تو صدایه عمو یه غم و شکی رنهان بود که منو به گریه اند
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 الهه
 داشتم به عکس ارمیا زل میزدم که یکدفه احساس بدا بهم دست داد

 انگار احساس کردم قلبم بهم میگه برا ارمیا یه اتفاقی افتاده
 خدایا  خودت بهش کمک کن تا سالم باشه  

 از هر خ را دور باشه
 و بلند شدم و بعد نماز شب نماز خوندم به نیت س متی ارمیا

 خدایا  
 بنده بدیم میدونم 

 حاال که به مشکل خوردم اومدم سمتت
 ولی خدا جونم

 ارمیامو سالم نگهدار
 ارمیامو بهم برسون  

 قول میدم نمازمو بخونم 
 دیگه بنده خوبی بشم

 
 الهه

 امام رضا  تو رو واسته قرار میدم ریش خدا
 به خدا بگو ارمیامو بهم برسونه قولللل میدم به جایه عروسی بیام حرمت  

 طلبی منو اقامی 
 کلی برایه س متی ارمیا و بهم رسیدنمون دعا کردم
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 )))و انگار همون دعا و به واسته امام رضا بود که ااااااا(((

ارمیاررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
 ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 و وا کردمچشمام
 من کجام

 اینجا کجاس
 اهااییی کسی اینجا نیس

 یدفه در وا شد و چند تا مرد اومدن
 

 ارمیا
 یکیشون گفت؛س م رسرم خوبی  خداروشکر که بهوش اومدا  خوبی ؟؟؟

 ؛اینجا کجاس ؟
شینتو دیدم خورده   شتیم میرفتیم  میرفتیم مزرعه ما ؛اینجا خونه منه ما امروز دا

 بود به درخت 
 تصادف    نه نه یادم نمیاد واا چرا من هیچی یادم نمیاد   :من

 ؛یا خدا  رسرم میدونی کی هستی فک کن ببین چیزا یادت میاد؟؟
 :نه نه یادم نمیاد من کیم اص  اینجا چه شهریه اااا

شهر بیمارستان گینیایه داره جوون به این رعنایی  حتما االن  ؛علی ببریمش 
 خوانوادش چشم انتظارن

 ون مرده که اسمش علی بود رو به من گفت؛رسرم بلند شو بریم شهر دکترو ا
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 :باش
 

 ارمیا
 خیلی اروم بلند شدم و لباسام و روشیدم  

 کلی حالم گرفته شد از اینکه هیچی یادم نمیومد
 حتی خودمم نمیشناختم

 خیلی حس بدیه  
 یه حس گنگ  

 یه حسه بد که بهت میگه همه دنیا غریبه ان
و دکتر بعد عکس بردارا گفت که ضربه شدیدا به سرم خورده که  رفتیم دکتر

 قسمت حافظه یخورده اسیب دیده
 و ممکن بعد یکی دو ماه برگرده

 خوشحال بودم  
 بازم خوب بود   امیدوار بودم باالخره یه روزا همه رو بیاد میارم 

 ولی اروم نبود  
 لتنگشی انگار یه حسی بهم میگفت یکی چشم انتظاره و تو هم د 

 ولی هر چی بهش فک میکردم یادم نمیومد
بعد اینکه داسررتان تصررادفو  به دکتر گفتن دکتر گفت همش برم و تو ماشررینو  

 بگردم و فک کنم 
 ��تا یه چیزا یادم بیاد
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 ارمیا

 هر روز کارم شده بود نشستن و فکر کردن
 یا تو اتاق به یه گوشه زل نیزدم یا یچیزا یادم بیاد  
 م تو ماشینو میگشتم تا یچیزا یادم بیاد یا میرفت 

با روش  تا  یه روز در میونم ریش دکتر بودم  مد  یادم نمیو کارا میکردم  هر 
 هیبنوتیزم یچیزایی یادم بیاره

 دلم بدجور بی تاب بود
 نمیدونم بی تاب چی یا کی  
 ولی دلم انگار وجود یه نفرو میخواس  
 دتر میکرد و اینکه یادم نمیومد کیه حالم و بد و ب 

 انقد بد که بعضی موقع ها به سرم میزد مثل این بچه ها خودکشی کنم
 

 الهه
 چند روزا بود رلیس دنبال ارمیا بود

حتی با اسرررار زیاد عمو شررماره ر ک ارمیارو داده بود به رلیس راه ها ولی بازم 
 تو هیچ کدوم از جاده ها نبود

 حالم بد بود  
 یه هم نمیکردم  دلم ارمیارو میخواس دیگه گر 
 فقط به یجا زل میزدم  
 ارمیا   



wWw.Roman4u.iR  158 

 

 کجایی عشقم
 اخه چرا این عاشق تازه رو افسرده کردا  
 میزاشتی حداقل یزره ببینمت  
 اون اخمایه قشنگتو  
 اون جزبتو  

 خدایااا من ارمیامو از تو میخوام
 

 ارمیا
 امروز وقت دکترم بود

 بود نمیدونم چرا مثل قبل نبودم حالم انگار خوب
 انگار خوشحال بودم

 به م ب رسیدم و رفتم داخل  
 :س م دکتر

 ؛به س م خوبی   انگار امروز حالت بهتره
 :اره انگار یجورا خوشحالم  
 ؛به به ایشالله خیره  
یدفه یکی در زد و دکتر با تعجب گفت ؛تا حاال نشرررده کسرری تو م ب من  

 موقعی که کسی داخل در بزنن شرمنده 
 بفرمایید
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یافش خیلی برام اشررنا بود انگار یجایی دیده  و یه دختر خانمی اومد تو که ق
 بودمش

 
 ارمیا

 دختره رو به دکتر گفت؛س م ارمیا جونم خوبی  
 

 ارمیا ارمیا 
 واا من این اسمو کجا شنیدم این صداس چقد اشناس  
 دکتربا اخم گفت؛الهه جان من به شما نگفتم بیمار هس داخل نیا  

 عه
 رم تیر کشید یدفه س 
 ارمیا  

 الهه
 اخم 

 وایییی سرممم 
 دختره ؛خو ببخشید بخدا واجب بود اریا گفت بیام بگم میریم بیرون  

 مگه قرار نبود االن بریم
 

 ارمیا
 دکتر ؛مگه نمیبینی  

 عه بفرما شما بیرون من بعدا میام 
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 یدفه انگار سرم داشت منفجر میشد
 الهه    ارمیا    اریا     

 رتیب اسما تو ذهنم ردی  شدو به ت
 بابا وحید    مامان زهرا  عمه سارا   عمه تارا   

و انگار تمام خاطرات عمرم داشت تو سرم رژه میرفت و به دکتر که اسممو هی 
 صدا میکرد اهمیت نمیدادم

 
 اقاجون 

رم    خوانواده عمو سعید       الهه      می د    النا        اون مهمونی      حسم   غرو
شد  ترمز  شدم     درخت فرمون قفل  شین  سوار ما شق  الهه      شمال         ع

 برید
 همه اینا رو با داد میگفتم و صدایه دکترم قط شده بود و به من نگا میکرد

 
 ارمیا

 رو به دکتر که اروم و ساکت منو نگاه میکرد گفتم 
سر وحید  سل انی  ر سل انی مامانم زهرا  :دکتر   یادم اومد همه چیو من ارمیا 

 داداشم ارمیا
 دکتر  

 دکتر یادم اومد دلم برا کی بیتابی میکرد 
 براا الههم برایه عشقم  
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 برایه خانمم
 دکتر من فهمیده بودم عاشقشم

 بین عشق و غرور عشق و انتخاب کردم  
 میخواستم برم ریش الههم  

 اون درخت لعنتی
 ترمز برید فرمون قفل کرد

 ومدمو گفتم:دکتر دکتر من باید برم تهرانیدفه به خودم ا
 و بلند شدم برم که دکتر گفت؛ عه رسر   کجا بیا از اینجا زنگ بزن بهشون  

 تلفنشونو یادته؟
 :اره اره یادمه

 ؛انقد ذوق دارا دلم نمیاد بگم برام تعری  کنی  
 :بعدا بعدا تعری  میکنم

 و تلفنو ورداشتمو به خونه زنگ زدم
 

 الهه
 ر میکردم که تابستونه و دانشگاه ندارم خداروشک 

 وگرنه نمیتونستم بخونم
 امروز نمیدونم چرا دلم میخواس برم رایین  

 هر چقد تحمل کردم نشد
 بلند شدم و لباس مرتب روشیدم رفتم رایین

 اول همه با تعجب نگام کردن
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 ولی بعد خودشونو زدن به اون راه که معذب نشم  
ستم ش صدا رفتم و ن سر و  ستن  بی  ش رو یکی از مب  و می دم و النا اومدن ن

 کنارم
 می د دستشو انداخت دور کمرم

که یدفه تلفن زنگ خورد و عمو وحید گفت؛حتما رلیسرره از ارمیا خبر داره و با 
 ذوق رفت سمت تلفن

 نمیدونم چرا دلم میگفت رلیس نیس ارمیاعه
 به خاطر همین با شوق به عمو چشم دوخته بودم

 عمو تقریبا با داد گفت؛ارمیاااا بابا خودتی که یدفه  
 و همین کافی بود که از شک زیاد چشمام سیاهی بره و اااا

 
 وحید

 رفتم سمت تلفن  
 :الو

 ؛الو س م بابا
 خیلی اروم گفتم :ارمیا

 ؛اره اره بابا وحید خودمم
 :ارمیا بابا خودتی  

 کجایی بابا جان دلمون هزار راه رفت فقط بگو کجایی
 با دارم میام تهران؛با
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 :نه نه فقط بگو کجایی تا ما بیایم فقط بگو کجایی  
 ؛من شمالم   االن گوشیو میدم یه یکی ادرس بده  
 و بعد چند دیقه یه نفر ادرس یه م بی تو شمال داد و به بقیه گفتم  

 الهه شوک بهش وارد شده بود بردنش دکتر سرم بزنن منم رفتم به اقا بزرگ گفتم
 ه هرموقع خواستیم بریم برم صداشون کنم ایشونم بیانگفتن ک

 بعد اینکه الهه هم اوردیم خونه همه رفتن اماده شن
 

 الهه
سارا گفت؛عه با این  ستم فقط برم که عمه  شده میخوا شد ارمیام ریدا  باورم نمی

 شکل میخواا برا
 باید بریم خونه حسابی خوشگل کنی چش ارمیا بمونه روت  

سرخ شدم و االنم جلو اینه مشغول ارایش کردنم که صورتم  و یه چشمک زد که
 از اون حالت بی روح و چشایه گودم درس بشه

 بهترین لباسامو روشیدم و کلی خودم و با ارایشه ساده خوشگل کردم
 همه عجله داشتنو ظرف دو ساعته همه اماده شدن و سوار ماشین شدیم  
 این رسررو ببینم حسابشو میرسم عمه تارا هی دم گوش من میگفت ؛وایسا من  

 ببین الهه منو چیکار کرده
 رسره بی فکر و منم به این غرغراش میخندیدم

ررسون ررسون رسیدیم به یه م ب و عمو وحید دوباره بهشون زنگ زد که مثل 
 اینکه اینجان
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 و من با دستایه لرزون اروم ریاده شدم و به طرف ساختمون رفتم
 امو ببینمیعنی االن میخوام ارمی

 استرس تمام وجودمو گرفته بود
 عمه تارا محکم دستامو گرفت و همین باعث شد از استرسم کم بشه

 تا وارد م ب شدیمااااا
 دیدمش  

 اشکام جارا شدااا
 �😭�به سمتش دویدماااا

 
 راوا 

 و چه لحظه زیباییست لحظه وصال  
 هر دو در اغوش هم میگریند 

 از شادا
 ن دورا از رایان رزیریه ای 

الررررررررررررررررررررررررررررررررررررررهرررررررررررررررررررررررررررررررررررررره 
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 ررررررررررررررررررررررررررررررررر
شق منو در  شو رریدم تو اون بیایل مردونش و اون هم با تمام ع سمت دویدم 

 اغوشش رنهان کرد
 گریه میکردم  
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 گریه از شوق  
 د حالم وص  نارذیر بو 

 باورم نمیشد به ارمیا رسیدم
 سرم رو قلیبیش بود و صدایه توش قلیبیشو میشنیدم قلبم بیتاب تر میزد

 اونقد که احساس میکردم قلبم داره از بدنم میوره بیرون  
یدم تو جمع  تازه فهم یا  یا همون ار حل   با ِاهم ِاهم خرمگس بی م فه  ید که 

 هستم و سرخه سرخ شدم مثل لبووووووو
 

 الهه
و اروم رفتم عقب و سرررمو از خجالت رایین انداختم که همه خندیدن و عمو  

 وحید یه ردر سوخته نثار اریا کرد 
 اریا؛عه بابا ادم به خودش فوش نمیده زشته

 و باز هم خنده جمع باال رفت
 بعد زن عمو زهرا یدفه به سمت ارمیا و تو بیایلش شروع کرد به غر زدن  

چرا خبر ندادا نمیگی دلم هزار راه میره  یه ماهه برا  زن عمو؛ارمیا کجا بودا 
ست فود  شدا حتما فقط ف سرم واااایی چقد الغر  شت اخه ر سال گز من یه 

 خوردا اره اره
مانم نفس بگیر بشررین همرووو براتون تعری  میکنم  ما فت؛ نده گ با خ یا  ارم

 عزیزم
 واییی چه خندش قشنگه  
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واا چقد قشررنگ میخنده دلم گیلی  وایی من فکر میکردم خنده بلد نیس ولی
 ویلی رفت

 خهخهه
شروع کرد از اون مهمونی تا االن و تعری  کرد و من هر  ستن و ارمیا  ش همه ن

 لحظه چشمام از تعجب باز تر میش
 الهه

 و در اخر عمو گفت؛واقعا همش کار خدا و مصلحتش بوده  
ما و بزرگترا  همین االن  جازه شرر با ا با من میخوام  با یا ؛ هه رو ازتون ارم ال

 خاستگارا کنم و همین االنم جواب میخوام
 چون دیگه طاقت دورا ندارم  
که   یدن جورا  به کوب فه تن تن تن تن شررروع کرد  ید با این حرفش  قلبم  و 

 احساس میکردم االنه که همه صداشو بشنون 
 عمه سارا در گوشم گفت که اگه میخوام بگم بعدا جواب میدم

 ردم ولی من هر چی فکر ک 
 اخه مگه میشه

 من عاشق  
 اون عاشق

 همه راضی
 

 الهه
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 بعد من چجورا بگم جوابشو بعدن میدم
 بعد این همه دورا  
 اروم سرمو به نشونه نه تکون دادمو  
 به نشونه موافقت یه بله اروم در گوش عمه گفتم که عمه با خوشحالی گفت  
 مبارکه مبارکه  

 دو عاشق و همه خوشحال بودن از به هم رسیدن
 ولی خوشحالی هیچکس به خوسحالی این دو عاشق نمیرسید

 
شقمو تو  شده بود و منم تمام ع شق بهم خیره  شار از ع سر شم هایی  ارمیا با چ

 چشمام جمع کردمو نگاش کردم که چشماش برق زد
 

 و با چشماش باهام حرف زد 
 گفت که عاشقمه

 
 ارمیا

 م از خوشی میمردمبعد اینکه جواب بله رو از الهه گرفتم داشت
 واا باورم نمیشد باالخره به الههم رسیدم  

 از این به بعد میتونم داد بزنم که الهه خانم منه
 خانم خونم  

 الهه شب هام
 موقع رفتن کلی از دکتر تشکر کردیم  
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 که بابا رفت و به دکتر گفت که اژانس خبر کنه
 ما رفتیم خدافظو من خواستم اعتراض کنم که گفت ؛شما با ماشین برید 

 و من از اینهمه درک و فهم بابایه عزیزم خیلی ممنون بودم  
رو به الهه که از خجالت سررراکت بود گفتم:خانمم نمیخواد افتخار بده بریم  

 ملکه 
 و از چشماش شوقو خوندم و خودمم خوشحال شدم

 
 ارمیا

 به سمت ماشین رفتیم و درو براش باز کردم و سوار شدیم
 و گفتم  گفتم و گفتم 

 از بیتابیام
 از عشقم نسبت بهش

 از حسم
 و اون گوش میکرد تا اینکه گفتم:

 خوب الهه خانمم 
 عشقم  

 زندگیم
 من گفتم و بازم میگم

 تو اخرین و اولین ملکه قلبمی و تا عمر دارم میمونی
 حاال تو نمیخواا چیزا بگی عزیزم
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 گفت؛ارمیا و الهه زیبا ترین و خوشحال کننده ترین جمله دنیارو  
 تو اولین و اخرین رادشاه قلبم بودا و هستی

 تا عمر دارم دوست دارم
 و من دیگه نتونستم دووم بیارم و بیویسه اا بر لب هاش زدم

 بیویسه اا سرشار عشق
 محبت

 ارامش   شوق و خوشحالی
 

 الهه
 بیویسه یدفه ایه ارمیا منو کلی متعجب کرد 

 ولی بعد   
 شق و محبتشو حس کردموقتی بیویسه سرشار از ع

 یه حس وص  نارزیرا تو وجودم رر شد
 حس خوشبخت ترین انساس دنیا

 حس امنیت
 یه حس متفاوت که ادمو به اوج میکشونه

 اونروز ارمیا برایه جبران منو کلی تو شهر گردوند و کلی وسایل برام خرید
 اریا هم هی زنگ میزد و اذیت میکرد  
 ص میخورد ارمیاهم کلی فوشش میداد و حر 

 خهخه
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شتیم خونه و من به همه اع م کردم که به خاطر نظرم  شت و ما برگ اونروزم گز
 عروسی نمیگیرم و میرم مشهد

ثل عروسرری   قد کنونم م عامو براورده کرد ع که د یه مهربونم  خدا به احترام  و 
 برگزار میشه ولی مختلط نیس 

 جداس
 وشحال شدو ارمیا هم کلی منو بخاطر تصمیمم افرین گفت و خ

 
 الهه

 روز عقد کنون بود و من جلویه اینه به الهه یه تو اینه نگاه میکردم
 خیلی زیبا شده بودم

 موهام بلوند روشن شده بود و ارایش ط یی زیبا  
 موهامم مدلش نص  جمع و نصفه باز بود

 لباس عروسم استین دار بود و مدل ماهی بود
 که انداممو خیلی زیبا نشون میداد

 
 و زدن و ارمیا اومد زنگ 

 و من منتظر ارمیا شدم
 وقتی اومد تو چند دقیقه محو من شده بود و من محو زیبایی عشقم  

 موقعی که داشت شنلمو میووشوند در گوشم گفت؛ماه شدا خانمم
 زیبا شدا ملکه من
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 و من سرشار از شوق شدم  
 شب عقد خیلی قشنگ بود  
 همه چی خوب برگزار شد  

عقد عمو دست منو تو دست ارمیا گزاشت و گفت :ارمیا درسته  بعد تموم شدن
 تو رسرمی ولی الهه هم دخترمه

 بهش کمتر از گل بگی با من طرفی  
و من اونشررب تو بقل عمه سررارا کلی گریه کردم و ارزو کردم کاش مامان بابا 

 بودن و میدیدن که دخترشون خوشبخت شده
 یمو بعد سوار ماشین شدیم و راهیه مشهد شد

 بابت نوشتن این رمان زیبا عزیز یوقف میمربا تشکر از 


