
 

 محصور شدگان
 یباسمه تعال

 

 بود . ١٣٨٧سال 
يدرین گندگو  مادربزرد  با  که فور کرده بودن و   خانواده من دوساااالو بود 

 سالن بود  ١٧میكردم اون موقع 
 همه گندگو تكراري بود هر روگ مثل دیروگ 

 میرفتن مدرسه میومدم
 سال اخر بودم و اماده میكردم واسه کنكور خودمو

 میرفت همه چو کند يیش 
 کنكور خرداد بود و یه ماه مونده بود 

 میخواستن عكاسو بخونن
 یه دوست صمیمو داشتن اسمش ناگي بود

 خیلو دختر خوبو بود 
 یروگناگي گفت

 ناگي:میاي برین با ارش بیرون اونن با دوستش میخواد بیاد
 من:نه نمیام

ه هن دین يساارناگي:توروخدا بیا دیگه من تنها نمیخوام برم حال میده کلو میگر
 خوشگله ها

 من:باشه برین
 ناگي با خوشحالو به ارش گنگ گد و گفت که سوگند قبول کرد بیاد اریا رو بیار



 5 محصور شدگان

 اریا  تو دلن گفتن اسمش قشنگه
 ولو سریع فكرو انداختن دور

 ناگي: اریا خیلو خوشگله مثل خودر اصال تیكه همین 
 من: ناگیو میدونو که نمیخوام باکسو دوس شن

 تاکو میخواي منتظر محراب بمونو اون دیگه نمیاد به فكر خودر باش ناگي:
 من: اگ کجا میدونو تو یچو میدونو نمیخواي بگو

 ناگي: ياشو حاضر شو اینا دوساعت دیگه میان برین بعدا میحرفین باهن
شن بمونه چون میدونس مادر  شبا يی شت  صوال خونه ما بود مادرش میزا ناگي ا

 دلش میسوخت يدرم تاگه فور کردن 
 هه مسخره

 ناگي هن همش خونه ما بود البته خیلو هن تو حالن تاثیر داشت 
 رفتن به مادرجون گفتن

 من: عزیز کجایو
 عزیز: اینجام مادر چیشده

 من: عزیز دارین حاضر میشین با ناگي برین بیرون 
 عزیز: کو میاي مادر جون

 من: نمیدونن ولو شام میخورین نگران نباش
 مادر این اشغاال رو نخور باشه مواظب باشعزیز: 

رفتن حاضاار شاان یه ارایش معمولو کردم و لباس معمولو يوشاایدم یهو جی  
 ناگي در اومد

 ناگي: این چیه ارایش کن یكن لباستو چیه
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 من: همین خوبه
 ناگي: برو گمشو اریا هیچو ارش نمیگه چه وضعشه

 من: ناگییو گیر نده
ش مشكو ور داشت با شلوار لو و شال مشكو خودش رفت اگ تو کمد یه رويو

 گفت اینا خوبه بدو
 لباسمو عوض کردم یكمن ارایشمو بیشتر کردم 

 بود ارش گنگ گد ٨ساعت 
 رفتن با عزیز خدافظو کردم رفتین 

 خونمون یه خونه ویالیو بود اگ اونایو که حوض داره 
 تو محله ياونار

گ بچگو تو این محله بزرد شااده بود نه این که ندار بودیما نه ولو مادر بزرگن ا
واساااه همون دیگه همونجا مونده بودین و گندگو میكردین منن دوس داشااتن 

 اینجا رو
سته بود  ش شبیه هن بودن اریا جلو ن ساده بودن ارش و اریا تقریبا  سر کوچه وای

 ارش هن که راننده بود 
 ناگي تا دیدشون یدونه گد به يهلوم گفت

 ناگي:نگاه چه خوشگله
 من: شبیه محرابه

 ناگي یه چشن خره رفت و نشستین تو ماشین
 ارش: عشقن خوبو



 ٧ محصور شدگان

 ناگي: مرسو تو خوبو
ارش: خوبن سوگند خانن خوبو شما مشتاق دیدار يارسال دوست امسال اشنا 

 کن يیدایو
 من: هو هستین دیگه شكر کن سعادتو اگ ماست شما ببخشید

 ایشونن ابجو گلن سوگندارش: نفرمایید خوب معرفو میكنن دوستن اریا 
 اریا برگشت یه نگاهو بهن انداخت و و لبخند گد و دستشو دراگ کرد 

 اریا: خوشبختن
 من: منن همینطور
 باهاش دست دادم

 ارش: خانمن کجا برین
 ناگي: هرجا تو بگو اقایو 

 یاده محراب افتادم رفتن نشستن یه گوشو داشتن فكر میكردم که یهو ارش گفت
چقد ساکتین حداقل اریا میرفتو عقب خانمن بغلن بشینه یكن  ارش: شما دوتا

 حرف بزنه باهام دلن يوسید
 اریا خندید و گفت 

 اریا: میخواي نگهدار برم عقب
 ارش هن نگهداشت ناگي اگ خدا خواسته يرید بیرون

 اریاهن اومد نشست عقب کنار من یه لبخند دیگه بهن گد
یدن ند ناگي کلو حرف میزدن و میخ یا تو خودمون بودین  ارش و  ولو من ار

 انگار هردو اگ درد مشترك رنج میبردین
 ماشین که ایست کرد به خودم اومدم دربند بودین 
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 ارش: مسافرین عزیز يیاده شین برین جیگر بزنین به بدن
شدین ارش و ناگي که تند تند میرفتن من مجبور بودم با اریا هن قدم  همه يیاده 

 بشن
 كسته شدبالخره طلسن سكور ش

 اریا: چند سالته
 ١٨من:دارم میرم تو 

 ؟٧٠اریا: متولد 
 من: اره توچو

 خب همیشه اینقد ساکتو یا بخاطر منه 6٨اریا:
 من: چرا بخاطر تو کال ساکتن

 اریا: چرا دلیل خاصو داره؟
 من: اگ وقتو يدر مادرمو اگ دست دادم 

 اریا: من واقعا متاسفن
 من: مرسو 

  اریا: منن يدر فور شده
 یكن دیگه حرف گدین تا رسیدین به ناگي اینا

خت  یه ت هاد ارش رفتین رو  به يیشاان عد  ناگي و ارش داشااتن حرف میزدن ب
 نشستین

 يسره جوون اومد سفارش بگیره
 يسر: قلیون چایو چو میل دارین



 9 محصور شدگان

 ارش: چو میخواین
 من: اگه میشه قلیون دوسیب یخ

ته بود  فت بهن اگ وقتو محراب رف کاره ناگي چشاان خره ر گار  قلیون و ساای
 همیشگین بود

 بلند شدم 
 ارش: کجا

 من: میرم سیگار بگیرم
 اریا با یه اخن بلند شد و گفت
 اریا: من میگیرین چو میكشو

 من: بلك کنت
 اریا رفت بگیره ناگي اروم بهن گفت

 ناگي: نكش کشتو خودتو بخدا ارگش نداره
 نیشخند گدم

 ارش: چو میگین بهن دیگه
 میگن نكشه سیگارناگي: هیچو 

 ارش چیزي نگفت لبخند گد بهن کمو بیش ماجرامو میدونست
 اریا اومد 

 سیگارو گرفت سمتن
 من: مرسو چقد شد

 اریا: هرچقد مهن نیس ولو دیگه نكش خوب نیس
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شه بود  صیحت کنه فندك تو کیفن همی سیگارو گرفتن اینن میخواس حاال منو ن
 یادگاري محراب هه

 داد به من چقد فندك و دوست داشت
 

 ناخود اگاه به فندك خیره شدم و لبخند گدم
 سیگارو روشن کردم تو خیاالر خودم بودم صداي ناگي و بلند شد

 ناگي: سوگند سوووووگند
 یهو به خودم اومد

 من: جانن
 ناگي: به چو فكر میكنو میگن منو ارش میرین دور بزنین 

 باشه اي گفتن و بلند شدن برن اریا نشسته بود 
 اریا: به کو فكر میكردي
 من: به یه دوست قدیمو 

 اریا: چقد عزیز بود واست که هنوگ تو یادته
من: چرا باید تو یادم نباشاااه خود توهن اگ االن تو یادم میمونو کال کسااو رو 

 فراموش نمیكنن
 اریا: خوبه مثل همین اگ کو سیگار میكشو

 من: چند ماهو میشه
 اریا: يس تاگه رفته

 من: کو؟



 ١١ محصور شدگان

 ا: همون که فندك و بهت داده بوداری
 چقد دقیق بود شایدم رفتار من خیلو تابلو بود لبخند گدم و گفتن

 من: اره تاگه رفته
 اریا: اگه دوس داري تعریف کن واسن

شدین منو  شنا  ستان بودم با یه دختره ا سوم دبیر سال يیش بود  من: حدودا یه 
 ناگي که اسمش ایالر بود

ست بودکه  سري دو سبحان بود یروگ منو ناگي رو برد با خودش با یه ي سمش  ا
 سر قرار ناگي که با ارش بود 

 يسره با دوستش اومد محراب
 منو محراب دوست شدین خیلو رابطمون خوب بود

 یهو یه شب گنگ گدم بهش گوشیش خاموش بود 
 دیگه هن خبري اگش نشد

 اریا: یعنو ترکت کرد
عاشااقش نب ودم ولو خوب دلیلش و چون من: اره واساااه همون فكرم درگیره 
 نمیدونن یكن ذهنن درگیره نمیدونن چرا یهو رفت

 اریا: خوبه 
 من: تو چو کسو رو نمیخواي؟

 اریا: فعال که نه
 من: اها خوبه

 قلیون و اوردن اریا که اهل قلیون نبود
 من چاق کردم قلیونو خودمن کشیدم اینقدکشیدم که خسته شدم
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شته  شمارمو دا سر رفت یا اریا: میخواي  صلت  شو هروقت دلت گرفت حو با
 چیزي باهام بحرفو یا بیرون برین؟

 من: اوکو دوس داري بده
 شمارشو دادتك انداختن براش 

 ناگي اینا اومدن 
 ناگي: خوب من گشنمهههه ارش

 ارش: تو جون بخوا خوشگلن همینجا میخواي غذا بخوري یا برین رستوران
 ناگي :رستوووران

 میشه هامن: ناگي دیر 
 ناگي: تو که عزیز بهت گیر نمیده تاگه اومدین مگه نه اریا

 اریا: چو بگن واال خوب شاید دیرش میشه
 ناگي: وووووي چه طرفداري میكنه حاال خوبه دوس دخترشن نیس

 اریا خندیدو بلند شدین 
 باگم ناگي و ارش جلو میرفتن

 یه لحظه سرم گیج رفت داشتن میوفتادم
 در گوشن گفت اریا سریع گرفتتن

 اریا: به عنوان یه دوست یچو اگر بخوام گوش میكنو
 من: اره بگو

گار نكش نمیگن کال ولو کن کن خیلو کن خواهش  گه قلیون و ساای یا: دی ار
 میكنن



 ١٣ محصور شدگان

 من: باشه عزیزم
 اریا خندید دستمو گرفته بود که نیوفتن 

 ناگي برگشت یهو دید لبخند موگي گد گفت 
 ناگي: هووووي خبریه

 خندید گفتاریا 
 اریا: به کارر برس ناگي جان

 ناگي: يس خبریه شام مهمون اریا شیرینو
 اریا: شلوغ نكن سرش گیج رفت دستشو گرفتن نیوفته

 من: راست میگه ناگي گشته شلوغش نكن
سا  سی شه بابا خ شیرینو بدین الكو دیگه نگین خبري نیس با ناگي: نمیخواین 

 شیرینو نمیخواین
 دسشویو برگشت گفتارش که رفته بود 

 ارش: چیشده ناگي
 ناگي: اریا مخ سوگندو گده نمیخواد شیرینو بده ارش

 ارش: غلط کرده شیرینیش میكنن خودم
 ما خندیدین انگار خودمونن بدمون نمیومد

 اریا دم گوشن اروم گفت
 اریا: شیرینو بدم بهشون

 این حرفش یعنو دوست بشین یا نه
 منن اروم گفتن

 من: بده
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 فتخندید گ
 اریا: باشه اقا تسلین شام مهمون من

ست  ش شدین باگم اریا اومد عقب ن شین  سوار ما شیدن و  ناگي و ارش هوراا ک
 ناگي جلو رفتین یه رستوران شیك 

 ناگي یه چیزایو گفته بود که وضع مالیشون خوبه و اگ این چیزا
 يیاده شدین اریا هن قدم من راه میرفت

 من: تو عمل انجام شده موندي نه
 اریا: من تا کاري رو خودم نخوام انجام نمیدم مطمئن باش

 من: یعنو چو
اریا: یعنو دلن خواساات باهار بیشااتر اشاانا بشاان حاال شاااید اخالقامون بهن 

 خورد 
 من: اگه نخورد

 اریا: مطمئن باش یهوو نمیزارم برم
 لبخند گدم و رفتین نشستین يشت میز چهار نفره 

 یاناگي: خوب مخ رفیقمو گدیا ار
 اریا: من مخشو نزدم که اون مخ منو گد

 من خندیدم 
 ارش: همونجوري که ناگي مخ منو گد

 ناگي: اررررررررش
 ارش: من مختو گدم دیگه خانمن



 ١5 محصور شدگان

 همه خندیدین چقد عشق بینشون بود خوش بحالشون
 غذا سفارش دادین اگ اریا خوشن اومده بود یجور خاصو بود

يولدار همه چو داشاات اخالقشاان هن مغرور بود هن خاکو خوشااگل جذاب 
 خوب بود 

سال باهن  ٣اگ یه طرفو اشنا هن بود خیالن راحت بود به هر حال ناگي و ارش 
 بودن دیگه

شااام خوردین ارش و اریا مارو رسااوندن تا خونه منو اریا یكن دور شاادین اگ 
 ماشین تا ناگي و ارش خدافظو کنن

 اریا: شبا ساعت چند میخوابو عزیزم
 خوابن ببره من: هروقت

 اریا: کو خوابت میبره
 ٣.4من: اصوال

يس حاال حاال بیداري باشااه رفتن خونه بهت گنگ میزنن  ١2اریا: خوب االن 
 يس

 چقد حساب رس بود اي جونن
 ناگي يیاده شد اریا باهام دست داد رفت

 رفتین خونه اروم رفتین تو اتاق عزیز خواب بود
 ناگي: خب تعریف کن

 من: چیرو
 وري يیشنهاد داد چیشد اصال چو گفتین بهنناگي: چج
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همه چو روتعریف کردم براش اونن با لذر داشاات گوش میكرد یه ساااعت 
 حرف گدین یهو گوشین گنگ خورد

 خودش بود
 ناگي رفت دراگ کشید رو تخت خودش به ارش گنگ گد

 جواب دادم
 من: الو سالم

 اریا: خواب که نبودي
 طیلینشنبه تع 5من: نه بیدار بودم فردا 

 اریا: شنبه میام دن
 

 بالت میبرمت مدرسه
 من: خودم میرم

 اریا: دوس نداري بامن بیاي؟
 من: اخه سر صبح ياشو بیاي دنبالن سخته

 اریا: خودمن صبح میرم دانشگاه
 من: اها يس مشكلو نیست

خیلو حرف گدین باهن اگ درو دیوارو دوساات و اشاانا و خانواده گفتین و گفتین 
 شدینگفتین تا خسته 

 رضایت داد بخوابین
 صبح بیدار شدم اس داده بود 



 ١٧ محصور شدگان

 اریا: صبح بخیر تنبل خانن بیدار شدي گنگ بزن من میرم شرکت 
 بلند شدم رفتن دستشویو و سروصورتمو شستن یچیزي خوردم

 بهش گنگ گدم
 اریا: چه عجب میخواستن بیدارر کنن دیگه

 من: بیدار شده بودم تا صبحانه خوردم یكن طول کشید
 اریا: باشه خوبه منن شرکت کارم تمومه میرم خونه 

 یكن حرفیدین خدافظو کرد
 ناگي خواب بود بیدارش کردم

 ناگي: مگه ينشنبه نیس؟ بزار بخوابن دیگه اه
 من: ياشو دیگه لنگه ظهره 

 با کلو غرغر اگ خواب بیدار شد 
 ره ورفت صورتشو شست منن رفتن براش چایو و نون و مربا اوردم تو اتاق بخ

 میدونستن جلو عزیز راحت نیست
 صبحانشو خورد 

 شروع کرد به ارایش کردن
 من: جایو قراره بري

 ناگي: تو خونه بشینین چو کنین برین دور بزنین یكن 
 من: دور بزنو من که نمیام

 ناگي: ياشو حاضر شو بابا نمیام نمیام
 من: ناگي ول کن دیگه حال داریا سره ظهري
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تا برین اگ خونه بیرون  4تا تو ياشااو حاضاار شااو میشااه  ١ناگي: االن ساااعت 
  5میشه 

 فوقش نین ساعت 4من: مگه من چقد طول میدم حاضر شن که میگو میشه 
 همون لحظه گوشیش گنگ خورد منن رفتن به اریا گنگ گدم

 اریا: جانن
 من: سالم خوبو

 اریا: مرسو توخوبو
 من: خوبمن

 اریا: چو میكنو
 ن بیرون میخوام حاضر شنمن: ناگي گیر داده بری

 اریا: کجا میخواین برین سره ظهري
 من: منن همین و گفتن حرف گوش کن نیس که میگه حوصلمون سر میره

 اریا: اخه درست نیس سره ظهري دوتا دختر برین بیرون ارشن نمیزاره
 من: االن داره با ارش میحرفه

 اریا: بعد تو نمیخواسو بهن بگو که قراره بري بیرون،؟
 ن: االن گنگ گدم که چو کنن يس عزیزمم

 اریا: اها خوبه به هرحال سره ظهره نرین بیرون 
 من: نمیشه که ناگي میگه برین

 اریا: ارش میزاره یعنو؟ بعید میدونن من
 یكن دیگه حرف گدین و قطع کردم 



 ١9 محصور شدگان

 ناگي صداش بلند شده بود
بالمون ب یا دن ياشااو ب ته يس   رینناگي: یعنو چو ارش من حوصاالن ساار رف

بیرون...یعنو چو نمیتونو اریا االن دوروگم نیسااات با سااوگند دوسااته االن 
صلن  شه کار داري؟؟؟ ....من میخوام برم بیرون حو سوگند بگه میاد ...تو همی
ساار رفته...یعنو چو دورتو خط بكشاان...حرف اخرته...من میرم اگه بخاطر 

 این قراره کار شه باشه باي...
 

 و رو يرر کرد رو تخت رفتن کنارش نشستنقطع کرد با اعصبانیت گوش
 من: ناگي خب مجبوري مگه امروگ برین

 ناگي: موضوع امروگ رفتن نیس ارش حاضر نیس دو دیقه وقت واسن بزاره
 من: تو دیروگ باهاش بیرون بودي ما هن بودین دیگه همیشه که نمیشه درك کن

 ناگي: خب من میخوام برم االن بیرون چرا باید بگه نه
 حق با اونه من:

 ناگي سكور کرد و گریه کرد
 سعو کردم ارومش کنن 

 من: میخواي با ارش بحرفن
 ناگي: نه اقا ولش کن

 من: االن به اریا میگن بیاد دنبالمون با ارش برین بیرون اشتو کنین
 ناگي: میان؟
 من: بزا بگن

 ناگي لبخند گد 
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 گوشو رو برداشتن اریا رو گرفتن
 اریا: جانن عزیزم

 بخشید دوباره مزاحمت شدمامن: ب
 اریا: دیوونه مزاحن چیه

 من: اریا
 اریا: جانن

 من: ارش و ناگي دعوا گرفتن
 اریا: اره ارش يیشن بود رفته االن دستشویو

 من: ارش و وردار بیا دنبالمون اشتیشون بدین میاي؟
 اریا: من که مشكل ندارم بزار ببینن میاد ارش خبر میدم

 من: سعو کن راضیش کنو 
 اریا: چشن خانن

 من: مرسو خبر اگ تو 
 ناگي که چشن دوخته بود به دهنن تا قطع کردم گفت 

 ناگي: چیشد چیشد
 من: گفت اونجا بود ارش راضیش میكنه

 ناگي سریع دوید ارایش کنه
 من: ناگي جان یكن دپ باش مثال قهرینا

 خندیدین 
 دیگه سر کوچتونیناریا اس داد که عزیزم بزور ارش و راضو کردم یه ساعت 



 2١ محصور شدگان

 ناگي هو ارایش میكرد هو تمدید میكرد استرس داشت اگ قیافش معلوم بود
 عاشق ارش بود نمیتونس به همین راحتو کنارش بزاره ارش هن همینطور

 اریا گنگ گد
 اریا: عزیزم سر کوچه این

 سریع رفتین اریا باماشین خودش اومده بود یه سانتافه مشكو 
 اخن شدیدارش جلو نشسته بودبا 

 سالم کردین جواب داد اریا یه چشمك بهن گد و گفت
شینه جلو  شتون ب شما میخواین مارو یجا ببرین خانمتون باید يی اریا: اقا چطور 

 االنن خانن ما باید بیاد جلو يیشمون
فهمیدم میخواد اگ قصااد اونارو کنار هن بنشااونه که اشااتو کنن ارش مخالفت 

 د اومد عقب نشست و من رفتن جلو نشستنکرد ولو به اصرار اریايیاده ش
 

Fasl dovom 
Vahshat.  

 ارش رفت عقب نشست کنار ناگي
 ناگي خیلو دلش کوچیك بود نمیتونس یه لحظه هن با ارش قهر باشه

 دست ارش و گرفت ولو ارش يس گد 
 ناگي باگوشو گرفت باگم ارش يس گد

 باگم ناگي دستشو گرفت یهو ارش با عصبانیت داد گد
 : نكنارش

 ناگي جا خورد اگ داد ارش و ناخوداگاه ترسیدو عین دختر بچه ها گد گیر گریه
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 ارش که دید عشقش داره گریه میكنه طاقت نیاورد و بغلش کرد 
 سرشو ب*و*س کرد و گفت

ارش: خانمن ببخشااید غلط کردم الل شاان یبار دیگه داد بزنن نمیتونن اشااكاتو 
 ببینن گریه نكن

 گاش کردو لبخند گدناگي با چشماي خیس ن
 هنوگ هوا روشن بود یكن تو خیابونا چرخ گدین اریا گفت

 اریا: بچه ها یكن اگ شهر بیرون برین؟
شدین جاده  شهر خارج  شد اگ  شت تاریك می همه موافقت کردن هوا کمكن دا

 اصلو رو داشتین میرفتین که به یه دوراهو رسیدین
 بود گفت اگ اون مسیر برین یكو اگمسیرا باریك تر بود ارش عاشق هیجان 

 اریا هن همون مسیرو انتخاب کرد
 هرچو میرفتین اخر جاده مشخص نبود 

 حدودا نین ساعت رفتین تا به یه جاده يهن تر رسیدین 
 هوا کامال تاریك بود

 یكن ترسیده بودم
 یهو اریا گفت

 اریا: واي بچه ها بدبخت شدین
 ارش: چیشده

 ير نكرده بودي اریا: چراغ بنزین روشن شده مگه



 2٣ محصور شدگان

ارش: اه لعنت به حمید دیشااب ماشااین و برد تموم کرد اریا یه يمز بنزین يیدا 
 کن

 اریا: تو این بیابون؟
 من: واي بنزین تموم کنین چو میمیرین اینجا

 اریا: نگران نباش یكاري میكنین
 ناگي داشت سكته میكرد

 همونجوري داشتین میرفتین یهو ماشین خاموش شد
 ردبنزین تموم ک
 هوا سرد بود

 لباسمون تقریبا گرم بود 
 گوشو انتن نمیداد

 اصال یه وضعیت خیلو بدي بود
شه اگ  شینو چیزي رد می سره جاده موند ببینه ما شد یكن  شین يیاده  اریا اگ ما

 اونجا ولو انگار نه انگار اصال خبري نبود
 اومد سمت ماشین سرشو اگ شیشه داد تو

و حول بدین گوشااه درارو قفل کنین اینور برین  اریا: بچه ها يیاده شااین ماشااین
 ببینمین بنزین میتونین يیدا کنین یا نه

 همه يیاده شدین حرکت دادین ماشین رو
 اریا دراي ماشین رو قفل کرد همه با وحشت بهن نگاه کردین

 ناگي داشت سكته میكرد
 به سمت جاده حرکت کردین همه جا تاریك بود 
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 به سختو میدیدین
 ماشینش چراغ قوه داشت که باخودش اورده بوداریا تو 

 ماهن با گوشو داشتین نور میدادین
 خیلو سخت میدیدم جایو رو

 همه جا ير اگ درخت بود 
 صداهاي گوگه میومد 

 انگارهمش یكو داشت تعقیبمون میكرد 
 با وحشت برمیگشتن يشت ولو کسو نبود

 صداي يا میمود 
 د اومد وارد جنگل شده بودین یهو یه باد شدی
 گوشو من اگ دستن افتاد خاموش شد 

 گوشو ارش هن  باتري تموم کرد
 فقط چراغ قوه مونده بود

 که یهوویو اونن خاموش شد
 همه جا تاریك شده بود

 صداي گوگه سگ و گرد میومد خیلو وحشتناك بود
 چهارتایو بهن چسبیده بودین

 حرکت نمیكردین 
 همش صداي يایه کسو رو برگا میومد

 يیشنهاد داد دستاي همو بگیرین و حرکت کنیناریا 



 25 محصور شدگان

 همه دست همو گرفتین و حرکت کردین 
 واسه این که کمتر بترسین همش حرف میزدین جك میگفتین ولو فایده نداشت

 داشتین میرفتین جلو همینجوري که یهو ياي ناگي رفت داخل گودال
 با ترس جی  گد

 ارش دستشو گرفت 
 خداروشكر چیزي نشده بود 

 ناگي یكن ترسید فقط
 باگم به راهمون ادامه دادین

 من گفتن
 من: شبیه فیلمایه ترسناکه من خیلو میترسن اریا برگردین

 اریا: کجا برگردین راهو بلد نیسین که 
 ارش: اریا راست میگه ما االن تو جنگل گن شدین 

 ناگي: ما میمیرین ما میمیرین اینجا ير اگ حیون وحشو و جن من خیلو میترسن 
 ارش: نترس من هستن چیزي نمیشه

اریا: باید یه جاي امن يیدا کنین تا بتونین شب و بمونین صبح راحت تر میتونین 
 راهو يیدا کنین

سبیده  شنگ چ سفت گرفته بودم ناگي که ق ست اریا رو  باگ حرکت کردین من د
 بود به باگوي ارش هرچو جلو میرفتین به جز درخت هاي بلند چیزي نبود 

 یكو و تاریكو و تاریكوفقط تار
 خسته شده بودین هر لحظه ممكن بود حیوون بهمون حمله کنه 

 اگ دور یچیزي دیدم 
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 من: بچه ها اون چیه روشنایو نیست؟
 اریا: کجا

 من: روبرو
 اریا: اره روشنایو فك کنن خونه باشه بچه ها

 ارش: خداروشكر
 حرکت کردین رسیدین به همون روشنایو 

 لو بود یه کلبه چوبو کوچو
 اریا: بچه ها وایسین من برم تو ببینن چه خبره شما هن بیاین بعد

 ارش: نه باهن برین بهتره
 من: اره اریا تنها خطر ناکه باهن برین بهتره

 اریا جلو تر اگ ما بود اول به در گد
 کسو نبود 

 یه سرفه کرد و اروم درو وا کرد 
 یهووو خفاشا اگ در اومدن بیرون

 جی  گدینمنو ناگي باهن 
 ارش: خفاش بود چیزي نیست

 اریا اروم رفت داخل من دستشو گرفته بودم رفتن داخل 
اریا با اون دسااتش که خالو بود رو دیوار دنبال يریز برق میگشاات یدونه يیدا 

 کرد تا گد یچیز محكن صدا خورد و جرقه گد
 من: اریا خوبو



 2٧ محصور شدگان

 اریا: اره خوبن
چیزي جلومون نباشااه ارش و ناگي بعد  اروم اروم جلو میرفتین و مواظب بودین

 ما اومدن داخل
 تا اومدن تو دره کلبه با صداي بلند بسته شد 

 ناگي يرید بغل ارش 
 ارش: خانمن چیزي نیس در بود

اروم جلو رفتین اریا دستشو مثل کورا باگ کرده بود که چیزي واسه روشنایو يیدا 
 کنه 

 جلومون یه میز بود دست رو میز کشید
 يیدا کرد یه شمع

 من فندکن همرام بود با فندك شمع
 

 رو روشن کرد
 یكن بهتر شده بود با نور شمع همه جارو نگاه کردین

 یه شومینه خاك گرفته و تار عنكبور بسته یه میزه کهنه و خاکو
 یه مبل ياره و خراب

اینجا خرابه بود اریا یه چراغ نفتو يیدا کرد با شمع روشنش کرد حاال واضع تر 
 همه چو یطرف کلبه چندتا يله بود که شكسته و خراب بودن بود 

 خیلو وحشت ناك بود 
 اریا: اگ هیچو بهتره شب و اینجا بمونین

 من:اینجا؟ اخه خیلو کثیفه 
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 اریا دنبال جارو گشت بعد یه جارویه نصفه نیمه يیدا کرد
 کايشنشو در اورد داد به من شروع کرد جارو گدن

 همه جارو جارو گدو گفت
 ریا: بفرما حاال خوبها

 من: رو چو بخوابین اخه رو گمین
 اریا: من یه فكري دارم برین باال ببینین چو هست که قابل استفاده باشه

 همه قبول کردین اروم باال رفتین 
 هر لحظه حس میكردم يله ها داره خراب میشه 

 باال تمیز تر بود 
 یه اتاق درش نیمه باگ بود داخل اتاق باگم خاك بود

 یه کمد بود اریا اروم در کمدو وا کرد
 داخل کمد یه جعبه بود

 جعبه رو ورداشت باگش کرد
 یه يارچه بزرد سفید برش داشت داد ارش گفت شاید احتیاج شه

 یه چندتا خرتو يرر هن بود که بدرد نمیخورد
 داخل کمد چندتا يتو و بالش هن بود که اونارو هن برداشت

 گه یكن دیگه گشت چیزي نبود دی
يتو ها خیلو کهنه بودن و بوي نن میدادن نگاهو به اطراف کردم یه تخت کهنه 
جا  یادي اون مدر گ که معلوم بود  ياره  ياره  نه و  با روتختو که ته  و گوار در رف

 کسو نیست



 29 محصور شدگان

باش همه اگگرما و ساارماي گیاد رنگ سااو رفته بود یه يرده به  یه ينجره که چو
 خاطر مدر گمان طوالنو ياره ياره شده بودينجره وصل بود که معلوم بود اونن ب

 به اونطرف نگاه کردم یه دره فرسوده که چوباش همه گده بودن بیرون 
 نمیدونن چرا ولو خوف تو دلن افتاد

 اریا:سوگند حواست کجاست بیا برین
یدادن  که بوي نن م نه  هاي که با اون يتو  جا مونده بودین  ثل گی يایین م رفتین 

 چیكار میكردین 
 یجو بهن نگا میكردین که ناگي گفتبا گ

 ناگي: بچه ها بچه ها گوش کنین یه صدایو میاد
 همه گوش کردین صداي اواگ بود

 یه بچه بود 
 به سمت صدا رفتین اگ کلبه رفتین بیرون

یه صااادایه اواگ با لهجه بومو بود جلو کلبه که خبري نبود اروم اروم بساامت 
ته بود موهاش رو دو طرفش يشاات کلبه حرکت کردین یه بچه کوچیك نشااساا
 گیس کرده بود يشتش رو به ما بود اریا صداش گد 

 اریا: دختر جون دخترخانن میتونو راهو نشونمون بدي
دختره انگار نمیشاانید اریا جلو تر رفت که رو شااونه دختره بزنه ولو یهو دختره 

 برگشت صورتش خونو بود اریا با ترس چند قدم عقب اومد
 بعد مثل دیوونه ها شروع کرد به خندیدن دختر اول نگاه کرد

 بعد دوید
 اول فكرکردین میخواد راهو نشونمون بده 
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 ولو بصورر دورانو دورما دور میزد 
 خیلو ترسیده بودم

 یهو با سرعت به سمت درختا رفت و گن شد دیگه نشونو اگش نبود
 ماهن مجبور شدین برگردین داخل کلبه

بودین يهن کردین و روش نشااسااتین ساارد بود  ملحفه اي رو که اگ باال برداشااته
 ناگي بغل ارش بود کن کن خوابشون برده بود اریا اروم بهن گفت

 اریا: سوگند اگه سردته میخواي بغلت کنن
 من: اریا من میترسن تا حاال شب بیرون نبودم عزیز نگرانه االن

 اریا گوشیشو در اورد نگاهو به گوشیش کرد
 ا تا انتن قطع نشده گنگ بزن اریا: عجیبه انتن دارم بی

 گوشو رو گرفتن گنگ گدم خونمون عزیز ورداشت
شید....عزیز من با ناگي اومدین  من: الوو عزیزسالم اره اره میدونن نگرانو ببخ
ویال یكو اگ بچه ها...اره اره میشاناسایش گوش کن فقط ممكنه قطع شاه انتن 

شه میاین  شده باگ  سته  ست اینجا... اره راه ها ب نگران نباش به مادر ناگي هن نی
 گنگ نزن فعال خدافظ
 گوشو رو دادم به اریا

 اریا: بیا حاال خیالت راحت شد 
 من: یكن اره ولو باگم میترسن اینجا عجیبه

 اریا: بخواب صبح میرین سردر نیست؟
 من: نه 



 ٣١ محصور شدگان

اریا خوابید منن سعو کردم بخوابن کمكن چشام گرم شده بود حس کردم یكو 
شی سنگ به  شه نگاه کردم دیدم دوتا با  شی شماي خواب الوده به  شه میزنه با چ

 چشن گل گده بهن
یه مرد با ریش بلند و موهاي بلند که خیلو بهن ریخته بود و صااورر ساایاه و 
کثیف داشااات بهن نگاه میكرد گبونن بند اومده بود همونجوري که به اون مرد 

 نگاه میكردم با دستن سعو کردم اریا رو بیدار کنن 
 اریا بیدار شد و به سمتو که نگاه میكردم نگاه کرد

 اریا: این کیه
 من: اریا این دیوونس نكشتمون

شدن رفتن ببینن کیه منو ناگ همو  شده بودن اریا و ارش بلند  ارش وناگي بیدار 
 بغل کردین 

مرده دیوونه تا اریا و ارش و دید فرار کرد دوید ساامت جنگل و اونن مثل دختر 
 درختاگن شد بچه الي 

 اریا: بچه ها هوا یكن روشن شده فكر کنن برین بهتره اینجا خطرناکه
 همه موافقت کردین و حرکت کردین اروم اروم جلو میرفتین 

 همش انگار دور خودمون میچرخیدین 
 خسته شده بودین اگ دور یه صدا شنیدین

 مثل صداي دلینگ دلینگ 
 گوله میخوردانگار در یجا باگ میشد و دلینگ به یه گن

 دنبال صدا حرکت کردین
 یه ادم اگ دور دیدین
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 تودلن گفتن حتما اینن عین اون دیونه و دختر بچه االن گن میشه
 ولو هرچو نزدیك تر میشدین مرد گن نمیشد

 مرده داشت یه گیر انداگو میتكوند وجلو کلبه خودشو جارو میزد
 انگاري یه قهوه خونه چو بود 

 اروم جلو رفتین
 اقا ببخشید اریا:

 مرد نگاهو به ما انداخت
 یه مرده تپل

 
 موهاي سرش کن بود سیبیل هاشن بلند بود 

 شبیه قاتال بود 
 مرد: شما اینجا چیكار دارین 

شینمون بنزین تموم کرده بود اومدین بنزین يیدا کنین ولو  شدین ما اریا: ما گن 
 گن شدین االنن هن گرسنه این هن مسیرو بلد نیسین

 این داخلمرد: بی
 با کمو احتیاط داخل شدین

 قهوه خونه مرده خیلو بهتر اگ کلبه بود 
چندتا میز و صااندلو تمیز یه طرف یه اتاق خیلو کوچیك که تبدیل کرده بودن 

 به اشپزخونه 
 دروينجره هن تمیز بود 



 ٣٣ محصور شدگان

 رو یكو اگ صندلیا يشت میز نشستین
 مرد: جالل اسمن جالله خب چو میخورین براتون بیارم

 یا:فرق نداره فقط غذا باشهار
 جالل رفت داخل اشپزخونه و مشغول شد 

 جالل: اگ کو گن شدین
 ارش: اگ دیشب

 جالل: شب کجا موندین
 اریا: توکلبه يایین جنگل

 جالل با یه حالت خاصو نگاهو بهمون کرد دوباره مشغول شد
 جالل: چیز عجیب ندیدین؟

صورتش خونو بود با یه  شبیه من: یه دختر بچه که  مردبا موها و ریش بلند که 
 دیوونه ها بود

 اریا: هردو تو دل جنگل محو شدن
 جالل با غذا اومد املت درست کرده بود

 اگ گرسنه گو سنگن میخوردم این که املت بود 
شب توش  سه خودش بروبیایو بود اون کلبه که  سال ها يیش اینجا وا جالل: 

 موندین یه مسافر خونه سره راهو بود
 گیاد میومد اینجا هن شلوغ میشد  مسافر

یه روگ دختره مسااافرخونه چو داشاات باگي میكرد که میوفته داخل چاه بعد 
 میرن اگ چاه درش میارن صورتش خونو بود 

 وقتو صورر خونو رو گفت همه به هن نگاه کردین
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به دخترش  که مرد  مه داد: دختر مرده بود و بخاطر عالقه شااادیدي  جالل ادا
 دفنش کرد يشت کلبهداشت همونجا 

 خودش هن دیوونه شد و دیگه يیداش نشد البته گاهو بعضیا میگن که دیدنش 
 من: ما اون دخترو دیدین

 جالل: اون دختر که مرده حتما بصورر دورانو دورتون میچرخید نه
 با سر تایید کردین

 جالل: چون رو قبرش وایساده بودین
 لقمه تو دستن خشك شد 

مردم بومو اینجا میگن که اگه کس رو بجاي قبرسااتون جاي جالل ادامه داد: 
دیگه دفن کنو روحش همیشااه ساارگردون تا یكو يیداشااه جرعت کنه قبرشااو 

 بشكافه و جاشو عوض کنه تاحاال کسو نتونسته
 با حرفاي اقا جالل موهاي تنن سیخ شده بود

 اریا که متوجه شد ترسیدین اروم به جالل اشاره گدو گفت
 ما خیاالتو شدین ما خسته بودین اریا: خب حت

 حاال چجوري راهو يیدا کنین 
جالل مسیرو بهمون نشون داد و بهمون گفت سر راه یه کلبه کوچیك هست که 

 میتونین اونجا بنزین تهیه کنین
 اگش تشكر کردین موقع خروج گفت

 جالل: مطمئنن برمیگردین
 برگردین  ما بهن نگاه کردین تو دلمون خندیدم و گفتین مگه خلین



 ٣5 محصور شدگان

 رفتین به جایو که جالل گفته بود رسیدین
 یه کلبه کوچیك خیلو کوچیك بود اریا گفت

 اریا: شما بمونین من میرم تو
 لیتري  4رفت داخل یكن بعد اومد با یه 

 رفتین سمت ماشین منو ناگي سریع سوار شدین چشاموروهن گذاشته بودم
 ناگي: چه شب فراموش نشدنو

شتناك  سر من: خیلو وح شب کامل کنار قبر با یه روح  شو بكن ما یه  بود فكر
 کردین

 ناگي: حرفشو نزن دیگه به انداگه کافو ترسیدم خودم
 اریا و ارش سوار شدن 

 لیتر برسونتمون تا شهر یا تاجایو که بنزین بتونین بزنین  4اریا: خداکنه 
 و حرکت کرد نزدیك شااهر یه يمز بنزین بود اریا سااریع رفت و باك ماشااین

 يرکرد
 مارو رسوندن خودشون رفتن

 دره خونه روکه باگ کردم عزیز با نگرانو يرید داخل حیاط
 من: عزیز نمیدونو چو شد

 عزیز: تعریف کن خوب واسن مادر
اگ سیر تا يیاگ ماجرارو تعریف کردم عزیز اولش فكر کرد شوخو میكنن بعد که 

 ناگي هن تایید کرد گفت
شك شدم خبرم عزیز: بیچاره دختره خدارو سالمو مادر من که مردمو گنده  ر که 

 نداده بودي اخه
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یكن قربون صاادقن رفت و گریه کرد دوباره لپشااو ب*و*س کردم رفتین داخل 
 اتاق همه لباسامونو انداختین ماشین حموم کردین 

 خوابیدین واقعا بیخوابو داشتین
شنیدم تو خواب دنبالش  صداي اواگه دختر بچه رو  شد  شام گرم  شتتا چ ن گ

شتن دختره با همون دیوونه باهن  سرم بود برگ شت  صدا اگ ي شتن نبود  هرچو گ
شاره کردن رو قبرش بودم با ترس عقب رفتن نگاه کردم دوباره  بودن به گیر يام ا
ولو هیچ اثري اگشااون نبود فقط صااداي خنده میومد نمیدونن خنده بود گریه 

 بود 
 اگ خواب يریدم

 شسته رو تختش عرق کرده بوددیدم ناگي هن با حالت گنگ ن
ناگي: خواب دیدم دختر بچه با يدرش دارن نگام میكنن رو قبر دختره بودم که 

 یهو غیب شدن و صداي خنده میومدم ولو نفهمیدم خندس یا گریه
 خداي من این درست خواب من بود

وقتو به ناگي گفتن اونن تعجب کرد رفت به ارش گنگ گد و تعریف کرد منن به 
 رفتناریا گ

 اریا: جانن سالم
 خوابمو تعریف کردم اریا چیزي نگفت 

 من: الو اریا چیشد شنیدي
 اریا: منن همین خواب و دیدم



 ٣٧ محصور شدگان

گه  یده م فت ارش هن همین خواب و د ناگي گ یب بود چون  عا عج گه واق دی
 نفرمون یه خواب مشترك 4میشه خدا 

رفتین  ٧قرار شد همه یجا جمع شین تا راجب این قضیه صحبت کنین ساعت 
 کافو شاپ 

 من: این یعنو چو که همه یه خواب و تو یه گمان ببینین
 ناگي: شاید یه نشونس

 ارش: یادتونه جالل چو گفت
 اریا: گفت شما برمیگردین

 من: چیكار باید بكنین
 اریا: هیچو اهمیت ندین یه خواب بود دیگه 

یگه یكن دته دلن میگفت باید یكاري کنین ولو عقلن گفت حرف اریا درسااته 
 موندین و رفتین خونه

 شب با ناگي داشتین واسه فرد
 

 ا مدرسه درسارو مرور میكردین 
 عزیز رفته بود خونه عمه بزرگن 

 عمن یكن مریض بود و شوهرش تاگه فور شده بود عزیز رفت شب اونجا
 منن ناگي يیشن بود خیالش راحت بود

 صداي خنده اومد اینا بود داشتین درسارو مرور میكردین که  ١٠ساعت 
 ناگي با ترس منو نگا کرد

 ناگي: توهن شنیدي
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 من: اره یعنو چو بود
 ناگي: صداي خنده همون دختر

 من: حتما خیاالتو شدین ولش کن بقیه درسو بخون
 داشتین میخوندین که باگ صداي خنده اومد

 بلند شدین رفتین سمت صدا اروم اروم راه میرفتین
 اگ يله ها رفتین يایین

ه ما یه خونه ویالیو قدیمو دوبلكس بود تو حیاطمون یه حوضااه کوچیك خون
 با چندتا درخت بودیه تخت هن تو حیاط بود که روشو فرش يهن کرده بودین

 چندتا يله میخورد یه ایوون داشتین تقریبا بزرد بود 
شپزخونه  ست ا سمت را یه حال کوچیك که چندتا مبل و میز اینا توش بود بعد 

 یه اتاق جدا بود اين نبود کنار اشپزخونه سرویس بهداشتو بودبود که کال 
سمت چز با دیوار جداشده بود و یه يذیرایو دیگه بود که حال اصلو بودداخل 
حال اصلو سمت راستش یه اتاق بود که اتاق عزیز بود سمت چز يله میخورد 

 میرفت باال که اتاق من باال بود
 باال یه اتاق بود با سرویس بهداشتو

 اتاق من تقریبا شبیه اتاق گیر شیرونو بود
 خودم دوست داشتن اینجوري باشه 

 دوتا تخت و میز ارایش و یه کمد
اروم اروم اگ يله ها اومدین يایین ناگي همونجور که يایین میومد به ارش اس گد 

 و ماجرارو گفت



 ٣9 محصور شدگان

 رفتین سمت حیاط
 دختر بچه تو حیاط بود اگ ترس دندونامون بهن میخورد

 دیونه هن گوشه حیاط نشسته بود مرد
 دوویدین داخل خونه و درو قفل کردین ناگي گریه میكرد اگ ترس

 داشتن سكته میكردم چسبیده بودم به در که یكو محكن کوبید به در
 جی  کشیدم ناگي و بغل کردم مرده دیوونه بود 

 یكن گد به درو رفت
 ارش و اریا اومدن يیشمون

 همه چو رو تعریف کردین 
 ریا: فكر کنن باید برگردینا

 ارش: دیوونه شدي کجا برگردین 
من: منن فكر کنن برگردین وگرنه روح اون دختر و يدرش دساات اگ ساارمون بر 

 نمیداره
 ناگي: من نمیام

 من: مجبوري ناگي
اریا: ولو اینبار نباید بیگدار به اب بزنین باید همه چیز ور دارین اگ کنساارو غذا 

ضافه و يول و لباس و المپو هرچو که گرفته تا گاگ يیكنیك سولو بنزین ا و و کپو
 نیاگه حتو چیز غیر نیاگم وردارین

 مجهز میرین شاید مجبور شین بمونین به خانوادتونن خبر بدین
 یكن سكور کرد و بعد گفت

 اریا: تاگه یكمن هیجان بد نیس به هیجانش میارگه
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وردین قرار شااد فردا به همه گدین گیر خنده شااام اگ بیرون ساافارش دادین و خ
 خانواده ها بگین و وسایل و جمع کنین که حرکت کنین

 
Fasl sevom 

Tardid.  
ناگي رفت خونشااون تا وسااایلشااو جمع کنه مادر ناگي کال خنثو بود در برابر 
حوادث ناگي میگفت خونه ماس دیگه خیالش جمع بود که ناگي واقعا خونه 

 ماست و نگران نمیشد 
گفتن ماجرا اگ چه قراره و میخواین چیكار کنین با کلو غرغر قبول منن به عزیز 

 کرد
 رفتن وسایلمو جمع کنن

 یه ساك بزرد داشتن ورداشتن
اول اگ همه هرچو لباس داشااتن تا کردم انداختن تو ساااك بعد تموم وسااایل 

 ارایشمو ورداشتن و تو کولن انداختن 
 وسایل و ور داشتنشارژر و چاقو فندك و کپسول گاگ و عطر و همه 

 دوتا ساك شد و با یه کوله يشتو
 ناگي هن دست کمو اگ من نداشت با دوتا ساك بزرد اومده بود

 صبح قرار بود اریا و ارش بیان دنبالمون ٨ساعت 
 همه چیز ورداشته بودین

اریا هن ماشین و ير بنزین کرده بود بنزین گاياس هن گذاشته بود تو ماشین کلو 
 بودن  هن وسیله اورده



 4١ محصور شدگان

 شبشن رفته بودن سوير مارکت یه عالمه غذا اماده خریده بودن 
يول هن نقد ورداشااتین اونجا که کارر خان نبود صاابح رفته بودن بانك و يول 
نقد گرفته بودن وسااایل و بزور جا دادین صااندوق عقب و حرکت کردین همش 

 استرس داشتن میترسیدم
راحت تر بود که با ماشااین  با ماشااین وارد جنگل شاادین حداقل یكن خیالن

 هستین
 داشتین میرفتین به سمت کلبه

 من: برین يیش جالل اون میتونه کمكون کنه
 رفتین يیش جالل بزور يیدا کردین کلبه جالل رو

 يیاده شدین اروم رفتین داخل
 اریا: اقا جالل سالم 

 جالل: گفتن برمیگردین مطمئن بودم
 من: شما اگ کجا میدونستین

 صندوق واسه شماست جالل: این 
 اریا گرفت جعبه رو اومدین بیرون

 رفتین سمت ماشین و نشستین داخل ماشین اریا در جعبه رو باگ کرد
 توش چندتا عكس و یه یاداشت و یه نقشه بود

 یاداشت و باگ کردم و شروع کردم به خوندن
 من: تویو که داري این یاداشت رو میخونو 
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سرگردونه و سالها يیش دختري در این جنگل د سال روحش  شده و اگ اون  فن 
منتظره کسااو بیاد داخل کلبه تا اون رو اساایر جنگل کنه حاال تویو که اومدي 

 باید با همه چو کنار بیاي تو يا تو این راه گذاشتو و نمیتونو کنار بري 
بعد اگ دفن جناگه دخترك نقشاه رو باگ کرده و به جایو که نقشاه هدایتت میكنه 

شه میگه  حرکت کن ولو سمت راهو که نق شه اگه قبل اگ دفن دختر به  یادر با
 بري هرگز نمیرسو هرگز

 به بچه ها نگا کردم
 ارش: چیكار کنین فكر کنن تو بد مخمصه اي افتادین

 ناگي: یعنو اینجا میمونین نمیتونین برگردین؟
 من: میتونین بابا برین حاال 

 برسه دور گد اریا حرکت کرد سمت همون کلبه ولو قبل این که
 من: کجا

 اریا: یه سوال اگ جالل بپرسین ببینین تكلیفمون چیه
 هرچقد رفتین کلبه جالل رو يیدا نكردین

 انگار اصال کلبه اي نبوده 
 من: مگه میشه همینجا بود چرا نیست

 ناگي: جالل هن روح بود یعنو؟ واي من میترسن
ساعت  سمت کلبه حرکت کردین  اگ کلبه چندتا عكس بود تقریبا  ٣.4نا امید 

 گرفتن ماشین و قفل کردین وسایل و ور داشتین رفتین داخل کلبه
 جارو اورده بودین میزي که داخل بودو حول دادین یه گوشه 



 4٣ محصور شدگان

 جارو گدین گمین و بعدم چادر گدین تو داخل کلبه
 نفر توش جا میشدین 4چادرش تقریبا بزرد بود 

 وسایلمونن جا میشد توش
 رم میكردین بخورین نشسته بودین غذا گ

 من: کو میخواین شروع کنین 
 اریا: امشب که بچه بیاد جارو نشون بده ما که نمیدونین کجارو باید بكنین

 من: واي ما منتظرین یه روح بیاد يیشمون 
 اریا: سوگند تكون نخور يشت سرته

 من: واي کجا
 اریا: اروووم وایسا تكون نخور

 اومد سمتن یهو يخ کرد یه متر يریدم هوامثل مجسمه خشك بودم اریا اروم 
 من: خیلو بیشعوري احمق ترسیدم

 اریا خندید: دیگه این در برابر این اتفاقاي چند روگ چیزي نیس که
ستن چو قراره يیش  سته بودین منتظر عین بید میلرگیدم نمیدون ش غذا خوردین ن

 بیاد همش نگران بودم هوا تاریك شده بود 
 بودین که صداي اواگ اومد سر خودمونو گرم کرده

 اریا: بچه ها وقتشه
 بلند شدین رفتین بیرون به سمت يشت کلبه رفتین

 دختر اونجا نشسته بود
 اریا: قبرتو نشون بده

 دختربلند شدو دورانو چرخید و چرخیدو چرخید یهو یجا نشست
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 ارش: قبرر اینجاست؟
 دخترك خندیداریا و ارش شروع به کندن کردن

 به یه چیز چوبو خوردنخیلو کندن تا 
 با کمك هن اوردن باال 

 با چاقو در جعبه رو باگ کردن یه نوشته توش بود
 اریا خوند نوشته رو

اریا: تویو که داري یادداشاات رو میخونو امیدوارم نفر اخري باشااو که اینو 
 میخونو و این باگي تموم بشه

ر چز صدمت برو سمت چاه متمایل شو به راست ده قدم برو جلو برگرد سمت
جاي  عدم برگردو ادرس  گه ب که دختر می جایو  ناگه رو وردار و ببر  جلوتر ج

 جدید رو داخل همین جعبه تو قبري که من کندم بزار و برو 
 من: واي این چجور باگیه

یدفعه یادشااون اومد جالل تو حرفاش گفته بود این یه باگیه چند نفر اومدن و 
یدا تا  جاي دخترو عوض کردن ولو ارامش ي مه داره  قد ادا باگي این نكرد این 

 ارامش واقعو يیدا کنه
 چرا این حرف یادشون رفته بود

 خیلو گیج بودن 
 دوباره صداي خنده اومد 

 اریا:ارش بجن گودتر برین کارو تموم کنین
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سیدن به جناگه یه دختر  شروع به کندن کردن کندن تا ر سریع رفت با اریا  ارش 
ش شكلو که میومد يی ست مرده جناگش با همون  سالها مون انگار نه انگار که 

 سالن بود فقط صورتش خونو بود
 داشتن شا

 
خ در میاوردم البته اینقد چیزاي عجیب دیده بودم این چند وقت که این دیگه 

 عجیب نبود
 بچه رو بلند کردن

 باگ صداي خنده اومد
 میدادبچه رو بغل کردن و دنبال دختره راه افتادین داشت راه و نشونمون 

 یكن دیگه رفتین اریا داشت با دقت اطراف و نگاه میكرد گیاد دورنشدین اگ کلبه
 یجا موند دوباره چرخید و یهو یجا نشستو گد گیر گریه

اریا و ارش شااروع کردن به کندن جناگه رو دفن کردن اونجا بعد اگ این که دفن 
 کردن دخترك خندید 

 که گوشامونو گرفته بودین اینقد خندید که صداش بلند شد اینقد بلند
 یهو وایساد جلومون لبخند گد و غیب شد

 با وحشت همه طرفو نگاه کردین ولو انگار نه انگار
 فقط یه یاد داشت اگش بجا موندارش یادداشت رو ورداشت

ارش: تو اساایره جنگلو تو باید اساایر بمونو تا همه چیزو مثل قبل نكنو اگاد 
 نخواهو شد 

 چو رو مثل قبل نكنو ناگي: یعنو چو همه 
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اریا: بچه ها فعال برین یادداشاات بزارین تو قبر قبلو و وسااایل جمع کنین برین 
 ببینین چو میشه

 
Fasl chaharom 

Mahsor shodegan.  
برگشتین و داخل جعبه یه یادداشت اگ جاي جدید قبر گذاشتین رفتین و وسایل 

 و ورداشتین سوار ماشین شدین 
 اگ کنیناریا: خوب نقشه رو ب

 من نقشه رو باگ کردم یه چیزایو توش بود شكلكایه مختلف
که باید با توجه به اطراف يیدا میكردین مثال شااكل یه سااكو بود که فهمیدین یه 

 تخته سنگ بزرد داشتین میرفتین که تو نقشه شكل یه رود بود
 ناگي: مگه اینجا رودخونه هست

 ارش: اینجا هیچو بعید نیس 
 یكن دیگه رفتین 

 اریا: گوش کنین صداي اب میاد
 ارش: اره حتما همین رودخونه هست

 يیاده شدین یه رودخونه بود چجوري باید رد میشدین اگش به نقشه نگاه کردم
 تو نقشه شكل یه قایق بود

 من: بچه ها بگردین دنبال یه قایق
 ارش و اریا هرکدوم به یه سمت رفتن

 ارش داد گد
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 ارش: بچه هاا بیاین اینجاس
 فتین سمت ارش یه قایق تقریبا بزرد بودر

 ناگي: خوب حاال چیكار کنین ماشین و همینجا بزارین؟
 اریا: مجبورین دیگه

برگشتین سمت ماشین وسایلو ورداشتین اریا ماشین و برد گیر درختا قاین کرد و 
 با کمك هن روشو يوشوندین با برد و شاخه درختا قایمش کردین

 رفتین سمت قایق وسایل و ورداشتین و 
 اریا اول رفت داخل قایق وسایل و گرفت و دستمونو گرفت سوار شدین

 تو نقشه نوشته بود که باید تا ته رودخونه حرکت کنین تا به یه راه خاکو برسین
 تا ته رودخونه رفتین و به مسیره خاکو رسیدین

 يیاده شدین 
 یرسیدین باید سمت چز مسیره خاکو میرفتین و به یه درخت بلند م
 بعد اگ کلو گشتن یه کلبه يیدا کردین همونو که تو نقشه بود

 خوشحال شدین
 رفتین سمت کلبه جلوش یه یادداشت بود

 ارش ورداشت
 ارش: خوش امدین حاال حاال ها مهمون مایین يس خوش بگذرونین

 ناگي: یعنو چو
 اریا: برین تو

 داخل شدین برعكس اون کلبه 
 عین خونه بوداین کلبه خیلو تمیز بود 
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واردش که شدین سمت راست یه دست مبل به رنگ مشكو و سفید بود سمت 
شومینه یه میز بود روش گلدون بود یه ينجره بود  شومینه خاموش کنار  چز یه 

 گیر ينجره یه میزه چهار نفره با صندلو اونطرف در یه جا کفشو بود
ود بغل غل اشپزخونه يله بروبرو یه اتاق بود که توش گاگو فرو اینجور چیزا بود ب

 يله سرویس بهداشتو و حموم 
اگ يله ها رفتین باال سااه تا اتاق بود در یكو اگ اتاقارو باگ کردم ساارویس تخت 

 دونفره با میز ارایش و کمد همه چیز سفید مشكو بود
 اون یكو اتاق ست قرمز بود همه چیش 

 اتاق اخر اتاق خواب نبود فقط ير اگ کتاب بود
 دم خوابن انگار بعد اگ یه عالمه سختو وارد بهشت شده باشو فكر میكر

 اریا: تو این جنگل یه همیچین خونه اي؟؟
 ارش: خیلو عجیبه ولو اگ هیچو بهتره بمونین دیگه همینجا

 ناگي: اصال چرا برنگشتین برین
 اریا: چون باگم همون اتفاقایو که اونسریع رفتین واسمون افتاد میوفته

 دفن کردین من: ماکه دخترو
اریا: خودمن نمیدونن ولو دیدي که نوشااته بود اساایرین فك کنن نمیتونسااتین 

 راهو يیدا کنین 
شما باید بمونین اون  شته بودن که  شتا نو ست میگه تو همه یاددا ارش: اریا را

 یاداشتو که دختره دادم نوشته بود تا همه چیزو مثل قبل نكنین نمیتونین برین
 نشونه بعدي باشین درسته من: يس ما باید منتظر
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 همه تایید کردن 
 حاال نوبت این بود که اتاقارو انتخاب کنین

 ارش: جفت جفت تو اتاق
 من: یعنو چو

 ارش: من و خانمن تو اقار
 من: منو ناگي تو اریا

 اریا: راست میگه منوارش تو ناگي
 ناگي: من میخوام يیش اقام باشن خب

 من: ناااگي
 ارش شما تنها باشینناگي: کوفت من که با 

 رفتن داخل اتاق درم بستن
 اریا: حاال چیكار کنین

 من: برین وسایلو جابجا کنین
ساکت  ست هردو  ش صندلو ن ستن اریا هن رو  ش رفتین داخل اتاق رو تخت ن

 بودین 
 من: اریا

 اریا: جانن
 من: حاال باید چیكار کنین یعنو باید اینجا بمونین اخه تاکو

کنن بعد میرین با ارش این اطراف میگردین شاااید راهو اریا : یكن اسااتراحت 
 يیدا کردین

 من: ما چو يس
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 اریا: شما بمونین شام درست کنین
لباسشو عوض کرد و اومد رو تخت دراگ کشید سریع خوابش برد به نین رخش 

 نگاه کردم
 چقد خوشگل بود االن دیگه دوسش داشتن

 ممنن لباسمو عوض کردم و همونجا رو تخت خوابید
 نمیدونن چقد گذشت بیدار شدم هوا یكن تاریك بود اریا نبود

 یكن ترسیدم بلند شدم
 رفتن يایین ناگي جلو شومینه نشسته بود کتاب میخوند

 من: اریا کجاست
ناگي: واي ترساایدم چرا عین جن میاي با ارش رفتن ببین اطراف چو هساات 

 منن اگ ترس درو قفل کردم خودمو با کتاب سر گرم کردم
 من: شام چو دارین

 ناگي: یچیزي داغ کردم بیان شام بخورین
 رفتن دستشویو یه ابو به سرو صورتن گدم

 اومدم کنار ناگي نشستن
 ناگي: سوگند

 من: هووم
 ناگي: اخرش چو میشه

 من: نمیدونن واال
 ناگي: نجار يیدا میكنین یعنو؟
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 من: اره نترس
 یهو یكو محكن در گد

 با ترس گفتن 
 من: کیه

 مایین ارش:
 رفتن درو باگ کردم

 من: چته ارش ترسیدین
 اومدن تو سریع رفتن سمت شومینه اینقد سردشون بود درو قفل کردم دوباره

 ناگي رفت غذا هاي داغ کردرو بیاره بخورین
 من: تعریف کنین چیشد

 اریا: تاریك بود گیاد نتونستین برین ترسیدین برگشتین
سته بودین دور هن داشتین حرف میزدین شام رو خوردین يسرا ظرفارو شستن نش

 یهو یه صدایو اومد
 صداي یه گن 

 اروم یچیزي رو گمزمه میكرد
 اریا گفت :بهتره برین ببین

 
 ین چو میگه شاید همون نشونه باشه

 لباس يوشیدین و حرکت کردین
 همین که اگ کلبه اومدین بیرون یه سگ دنبالمون کرد

 منو سریع فرار کردین اریا دست ناگي رو گرفت ارش هن دست
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 اریا و ناگي مجبور شدن اگ یه مسیر دیگه برن 
 منو ارش هن اگ این یكو مسیر

 یكن که دویدین خسته شدین اگ سگ هن خبري نبود
 من: ارش گن شدین؟

 ارش: نه نگران نباش همین راهو مستقین اومدین
 بعد اگ این که مطمعن شدین اگ سگ خبري نیس برگشتین

 ن اومدباگ صداي اون گ
 یچیز گمزه میكرد

 به سمت صدا رفتین
 محكن دست ارش و گرفته بودم

 من: ارش صداي يا
 ارش: هیس ساکت 

 ساکت شدم صداي يا نزدیك تر میشد
 دست ارش و محكن فشار میدادم

 صدا نزدیك و نزدیك تر میشد
 ارش: اریا تویو ترسوندیمون

 ناگي دست اریا رو ول کرد يرید بغل ارش
 يیش من اریا هن اومد

 اریا: خوبو حالت خوبه
 من: اره تو خوبو
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 اریا: اره
 ارش: خب برین

 باگ صداي گن اومد
 اینبار واضع تر بود

 گن: همه چیز تو قبر رافاس..... همه چیز تو قبر رافاس
 اریا: سریع برگردین کلبه

 همه برگشتین کلبه
 من: واي رافا دیگه کیه

 ناگي: شاید همون دختر بچه باشه 
 اصال مطمئنین رافا دختره شاید اسن يسر باشهارش: 

 اریا: نشونه بعدي کجاس یعنو من که گیج شدم
 نشستین و ناگي رفت چایو دم بزاره

 یهو یه صدایو اگ داخل اتاق اومد مثل بسته شدن محكن  ينجره
 با سرعت به سمت باال رفتین 

 کتابخونه بود
 ه خورده بودانگار ينجره باشدر بسته شده بود گمین ير اگ شیش

 اگ البالي شیشه ها یه یاداشت يیدا کردن
 اریا یاد داشت رو ورداشت

 برو به میانه جنگل نه دیرتر نه گودتر 4اریا:ساعت 
 یادر باشه اگه يشت گوش بنداگي 

 گنده نمیمونو
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 من: ساعت چنده
 ١2.٣٠ارش: 

 باید حرکت کنین 4من: یعنو ساعت 
 با جارو همه شیشه هارو جمع کردین

 بود 2ین يایین نشسته بودین ساعت رفت
 اریا: فك کنن یكن وسیله باخودمون ببرین

 ارش: اره مثل چاقو و چادر 
 ناگي: من میترسن 

اریا بلند شااد و یه کوله يشااتو ور داشاات توش طناب و چاقو و چك کشااو 
 هرچیزي که الگم بود انداخت 

 کوله رو اماده گذاشت رو جاکفشو
 نمن: اریا چندتا غذاهن ببری

 ناگي: کو میتونه تو اون وضعیت غذا بخوره اخه خنگ
 ارش خندید و گفت

 ارش: من
 اریا کنارم نشست و دستمو گرفت
 اریا: چرا دستار سرده ترسیدي؟

 من: خیلو اریا
یه نگاه به ناگي و ارش کرد اونا مشغول حرف گدن بودن اصال حواسشون به ما 

 نبود
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 سرشو خن کرد در گوشن گفت
 به بعد جایو که اقار هست نترساریا: اگ این 

 خندیدم 
 من: چشن اقا

 دستمو ب*و*س کرد بعدم بین دوتا دستاش گرفت تا گرم شن
 شده بود ٣.٣٠ساعت 

 ناگي: برین دیگه
 وگرنه میمیرین 4من: گفت راس ساعت 

 رفتن گوشیمو اوردم که عكس بگیرم اگ ناگي اینا یواشكو 
 که یاد عكس هاي کلبه افتادم

 رو یكو یكو چك میكردم که تو عكسا یچیز عجیب دیدمداشتن عكسا
 تا عكس بود  5حدودا 

 هر کدوم اگ عكسا اگ یه قسمت اگ کلبه اگ يشت جلو 
 هر کدمو اگ عكسا رو که چك میكردم هیچ اثري اگ خرابو و ویرانو کلبه نبود

 خیلو عجیب بود
 مثال جلو کلبه یه دره خراب و مندرس بود که داشت میشكست

 عكس یه دره سالن با یه گنگوله جلوش ولو تو
 به بچه ها نشون دادم 

 ناگي: اینا یعنو چو مگه میشه
 ارش: من فهمیدم

 من: چو
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 4ارش حاال برین فعال بعد توضیح میدم دیر میشه ساعت 
 اروم بسمت وسط جنگل حرکت کردین 

 براي این که راهو گن نكنین تو راه نشونه میزاشتین
 به وسط جنگل رسیدین

 درختا بصورر دایره دورمون بودن 
 ارش: حاال باید چیكار کنین

شدین تنه  شدید بود که مجبور  شروع کرد به وگیدن اینقد  شدیدي  ناگهان باد 
 درخت رو محكن بگیرین 
 اگ میون باد صدایو میومد 

 صداي همون گن
 گن: همه چیز تو قبر رافاس وسط درختااااا 

 اد قطع شداین جمله رو چندبار تكرار کرد و ب
 ناگي اگ ترس غش کرد ارش بغلش کرد نشست همونجا 

 ارش: این چجور باگیه دیگه
 وسط درختا میشد وسط همون دایره شروع به کندن کردن

 منن سعو کردم ناگي رو بهوش بیارم
 خیلو کندن تا به یه جناگه رسیدن

 اریا با ترس داشت نگاه میكرد 
 من: چیشده اریا مگه چو دیدي

 باورتون نمیشه بچه هاارش: 
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 ناگي: دیگه تو این جنگل لعنتو هرچیزي ممكنه بگو باور میكنین
 اریا: این جناگه يدره دخترس

 یعنو اونن مرده بود
 من: واي مگه میشه جالل که گفت اون گندس

 ناگي: خوده جالل مگه ادم بود اونن روح بود دیگه
ساات برین من دارم من: حاال ولش کنین سااریع بگردین ببینین نشااونه چو ه

 سكته میكنن
ارش و اریا جناگه رو گیرو رو کردن یه جعبه گیرش بود ورش داشااتن و قبرو ير 

 کردن
حرکت کردین سمت کلبه نشونه هارو یكو یكو ور میداشتین تا کسو يیدامون 

 نكنه
 به کلبه که رسیدین ناگي ولو شد رو مبل 

 ارش: ناگي حالت خوبه
 عیت؟ناگي: این سواله تو این وض

 ارش: حاال چرا سر من عصبو میشو 
 من: بچه ها بسته 

 ارش رفت رو مبل تكو نشست اریا جعبه رو گذاشت رو میز 
 منن کنار ناگي نشستن

 نفر توفكر بودین 4اریا روبروي ارش نشست هر 
 ارش: اقا باگ کنین ببینین چیه 

 اریا باگ کرد جعبه رو داخل جعبه چندتا یادداشت و عكس بود
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 یادداشت اول رو ورداشت
اریا: سااالها يیش داخل این جنگل مردمان گیادي گندگو میكردند مردمانو که 

 به هیچ کس و هیچ چیز نیاگي نداشتن مردمانو سا
 

 ده که براي خودشان گندگو میكردند
 انها اگ شهري دور کوچ کرده بودند و به داخل جنگل يناه اورده بودند

 بودنگندگیشان را خودشان ساخته 
 تا این که گروهو کولو به این دهكده کوچك امدند
 درمیان ان کولو ها یك يیر گن با ظاهري ژولیده بود

 يیره گن کلبه کوچكو اگ میان دهكده برگزیده بود و در انجا ماندگار شده بود
 باکسو رفت و امد نداشت ولو همه میگفتند که اون یك جادوگره

 اصال بیرون نمیومد
صمین میگیره این يیره گن رو تا این که روگ صرار مردم ت شهرداره دهكده به ا ي 

 اگ دهكده بیرون بنداگه
 مردا همه با مشعل به سمت کلبه يیر گن حرکت میكنن

 و با دادو بیداد اونو اگ کلبه میكشونن بیرون
 قبل این که اون رو اگ دهكده بیرون کنن شروع میكنه به خوندن طلسن

 طلسن اون این بود
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خداو تا اي  گل رو طلساان میكنن  قدرر دادي این جن به من  که  ندگار من 
مردمانش رنگ اسایش نبینن و کسو که يا در این جنگل بزاره اسیر خواهد شد 

 و راه نجار نخواهد داشت
 ارش: خوب این چه ربطو داره مردماش چیشدن؟

 اریا: اینجا که چیزي ننوشته بزار ورق بعدي رو باگ کنن
 شتو برگه بعدي رو بردا

اریا:مردم باور نكردن حرفش رو ولو کمكن اسایش اگ میان مردم ده رفت مردم 
 شبها صداي وحشتناك میشنیدن

 کمكن مردم اگ اینجا رفتن 
 سالها گذشت و کسو اگ طلسن جنگل خبري نداشت

 تا این که يسري جوون به همراه دختري به اینجا اومدند
ل نداشااتن تا این که مردي میانساااانها به کلبه يایین جنگل رفتن و راه برگشاات 

 يیش انها رفت
 مرد به انها گفت که این کلبه رو به مسافر خونه تبدیل کنن تا اگ اینجا رها بشن

 این را گفت و غیب شد
دختر و يساار جوان انجارو ساااختن ولو بعد اگ این که انجا تمام شااد دلشااون 

 نیومد که برن و همونجا گندگو کردن
 گایمان اگ دنیا رفت دختر باردار شد و سر

سن اون رو روي دخترش  شت ا سرش دا شدیدي که به هم سر به دلیل عالقه  ي
 گذاشت و عالقه شدیدي به دخترك داشت

 من: بقیه ماجرارو هن که میدونین راستو ارش 
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 ارش: جانن
 من: تو گفتو فهمیدي دلیل این که عكساي تو گوشین عوض شده چیه

بچه تو یاد داشاات چو نوشااته بود نوشااته بود که ارش: اره یادتونه که اون دختر 
 باید همه چو رو مثل قبل کنین تا قبل این که یادداشتارو بخونین شك داشتن

 االن مطمعن شدم
 اریا: منظورر اینه که ما باید مسافر خونه رو راه بنداگین؟

 ناگي: اخه چجوري؟
 ارش: اونو نمیدونن ولو تنها راه نجاتمون همینه

 باید منتظر نشونه باشین باگممن: فكر کنن 
اریا: نه من اینجوري فكر نمیكنن من میگن یدور همه چیزو اگ اول مرور کنین 
اولین بار جالل قضاایه دخترو گفته بود و گفته بود یه باگیه و این که هرکسااو 
اومده جاي دخترو عوض کرده باگ ارامش يیدا نكرده جالل حرفو اگ سااااختن 

 طلسن و داستان دهكده هن نزدمسافر خونه نزد حرفو اگ 
شدن  سوال يس اونایو که اومدن و جاي دخترو عوض کردن چی صال یه  من: ا

 اصال چرا اونا مسافر خونه رو تعمیر نكردن
 اریا: افرین منن میخواسن همینو بگن اونا چیشدن

ارش: شاید به این مرحله نرسیدن مگه این یه باگي نیس؟مرحله اول برگشتن به 
دش دفن دخترك تو قبر جدید بعدشاان نوشااتن یادداشاات تو جاي کلبه بود بع

قبلو و باگ کردن نقشااه و اومدن به اینجا بعد يیداکردن قبر رافا و خوندن اینا و 
 ساختن اونجا
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 اریا: منظورر اینه که قبل این که به اینجا برسن مردن؟
شدن یا  صال به این کلبه نرسیدن اونا تو راه یا گن  ردن یا فرار کارش: دقیقا اونا ا

 مردن
 من: یه سوال دیگه یعنو جالل به همه این نقشه رو داده بود؟؟

 ناگي: شاید فقط به ما داده بود
اریا: اهااا افرین ما کسااایو هسااتین که این باگي رو تموم میكنین واسااه همینن 
جالل نقشااه رو به ما داد و مارو هدایت کرد به اینجا ما باید طلساان و اگ بین 

 ببرین
 : اره همینه ياگل حل شدارش

 
Fasl panjom 

Mosafer khon.  
 یكن دیگه نشستین و حرف گدین که ناگي بلند شد

 ناگي: بسه دیگه برین بخوابین فردا بحرفین
 من: حق با ناگیه من خوابن میاد

 ارش بلند شد شب بخیر گفتن و با ناگي رفتن داخل اتاقشون
 من: اریا خوابت نمیاد

 االن میاماریا: چرا توبرو 
 من: من تنها میترسن

 اریا: باشه اومدم برین
 رفتین داخل اتاق و خوابیدین
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ساعت  ساعت و نگاه کردم  شدم اریا نبود  بود رفتن يایین ناگي  ١٠صبح بیدار 
 داشت چایو میخورد

 ناگي: صبح بخیر برو چایو بریز بخور
 رفتن صورتمو شستن و چایو ریختن واسه خودم

 من: ارش و اریاکجان
 ناگي: رفتن تا يشت خونه ببینن تو انبار چیا هست

 صبحانه خوردم به ناگي گفتن
 من: حاضر شو برین ببینین چو میكنن

یه سویشرر يوشیدم کالشو انداختن رو سرم ناگي هن شویشرر يوشید و کال 
 کاموایو گذاشت سرش

 رفتین يیش اریا اینا 
 من: اریا کجایو

 یا يیدا کردین باورر نمیشهاریا: اینجایین خانمن بیا ببین چ
 ناگي: چو هست مگه

 ارش: کلو وسیله بدرد بخور واسه ساخت کلبه
 من: ایول ببینن

 رفتین داخل با ناگي باورکردنو نبود ولو تو این جنگل هرچیزي امكان داشت
 هرچیزي که براي ساختن دوباره مسافر خونه نیاگ داشتین اینجا بود

اینجا ساارده بعد نهار تصاامین میگیرین که ارش: خب حله حاال برین داخل 
 چجوري باید شروع کنین
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 همه تایید کردین و رفتین داخل
شن کردم اریا هن رفته بود تو اتاق  نهار رو که خوردین من رفتن گیر چایو رو رو

 لباسشو عوض کنه ناگي و ارش هن داشتن حرف میزدن
 رفتن باال يیش اریا
 در گدم رفتن داخل

 میزنو خباریا: چرا در 
 من: گفتن شاید ل*خ*ر باشو

 اریا: خب چیه مگه خانممو دیگه
 خندیدم و رو تخت نشستن

 اریا: چیه توفكري 
 من: یعنو االن عزیز چیكار میكنه نگرانه نه

 اریا: بهش فكر نكن توکه گفتو میاي اینجا اونن میدونه 
 من: اره گفتن

 اریا: بلند شو برین يایین 
 یین دستمو گرفت و رفتین يا

 ارش رفت چایو ریخت و اورد
 ناگي: خب چجوري شروع کنین

ارش: اول اگ همه باید با امكانار کامل چادرو غذا و جارو تو و اینجور چیزا 
 برین تا کلبه

 من: اره باید برین تمیز کنین اونجارو قشنگ
 اریا: بعد اینارو چجوري ببرین
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 خوبه؟ ارش: یه مسیر يیدا کنین ماشین و بیارین تا اینجا 
تا  یدا کنین وساااایلو بزارین توش ببرین  یه فرقونو چیزي ي خب میتونیمن  من: 

 اونور رود بعد ببرین
اریا: راس میگه اینجورین خوبه یه چیز بزرد باید درست کنین وسایل و بزارین 
توش برین تا قایق وسااایلو اول ببره یكو اونطرف رود بعد همون وساایله رو ببره 

 مونبعدم بیاد دنبال بقی
 ارش: فكر خوبیه فردا حرکت کنین به سمت کلبه دیگه

یا برین یكن این دورو برا  فت ب فت گ یا دسااتمو گر چایو ار عد اگ خوردن  ب
 بچرخین

 من:باشه واسا االن میام
 رفتن سویشرر خودمو اریا رو اوردم

 اریا: اونقدم سرد نیستا
 من: بپوش

 يوشیدین و رفتین بیرون
 اریا: یه سوال بپرسن

 بپرسمن: 
 اریا: اگ اینجا خالص بشین باگم باهام میمونو

 من: اووم بزا فكر کنن 
 اریا: جدي يرسیدم هنوگم به اون يسره فكر میكنو؟
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من: نه کال این حوادث نمیزاره به چیزي فكر کنن ولو جواب سوال اولت و بدم 
 نه نمیمونن

 اریا: چرا
 ینقد خوب باشنمن: چون تو خیلو خوبو اگ همه نظر خوبو من نمیتونن ا

 اریا: میزنن تو سرتا اصال میتونو نباشو مگه 
 خندیدم دستشو انداخت دور گردنن لپمو ب*و*س کرد

 اریا: بزار برگردین کال جدي میكنین رابطمونو
 من: یعنو چو

 اریا: حاال میبینو دیگه فضول
 یكن قدم گدین باد میومد اریا سردش کرد

 من: بعد گفتو سویشرر الگم نیس 
 : دیگه وقتو خانمن بفكرم باشه مشكلو ندارم دیگهاریا

 من: بعله
شتین کلبه نزدیك کلبه رسیدین ارش و دیدین با کالفگو اومده  سرد بود برگ هوا 

 بیرون داره سیگار میكشه
 من: فكر کنن باگم دعواشون شده 

 اریا: تو برو با ناگي حرف بزن من ببینن چیشده
 من با ارش اینجوري بهترهمن: نه اینبار تو با ناگي حرف بزن 

 اریا: باشه
 رفت داخل منن رفتن يیش ارش

 من: ارش
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 ارش: جانن
 من: چیشده باگ

ما  ناراحته خوب مگه  ارش: کالفن کرده انگار فقط اونه که اگ این وضااعیت 
خوشااحالین ماهن دارین با سااختو اینجا کنار میاین ولو کنار میاین انقد غر 

من خالو میكنه مگه تقصاایر منه اینجا گیر نمیزنین عصاابو میشااه ناراحته ساار 
 کردین خسته شدم اخالقش عوض شده

من: ناگي خیلو دوساات داره ارش خب شاارایط روحو خوبو نداره میترسااه 
 درکش کن

ارش: درکش کنن؟ من که همش درك میكنن اون باید درکن کنه شااب تا صاابح 
شغ شت که چرا ا شك دا شهر بودین همش بهن  الو چرا غر میزنه اون موقع که 

 دیر ج میدي کجا هستو باکو هستو کجا میري صداي کیه
االن که تو این قبرسااتون جایو ندارم برم همش ور دلشاان میگه چیه اگ این که 
شده بعد به  شون برار تنگ  شدي چیه دختراي دیگه دل سته  سره کنارتن خ یك

 خودش فهش میده گریه میكنه بخدا خسته شدم دیگه
ستاش گرفته بود ستن  سرشو تو د ش شكش دربیاد رفتن کنارش ن کن مونده بود ا

 اروم دستمو انداختن دور گردنش گفتن
من: داداشااو ناراحت نشااو درساات میشااه حرص نخور حق باتوااا من میدونن 

 ناگي اخالقش بد شده
 ارش: خیلو بد شده

 من: حاال بخند برین تو اشتو کنین بخاطر من
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شدین رفتین داخل اریا و  سته بودن ناگي تا ارش خندید و بلند  ش ناگي رو مبل ن
 ارش

 
شن گفتن  شن گفت ببین منن با چ شن خره رفت و ارش رو به من با چ و دید چ

 بیخیال حولش دادم جلواروم به اریا اشاره گدم برین باال نفهمید
 من: عشقن

 اریا برگشت سمتن با تعجب 
 من: برین باال لباسامونو عوض کنین

 منو نگاه میكرد رفتین باال اریا بلند شد همونجور با تعجب
 داخل اتاق که شدین اریا گفت

 اریا: یبار دیگه تكرار میكنو
 من: چو رو

 اریا: همون که يایین گفتو
 من: یادم نمیاد

 اریا: که یادر نمیاد نه 
 من: نههههه

 اریا: باشهههههه دارم واست
 حمله کرد ساامتن جی  کوچیك گدم و فرار کردم يریدم روتخت و واسااش گبون
دراگي کردم یهو شاایرجه گد رو تخت و يامو گرفت و انداختن رو تخت شااروع 

 کرد قلقلك دادانن
 من: نكن اریا توروخدا خخخخخ نكن نكن خخخخخخ
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 اریا: که یادر نیس هان
 من: باشه باشه میگن میگن بخدا میگن

 اریا: بگو تا قلقلك ندم
 من: عشقن عشقن

 اریا دیگه قلقلك نداد 
 اشغالومن: واي خیلو 

 اریا: خودتو 
 بعد لپمو ب*و*س کرد گرفت خوابید

 من: اریا لباستو عوض کن
 اریا: حال ندارررم

 من: ياشو تنبل بدوووووو
 بلند شد سویشرتشو کند لباس راحتو يوشید 

 منن لباسمو عوض کردم همه يتو رو دور خودم يیچیدم و خوابیدم
 اریا: خب مثل این که قلقلك الگم شدن بعضیاا

 غلط کردم بابا بیا اینن يتو من:
 اینقد خسته بودم که گود خوابن برد 

 وقتو بیدار شدم هوا تاریك بود اریا نبود 
 بلند شدم لباسمو عوض کردم و یه کششو به خودم دادم و رفتن يایین

 همه نشسته بودن داشتن میخندیدن
 من: سالم
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 ناگي: إ بیدار شدي چقد میخوابو
 نكردي خبمن: اریا چرا بیدارم 

 اریا: اخه خوابت عمیق بود دلن نیومد
_________________________________ 

 راوی اریا
 سوگند:اریا چرا بیدارم نكردي

 من: اخه خوابت عمیق بود دلن نیومد
 سوگند رفت یه چایو ریخت و اومد کنارم نشست

 سوگند: خب چو میگفتین میخندیدین
 ناگي: هیچو منو داشتن اذیت میكردن

 ش: خوب بچه هافردا شروع کنین دیگهار
ساعت شد حرکت کنین برین که تا  ١١من : اره دیگه االن  شن  شاال هوا که رو ای

 برسین هوا هن کامال روشن میشه گودتر تموم کنین
 همه موافقت کردن

 ناگي و ارش داشتن حرف میزدن سوگندم داشت فكر میكرد 
 من: به چو فكر میكنو

 برم خونه دیگهسوگند: خسته شدم میخوام 
 من: من هستن که خسته چرا 

شدم همش نگرانن که یه اتفاق تاگه  سته  ستو ولو اگ اینجا خ سوگند: اره تو ه
 بیوفته یكیمون یچیزیش بشه من میترسن 

 ارش: چو میگین یواشكو بهن
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 ناگي: إإإبه توچه فضول 
 یدفعه ناگي حالش بهن خورد دوید سمت دسشویو

 سمتش همش عق میزد سوگند دویید
 سوگند: ناگي چت شد خوبو

 ناگي : واي اره خوبن
 دوباره عق گد

 ارش: چیزي خوردي؟ چت شد یهو
 سوگند: نكنه...
 ناگي: نكنه چو

 من: نكنه حامله اي
 همه با تعجب به من نگاه کردن

 سوگند: منن همینو میخواستن بگن
 ناگي: نه بابا

 ارش: اره بابا نه حامله چیه
 دوباره ناگي عق گد

 ند اروم در گوشش یچیزي گفت ناگي هن تایید کردسوگ
سرر اخه االن ارش تو دیگه چرا تو این موقعیت بیا اینن غوگه  سوگند: خاك تو 

 باال غوگ اه کن گرفتاري دارین
 حاال این و کجاي دلمون بزارین اخه
 و با عصبانیت رفت رو مبل نشست



 ٧١ محصور شدگان

 ناگي اومد رو مبل نشست ولو ساکت بود و حرف نمیزد
 کالفه نشست سرشو بین دوتا دستش گرفت منن کنار سوگند نشستن ارش

من: خوب اتفاقیه که افتاده ممكن بود این اتفاق واساااه ما هن يیش بیاد حاال 
 کاري نمیشه کرد نمیتونه که بچه رو بنداگه

 سوگند: نمیتونه نگرداره که 
 من: چیكار کنه يس

شدي نه چج صال تو خل  ست ا وري نگرداره اگ اینجا سوگند: اریا تو حالیت ه
تا اخر عمر اینجا  به خانوادش؟؟ مگه قراره  برین بگه اون بچه اگ کجا اومده 

 بمونین اه نمیشه ناگي گند گدي قشنگ
 و با عصبانیت رفت سمت اتاقش

 منن بلند شدم رفتن دنبالش تا ارومش کنن
 رفتن داخل اتاق 

 يشت به در بسمت ينجره مونده بود 
 صداش گدم
 من: خانمو

 سوگند: اریا اصال حوصله ندارم 
 من: چرا اینقد عصبو مگه تقصیر منه که با من اینجوري حرف میزنو

شدم میخوام اگ اینجا  سته  سوگند: چرا درك نمیكنو من اگ این جنگل لعنتو خ
نگ  مل کنن دلن براي عزیز ت جا رو تح گه نمیتونن این نه دی برم میخوام برم خو

 شده
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گه من دل  نگ شاااده میخوام من: درك میكنن م خانوادم ت ندارم دل منن براي 
صیري نداره  شون براي مادرم ولو چیكار کنین گیر افتادین ناگي هن که تق ببینم

 ناخواسته بود اون خودش ناراحته تو دیگه اذیتش نكن باهاش بد حرف گدي
 سوگند: باید چیكار کنین

 در اتاق صدا خورد ناگي و ارش بودن 
 من: بیاین داخل

 م میخواستن یچیزي بگنارش: او
 من: بگو

سافر خونه هن تا  ساخت م صمین گرفتین بچمونو نگهدارین بعد اگ  ارش: ما ت
یاد اینجا میمونین شااما هن نمیخواد بخاطر ما بمونین بعد این که  یا ب بچه دن
مسافر خونه تموم شد شما برین ما نمیخواین بخاطر ما شما هن اسیر شین این 

 کنین هرکین اگ ما يرسیدبگید خبر ندارینمشكل ماست ما باید حلش 
سااوگند: ما باهن اومدین اینجا يس باید باهن دیگه هن برگردین چرا فكر کردین 
شما نداره يس  ست چون ماو  شكل ماهن ه شما م شكل  ما تنهاتون میزارین م

 دیگه حرفشن نزنین که بزاریمتون برین
 من: حق با سوگنده ما هستین تا تهش

 فتین يایینناگي ذوق کرد ر  
 ارش: بچه ها برین حاضر شین کمكن راه

 
 بیوفتین دیگه



 ٧٣ محصور شدگان

 من: هنو هوا تاریكه که
 ارش: برین بهتره داداش

باشه اي گفتن و رفتین لباس بپوشین لباس گرم يوشیدین یه کوله ورداشتن وسایل 
 الگم و توش انداختن طناب و چاقو و گاگو فندك و کبریت و ...

سایل و همه رو برده بودین تا کلبه که کارمون  رفتین يایین منو ارش روگ قبلش و
 راحت تر بشه فقط االن باید میرفتین که درستش کنین

 چادرو وسیله هاي الگم و ورداشتین و رفتین 
سطاي  صدایو میومد نه چیزي و سطاي جنگل نه  توراه همه چیز نرمال بود تا و

 رف همه باهنجنگل که رسیدین صداي خنده و گریه بلند شد صداي داد ح
 سوگند باترس نگام کرد و گفت

 سوگند:اریا این چه صدایو دیگه من میترسن
 من : بچه ها اروم باشین سه که گفتن دنبالن بدویین فقط سریع یك دو سه

شروع کردین به دویدن اینقد دوییدین و دوییدین و دوییدین تا اگ اون  همه باهن 
 قسمت جنگل رد شدین صدا قطع شد

 من... خسته... شدم .... یكن .. بمونینناگي: واي 
 ارش: اوف راس میگه....منن خسته... شدم

 یكن استراحت کردین
 دوباره حرکت کردین 

 حدودا یه ساعت تو راه بودین تا رسیدین
 داخل رفتین و وسایل و یه گوشه گذاشتین

 ناگي و سوگند وایساده بودن و به درو دیوار خاك گرفته نگاه میكردن
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 ب اقایون لباس کارتونو بپوشید شروع کنینسوگند: خ
 من: اونوقت شما چیكار کنین

 ناگي: نظارر 
 ارش: میترسن خسته شین

 سوگند: نه سعو میكنین نشین
 جارو ور داشتن دویدم دنبالش

 جارو رو دادم بهش 
 من: جارو رو بگیرین برین باال رو تمیز کنین

دین و همه جاشو تمیز کردین بزور فرستادیمشون باال خودمون يایین رو جارو گ
 چادر گدین دیگه نمیشد هو برین هو بیاین

 همونجا باید میموندین
 هوا سرد شده بود سوگند و ناگي هن خسته ولو شده بودن

 ارش: کوه نكندین که بابا یه جارو گدینا
من: سااوگند من يول ندارم کلفت بگیرما واساات خودر باید کار کنو اگ االن 

 عادر کن
 يرر کرد سمتن بالش و 

روگها اونجا کار کردین و همه تالشاامونو کردین بالخره بعد اگ چند روگ تموم 
 کردین 

 باید منتظر مسافر میموندین
 بعید بود کسو بیاد اینجا تو این برهور



 ٧5 محصور شدگان

 رفتین تا کلبه خودمون وسایل همه رو ورداشتین اومدین اینجا 
 دیگه باید اینجا گندگو میكردین

 
Fasl shesh 
Zamaneh.  

 روگها يشت هن میگذشت و خبري اگ مسافر نبود
 یروگ که همه نشسته بودین و حرف میزدین در مسافر خونه به صدا اومد

 ارش:فكر کنن مسافر باشه
 و به سمت در رفت

 گن میانسالو با یه چمدان وارد شد
 سوگند رفت جلو 

 سوگند: سالم بزارین من کمكتون کنن خوش اومدین
 ه گن رو نگاه کرد خشكش گدولو وقتو چهر

 گن با تعجب نگاهو به اون کردو گفت
 گن: چیزي شده دخترم
 ولو سوگند جوابو نداد

 اروم سمتش رفتن
 من: عزیزم اتفاقو افتاده

 باگم حرف نزد
 ارش: خانن بفرمایید اتاق میخواستین؟

 گن: بله 
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 ارش: چند شب میمونین؟
 گن: نمیدونن فعال 

 فقط لطف کنین یه مدرك شناسایو لطفا بدین ارش:بسیار خب اینن کلید 
 گن دستشو داخل کیفش کرد و یه يالستیك در اورد

 اگ داخلش یه شناسنامه در اورد
 ارش گرفت و مشخصار گن رو ثبت کرد 

 من چمدان گن رو به اتاقش بردم
 من: چیزي احتیاج داشتین خبر کنین 

 و اومدم ياینن
 سوگند تو فكر بود و ساکت نشسته بود

 اروم رفتن کنارش 
 من: چیشده خانمن چرا یهو اینجوري شدي

 سوگند: اریا چقد شبیه مادرم بود
 من: واقعا

 سوگند: اره خیلو حس کردم مادرم اومده
 یكن باهاش صحبت کردم تا اروم شه

 اروم که شد بلند شدم رفتن تا بیرون
 ارش بیرون داشت دنبال چیزي میگشت

 من: ارش دنبال چو میگردي
 حس کردم یچیزي اینجا دیدمارش: 



 ٧٧ محصور شدگان

 من: ولش کن بیا کارر دارم
 ارش اومد 

 من: ناگي کجاس
 ارش: رفت استراحت کنه خسته بود

 من: ماشین و چو کنین بیارین اینجا دیگه
 ارش: اره داداش بیارین مطمعن تره

_____________________________________ 
 راوي سوگند

 اریا بلند شد رفت بیرون
 میخواست یبار دیگه اون گنو ببینندلن 

 بلند شدم و رفتن باال
 اروم رفتن سمت اتاقش

 هر قدم که بر میداشتن قلبن تند تر میزد
 يشت در اتاق رسیدم

 یه نفس عمیق کشیدم و در گدم
 قلبن داشت میومد تو دهنن

 گن درو باگ کرد
 ناخوداگاه خیره شدم بهش

 رگن: چرا منو میبینو اینجوري میشو تو دخت
 یهو يریدم بغلش کردم

 حس کردم دوباره مادرم جلوم ایستاده 
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 داره بهن نگاه میكنه شروع کردم گریه کردن
 انگاري گن فهمیده بود چون اونن نواگشن کرد و به اتاقش دعوتن کرد

 منن رفتن و اگ يایین چایو ورداشتن با کیك رفتن اتاقش 
 یدمتون انگار مادرمو دیدممن: چند سال يیش مادرمو اگ دست دادم واگ وقتو د

 لبخند گد بهن دست کرد داخل ساکش ویه کتاب در اورد و داد بهن
 من: این چیه

 گن: بخون حتما 
 بلند شدم و به سمت در رفتن برگشتن سمتش

 من: راستو اسمتون رو بهن نگفتین
 گن: گمانه

 چه اسن عجیبو داشت لبخند گدم
 من: خوشبختن خانمه گمانه منن سوگند هستن

 و اگ اتاق خارج شدم
رفتن داخل اتاق خودم و رو تخت دراگ کشاایدم داشااتن کل وقایع روگ رو مرور 

 میكردم کتاب رو شكمن بود ورش داشتن صفحه اولش رو خوندم
__________________________________ 

 راوي اریا
 ماشین رو اوردم جلو کلبه يارك کردم

 رفتن داخل با ارش 
 رفتن اتاقنارش رفت اتاقش منن 



 ٧9 محصور شدگان

 سوگند رو تخت خوابیده بود یه کتابن رو سینش باگ بود
 دستش رو کتاب بود

 اومدم کتاب و بگیرم اگش که بیدار شد 
 با یه حالت خاصو نگاه بهن کرد

 با یه خشن که اگش ينهون بود کتابو اگ دستن کشید چسبوند به خودش
 م رو میزمن: اروم باش کاري ندارم خواب بودي میخواستن اونو بزار

 سوگند: نه میخوام بخونن
 من: باشه من میخوام بخوابن

 بلند شد باشه اي گفت اگ اتاق رفت بیرون 
 منن خوابیدم

 هوا تاریك شده بود بلند شدم خبري اگ سوگند نبود
 یه دستو به موهام کشیدم رفتن يایین

 ارش داشت چایو میخورد ناگي هن داشت کتاب میخوند
 من: سالم سوگند کجاست

 ناگي: مگه تو اتاق نیس ما ندیدیمش اصال يایین نیومد
 من: من قبل این که بخوابن اگ اتاق اومد بیرون میخواست کتاب بخونه

 ناگي: من االن یه ساعت اینجام ندیدمش
 یعنو چو کجاس
 من: کجاست يس

 ارش: نگران نباش همینجاهاس
 بلند شدن باهن بگردین دنبالش
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 نبود اگش دلن شور افتاده بودهمه جایه کلبه رو گشتن خبري 
 رفتن بیرون ارش هن دنبالن اومد

 تموم دور کلبه رو گشتین خبري نبود بلند صدا میزدین سوگند سوگند
 خبري نبود

 ارش: شاید دورتر شده باشه
 من: اخه اون که میترسه نمیره

 ارش: خب اگه اینجا بود میدیدمش
 من: يس برین اونورترو ببینین

 رفتین یكن دورتر 
 همونجوري میرفتین صداش میزدین

 جلو خبري نبود 
 دلن مثل سیر و سرکه میجوشید

 خیلو اگ کلبه دور شدین 
 تقریبا وسطاي جنگل بودین 

 ارش: کجاست يس 
 من: ارش بالیو سرش نیومده باشه

 ارش: خدانكنه اه 
 یهو ارش خشكش گد

 ارش: اریا اونجارو
 برگشتن سمتو که اشاره میكرد



 ٨١ محصور شدگان

 ته بود داشت کتاب میخوندالي درختا نشس
 صداش گدم

 من: سوگند سوگند اینجا چرا اومدي خطرناکه
 انگار صدامو نمیشنید

 بلند تر صداش گدم
 باگم نمیشنید رفتن سمتش

 جلوش وایستادم
 حتو حضورمن حس نكرد دستمو گذاشتن رو شونش

 تكونش دادم عكس العملو نشون نمیداد
 من: ارش این چرا اینجوري شده

 یدوننارش: نم
 اونن تكونش داد 

 عكس العمل نشون نمیداد یدونه محكن گدم تو گوشش
 اروم سرشو بلند کرد نگام کرد

 خنثو بودتو نگاش هیچو نبود نه نفرر نه عشق نه حرفو هیچو
 کدر کدر بود

 برق همیشگو رو نداشت
 من: خانمن چت شده ياشو برین

 بلند شد راه افتاد یه کلمه حرفن نمیزد
 به ارش ن
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 گاه کردم با سر گفتن چشه 
 شونه باال انداخت رسیدین به کلبه 

 ناگي: کجابودین نگران شدم
 ارش اروم بهش اشاره گد چیزي نگه

 بدم رفت يیش ناگي
 ارش: ناگي بیا برین باال

 ناگي هن دنبالش رفت
 سوگند همچنان ساکت بود

 هیچو نمیگفت
 نگرانش بودم

 گفتن شاید اگ دست من ناراحته
 سوگند اگم ناراحتو؟؟ چیزي شده؟؟ چرا ساکتو اخهمن: 

 چیزي نگفت رفت داخل اتاقش
 دنبالش رفتن

 رفت نشست رو تخت شروع کرد به خوندن
 عصابن خورد شده بود

 با عصبانیت داد گدم
 من: یه کلمه حرف بزن چته چو شده اگه اگ دست من ناراحتو بگو حلش کنین

 انگار نمیشنید
 يرر کردم یطرف دیگه رفتن سمتش کتابو گرفتن 



 ٨٣ محصور شدگان

 نگام کرد با ارامش رفت دوباره کتاب رو ورداشت
 دیگه داشتن کالفه میشدم ارامشش عصبین میكرد

 گدم اگ اتاق بیرون رفتن يایین
 نشستن بودم ارش اومد کنارم

 ارش: چیشده داداش صداتو شنیدم دعواتون شده
 من: یه کلمه حرف نمیزنه فقط نگاه میكنه کتابو میخونه 

 ارش: حاال یه کن ولش کن خودش خوب میشه 
 من: باشه

 یكن باهن صحبت کردین ارش رفت اتاقش منن رفتن اتاق 
 همونجا نشسته بود داشت کتاب میخوند

چیزي نگفتن دراگ کشیدم رو به سقف دستمو گذاشتن گیر سرم ساعت حدودا 
 بود داشتن سقف و نگاه میكردم ١١

سته بود ولو د ش یگه کتاب نمیخوند فقط گل گده بود به سوگندم همونجوري ن
 جلد کتاب

 چو بود مگه کتاب که اینجوري میخوندش
 کنجكاو شدم

 من: سوگند بده منن بخونن کتاب و ببینن چیه
جواب نداد منن دیگه حرفو نزدم کمكن داشاات يلكام ساانگین میشااد که اگ 

 جاش بلند شد
 رفتاراش اصال عادي نبودن داشت میرفت اگ اتاق بیرون 

 ن: کجا میري نصف شبوم
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 اصال صداي منو نمیشنید
 بلند شدم گفتن

 من: باتوام کجا میري اخه
 جواب نداد 

 چاره اي نبود باید دنبالش میرفتن اروم يشتش حرکت کردم
 به یجا گل گده بود حرکت میكرد انگار یچیزي میدید که من نمیدیدم

 یكن خوف تو دلن افتاد همونجوري داشت میرفت
 اه افتادماروم يشتش ر

 به یه نقطه خیره شده بود
 همونجوري جلو میرفت 

 خیلو رفت نزدیكاي وسط جنگل همونجایو که غروب نشسته بود 
 دورتر وایستادم ببینن چكار داره

 رفت نشست
 گانوشو بغل کرد و رو گمین نشست

 بعد اگ یه ربع بلند شد 
 یكن رفت جلو تر 

 دیهو شروع کرد به خندیدن بلند بلند میخندی
 خدایا این چرا اینجوري شده چش شده

 رفتن جلوتر منو دید ولو انگار ندیده
 من: سوگند بیا برین



 ٨5 محصور شدگان

 محلن نكرد رفت سر جاش نشست
 نمیتونستن ولش کنن مجبور شدم همونجا بشینن

 یه ساعت همونجا نشست گیر لب یچیزایو میگفت
 بلند شد یدفع
 منن بلند شدم

 حرکت کرد سمت کلبه
 دخیالن یكن جمع ش

 رسیدین به کلبه رفتین داخل اتاق رفت خوابید باگم حرف نمیزد
 اگ ترس نمیتونستن بخواب میترسیدم یهو ياشه بره رو صندلو کنارتخت نشستن 

 کمكن خوابن برد
 باد محكن ينجره رو بست 

 اگ خواب يریدم 
 سوگند نبود

 با نگرانو يریدم بیرون
 من: سوگند سوگند
 ارش: نیس اینجا 

 کجا غیبش گد  من: دوباره
 ناگي: شاید يیش گمانه خانن باشه

 رفتن سمت اتاق گمانه خانن
 در گدم 

 گمانه: کیه
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 من:اریام خانن یه لحظه درو باگ کنین
 گمانه درو باگ کرد

 گمانه: بله
 من: ببخشد سوگند يیش شماست؟

 گمانه: نه اینجا چرا
 قضیه رو واسش تعریف کردم که چجوري شده

 دادین بخونهمن: کتاب چو بود 
 گمانه: ربطو به کتاب نداره من چه میدونن چش شده به من مربوط نیس

 عصبو شدم
 من: کتابت چو بود قبلش که خوب بود همش گیر سر توإ

 خندیدگفت
 گمانه: بیا داخل

 رفتن داخل
 من: چه بالیو سرش اوردي

گمانه: من کاري نكردم اون خودش اینجوري شاااده ولو من میتونن حالشااو 
 ننخوب ک

 من: خب خوب کن دیگه
 گمانه: شرط داره
 من:چه شرطو 

 خندید  



 ٨٧ محصور شدگان

 گمانه: بشین
 نشستن

 من: شرطت چیه
گمانه: تو خیلو خوشااگلو جونو جذابو حیف تو نیس وقتتو واسااه این دختره 

 خل و چل تلف کنو
 من: درست صحبت کن حرف دهنتو بفهن

 میكننگمانه: باشه شرطن اینه با من اگدواج کن منن حالشو خوب 
 چو شنیدم این گن خل بود دیوونه بود روانو بود

 حس کردم رو سرم دوتا شاخ سبز شده
 داشت میومد نزدیكن

 بلند شدم اگ اتاق اومدم بیرون
 ارش و ناگي يشت در بودن

 با تعجب نگام میكردن
 درو باگ کردم

 من: خانن بفرماید برین بیرون لطفا
 ارش: چو شده چرا اینجوري میكنو

 بعدا توضیح میدم خانن برو بیرووونمن: ارش 
 داشت نگام میكرد یهو داد گدم

 من: مگه باتو نیستن گمشو بیرون
 رفت ساکشو ور داشت که بره

 موقع رفتن نگاه کرد بهن
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 گمانه: با همین حالش باید بساگي و بلند خندید
 یدفع یاد سوگند افتادم کجاس یادم اومد شب رفت وسط جنگل 

 من: ارش برین
 جاارش: ک

 من: دنبال سوگند
 ارش: میدونو کجاس؟

 من: اره همونجا که دیروگ بود
 رفتین همونجا درست حدس گدم اونجا بود

 دیگه نمیكشیدم خدایا چیكار باید میكردم چرا اینجوري شده بود
 چند روگ گذشت روگ ب روگ بدتر میشد

 کالفه شده بودم
شتن گیر يام سرم يایین بود دا سرفتن قدم بزنن تو جنگل  تمن تو و نگاه میكردم د

 جیبن بود
 یه صدایو شنیدم
 صدا: يسرم يسرم

 یه يیره مرده يژمرده بود با یه چوب بلند یه لباس کهنه با یه شنل کهنه 
 من: با منین؟

 مرد: اره چرا کالفه اي خانمت مریضه؟
 من: شما اگ کجا فهمیدین کو هستین

 مرد: اینو بگیر



 ٨9 محصور شدگان

 یه کیسه گرفت سمتن
 داد:این با ابمرد ادامه 

 
 جوش بیار بده بخوره یه لیوان کامل باید بخوره بعد خوب میشه

شكر  سرمو بلند کردم که ت سه نگاه کردم  سه رو گرفتن رفت الي درختا به کی کی
 کنن نبود

 رفتن سمت کلبه 
 دودل بودم

 دلو گدم به دریا رفتن دم کردم یه لیوان ریختن رفتن داخل اتاق
 نشسته بود

 کنارش نشستن
من: خانمن عزیزم خوبو؟ جواب که نمیدي بیا اینو بخور جون اریا اینو بخور 

 تا اخر ایشاال که خوب شو خواهش میكنن بخورش
 درکمال ناباوري گرفت و تا اخرشو خورد

 بعد اگ این که سر کشید دمنوش رو بهن نگا کرد 
 قیافش توهن رفت 

 یاخدا چیزیش نشه کاش نمیدادم بخوره چشاش رفت 
 گدمداد 

 من: ارش ناگي بیاین اینجاااا
 ارش و ناگي با سرعت اومدن تو

 ناگي: واي خاك به سرم چش شده
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 سوگند افتاد رو تخت داشت میلرگید رفتن بگیرمش ارش گرفتتن
 اگ دهنش کف اومد یهو اروم شد

 رفتن صداش گدم
شتن گریه  شو دا سوگند جان خانمن عزیزم غلط کردم همونجوري باش يا من: 

 میكردم
 ارش اومد دست گذاشت گیر گلوش

 با ترس بهش نگاه کردم
 سرشو گذاشت رو سینش

 لبخند گد
 نگران نباش گنده خداروشكر

 یه نفس راحت کشیدم
 

Fasl haftom 
Gerye.  

 ناگي گریه میكرد
 ارش رو به ناگي گفت

 ارش: چیزي نیس یكن حالش بده اصال این چش شد اریا
 تموم قضیه رو براشون تعریف کردم

 گي: خداکنه حالش خوب شهنا
 من: نباید بهش میدادم

 ارش: تقصیر تو نیست که تو میخواسو حالش خوب شه 



 9١ محصور شدگان

 ناگي: اون کتاب لعنتو چو هست اصال بیار ببینین
 رفتن اگ میز ورداشتن کتاب رو

 دادم ارش
 ارش: این دفتره داداش برو کتاب رو بیار

 من: دفتر چیه مسخره میكنو؟ همینه
 وقت شوخیه  ناگي: ارش االن

 ارش: شوخو چیه بابا این دفتره همه ورقاش سفیده
 کتابو گرفتن راست مگفت تموم صفحه هاش سفید سفید بود

 یعنو چو يس چو رو میخوند
 ناگي: خدایا این چه وضعیتیه اخه چرا تموم نمیشه این وضعیت

 ارش: اروم باش 
 سوگند بیهوش بود 

 تكون نمیخوردمچند روگ گذشت باالي سرش نشسته بودم 
 من: سوگند نمیخواي ياشو 

 حرکتو نمیكرد 
 روگا میگذشت اصال تكون نمیخورد 

 کارم شده بود باال سرش نشستن و باهاش حرف گدن
 دوهفته تو همون وضعیت موند

 روگ بهوش اومد ١5بالخره بعد 
 انگار دنیارو بهن داده بودن اگ خوشحالو تو حال خودم نبودم

 كر حالش خوب شده بودبهوش که اومد خداروش
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 جالب تر اگ همه این بود که اصال چیزي راجب اون حوادث یادش نبود
 خالصه خوشحال بودم اگ این که حالش خوب شده بقیه چیزا مهن نبود

_____________________________________ 
 راوي سوگند

 ناگي سه ماه حامله بود یكن شكمش جلو اومده بود خیلو کن
 میكردم میگفتن چاق شدي همش اذیتش 

 اونن میرفت يیش ارش شكایت میكرد 
 ارشن به شوخو میومد دعوام کنه 

 منن به اریا میگفتن اریا هن میخندید ارش و دعوا میكرد
 روگامون همینجوري میگذشت کمتر دلتنگ میشدم دیگه عادر کرده بودین

 یروگ يایین نشسته بودم با ناگي داشتین چایو میخوردین
 من دیگه برم یكن بخوابن خستنناگي: 

 من: برو عشقن
 ارش و اریا بیرون بودن
 ناگي رفت داخل اتاق 

چند دقیقه بعد ارش و اریا اومدن دسااتشااون ير چوب بود دویدم رفتن اگ اریا 
 گرفتن یكن 

 ارش: بعله دیگه هرکو اقاي خودش دیگه 
 اریا: االن ناگي باید براتورو بگیره

 گدین گیر خندهمن: ناگي هن که نمیتونه 



 9٣ محصور شدگان

 یدفع صداي جی  ناگي اگ باال اومد
 وسایل انداختین دویدین سمت باال

 ارش درو گد 
 در قفل شده بود

 ارش: ناگي درو باگ کن چیشده
 ناگي: ارش کمك در قفل شده

 من: اروم باش چیزي نیس
 ناگي: یكو اینجاس توروخدا

 اریا: ناگي جان کو اونجاس اروم باش کسو نیس که
 باشدر به در خوردارش 

 ولو فایده نداشت ناگي دوباره جی  گد
 من: یكاري کنین توروخدا حاملستا 

 ناگي جی  گد صداقطع شد
ارش و اریا باهن درو شكوندن رفتن داخل ناگي چسبیده بود به دیوار با چشمایه 

 باگ داشت به جلوش نگاه میكرد
 من: ناگي خوبییییو چیشد

 زي رو سمت شكمن فور کردناگي: یه گن اینجا بود یه چی
 ارش: چیو

 ناگي: نمیدونن ارش بچن
 اریا: نگران نباش خیره ایشاال

 رفتین يایین
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 یه اب قند براي ناگي درست کردم خورد
........ 

 چند ماهو گذشت
 ماه حامله بود 6ناگي تقریبا 

 دیگه واقعا یكن تپل شده بود
 به اریا گفتن: اریا

 اریا: جانن
 کو میخواد بچشو به دنیا بیاره من: ناگي دردش بیاد

 اریا: نمیدونن بخدا
 روبه ارش کرد

 اریا: ارش دادا فكر کردي کو بچتو باید بدنیا بیاره
 ارش: نه چیكارکنین؟؟

 اریا: نمیدونن
 نگران بودم همش حس میكردم یچیزي میشه

 اریا میگفت الكو نگرانن
 ناگي بلند شدیروگ که تو اتاقن بودم با اریا دراگ کشیده بودین داد 

 من: اریا چیشده
 اریا: نمیدونن برین

 سریع رفتین
 ارش: بدبخت شدین کیسه ابش ياره شده چه غلطو کنن حاال



 95 محصور شدگان

 اریا: بیارینش تو ماشین برین شاید یكو رو يیدا کردین
 من: اینجا که کسو نیس

 اریا: حاال برین
 رو يیشونو ناگي عرق گده بود بردیمش داخل ماشین

 بغلش کردم
 : واي سوگندددد مردم واي اگه من چیزین شد توروخدا مراقب بچن باشناگي

 من: خفه شو بابا کسو اگ درد گایمان نمرده
 خودمن حرف خودمو قبول نداشتن ولو واسه اروم کردنش باید میگفتن

من: اریا اینجوري فایده نداره برگردین کلبه خودم یكاریش کنن داره اگ دساات 
 میره

 ارش گریه میكرد
 تین کلبهبرگش

 دراگش کردم اب جوش اوردم با يارچه تمیز
 سعو کردم خودم کمكش کنن بچشو بدنیا بیاره

 همه تالشمو کردم بچه بدنیا اومد
 وقتو صورتشو دیدم صداي ناگي هن دیگه قطع شده بود

شوق بردمش باال که به ناگي  بچه دختر بود منو که دید گد گیره گریه خندیدم با 
 نشونش بدم

 بچت دختر...... من: ناگي
 خدایه من نه 

 نه 
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 نه
 ناگي

 چشاش بسته بود
 من: ناگي ناگي

 داد گدم
 من: ناگي حرف بزن

 ارش با ترس اومد داخل
 سر ناگي رو گرفت تو دستش

 صداش کرد: ناگي جان ناگي ياشوووو ناااااااگي
 بچه تو بغلن بود عقب عقب رفتن خوردم به دیوار

 نشستن
 ناگیه من مرده بود

 ك داشت به ارش نگاه میكرداریا ش
 ارش سر ناگي رو بغل کرده بود گریه میكرد 

 اریا رفت ارش رو جدا کرد اگ ناگي 
شتن به حال ارش و  ارش بلند بلند گریه میكرد درد خودم یادم رفته بودم فقط دا

 بچه گریه میكردم
 خدایا اصال باورم نمیشد 

 اریا هن گریه میكرد
 یزش کنه بچه خونو بوداومد بچه رو اگم گرفت برد تم



 9٧ محصور شدگان

 رفتن بغل ارش با گریه گفتن
 من: ارش

 ارش با چشمایه ير اگ اشكش نگام کرد
 بغلن کرد گار گد 

 منن سرمو گذاشتن رو شونش گر
 

 یه کردم
 ارش: گندگین رفت همش تقصیر منه من نباید کاري میكردم که اینجوري شه

 من: تقصیر تو نیس اتفاقو که افتاده کسو مقصر نیست
 ارش: همه کسن رفت 

 من: دخترر رو باید نگهداري
شك میكرد ارش بچه رو اگ  شت بچه رو خ سمت حموم اریا دا شد رفت  بلند 

 اریا گرفت بوش کرد بغلش کرد
 تو گوش بچه گفت

 ارش: ناگي کوچولوي بابا خوش اومدي
 با این حرفش گدم گیر گریه اریا هن همینطور

 ید اومد بیرون ناگي رو بغل کرد دراگ کش
 ناگي هن تو بغل ارش اروم بود 

 من: حاال با ناگي چیكار کنین کجا دفنش کنین
 اریا: همینجا دیگه

 ارش: يس ما هن تا اخر عمر اینجا میمونین
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یه  یا: ارش اگه دفن نكنین جناگه بو میگیره مجبورین یكاري میكنین اصااال  ار
قت خواسااتین اگ ای تابور هرو جا بریتابور میسااااگین براش میزارین تو  ن ن

 میبریمش
 من: ارش نظرر چیه

 ارش: هرکاري درسته انجام بدین من مغزم کار نمیكنه
 ناگي رو برداشت رفت داخل اتاق 

 جناگه ناگي رو نگاه کردم قلبن درد گرفت گدم گیر گریه
 من: اریا باید بشوریمش

 اریا: باشه بلندش کن
 بردیمش داخل حموم

 رچه سفید بیار من: تو برو بیرون نامحرمو فقط یه يا
 یه يارچه رو هن دراگ دراگ ببر بیار برام

 باشه اي گفت و رفت 
 لباساشو ياره کردم با گریه 

 داشتن بهترین رفیقمو غسل میدادم خدایا
 من چیزي بلد نبودم فقط میدونستن باید قبل دفن بشورن مرده رو

 با گریه داشتن میشستمش 
 قلبن تیر میكشید

 خشكش کردمبعد اگ این که شستمش و 
 دستو ياشو بستن و میخواستن بزارمش الي يارچه گورم نرسید
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 ناچار شدم اریا رو صدا کنن ولو ناگي ل*خ*ر بود
 من: اریا بیا داخل ولو چشاتو ببند

 اریا: چجوري اخه خب یچیزي بنداگ روش
 حوله رو روش انداختن

 اریا اومد کمك کرد گذاشتیمش الي يارچه سفید
 ودکاري ماژیكو چیزي بیارمن: اریا برو یه خ

 اریا: واسه چو
 من: برو خواهشا

 اریا رفت و با یه ماژیك اومد
 روي يارچه سفید بزرد نوشتن خدا

اشااكامو ياك کردم و گونشااو ب*و*س کردم و ساار يارچه رو بسااتین بردیمش 
 بیرون 

 ارش اومد يایین 
 ارش: چیكار میكنین

 من: غسلش دادین کفن گرفتیمش
 ناگي منه یعنوارش: االن این 

 اریا رفت بیرون تحمل نداشت ناراحتو رفیقشو ببینه
 رفتن يیش اریا گفتن شاید ارش بخواد با ناگي تنها باشه

 اریا یه گوشه داشت گریه میكرد
 گدم گیر گریه

 برگشت سمتن
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 من: اریا چرا اینجوري شد
خل میموندی گه دا بال یكو ا نه گفتن برین بیرون دن یدونن تقصاایر م یا: نم  نار

 اینجوري نمیشد
 من: تقصیر تو نیست

 اریا: بیا کمك کن تابور رو درست کنین
 رفتین باهن تابور درست کردین 
 روي تابور با رنگ نوشتین خدا 

 رفتین داخل با یه صحنه خیلو دردناك روبرو شدم
 ارش با ناگ کوچولو کنار ناگي دراگکشیده بودن

مامانتو ببین لحظه هاي اخره ها بایو  با دیگه نمیتونو هیچ وقت بوش   ارش: 
بابایو داره اگ  کنو االن قشاانگ بوش کن نگاش کن مامانتو بهترین مادر بود 

 يیشمون میره 
 من: ارش

 ارش: تموم شد کارتون
 من: اره

 ارش: بابایو اگ مامان خدافظو کن باید بره
 من: ارش اینقد خودتو اذیت نكن

 رو داد به منارش بلند شد اریا اومد داخل ارش ناگي کوچولو 
 خودش با اریا ناگي رو گذاشتن داخل تابور

 میخواستن درشو بزارن ارش گفت



 ١٠١ محصور شدگان

 ارش: اریا یه کن دیگه بزار ببینمش
 اریا باگریه عقب رفت و ارش و تنها گذاشت

ارش: ناگي مگه قرار نبود که تنهام نزارین توروخدا برام غر بزن دیگه واسااه غر 
نن که ناراحت شااو فقط ياشااو بگو همش گدنار گله نمیكنن دیگه کاري نمیك

 شوخو بود
 ناگي من تنهایو چجوري باید گندگو کنن من نمیتونن بدون تو توروخدا ياشو 

 داشتن خفه میشدم باحرفاش حالن بدتر میشد
 اریا حالش اگ من بهتر نبود

 اریا رفت ارش و گرفت
 اریا: بسته داداش اینقد اذیت نكن خودتو

سر تا شد اریا  شتش داخل قبرو خاك ریخت ارش بلند  شت و گذا بور و گذا
 روش

 ارش: ناگي خیلو نامردي
 اریا: سوگند بیا برین داخل بزار یكن تنها باشه 

 با اریا و ناگي کوچولو رفتین داخل
 اریا: خسته شدي بده من بچه رو

 ناگي رو دادم به اریا رو مبل نشستن
 ه توراه همش میخندیدمیاد اون روگایو  افتادم که ناگي باهن میرفتین مدرس

 به چیزایو میخندیدم که واسه دیگران اصال جذابیت نداشت
 ولو واسه خودمون خیلو جذاب بود

 اون روگایو که بدترین شرایط روحو رو داشتن کنارم بود
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 همیشه يیشن بود
 اما حاال دیگه نداشتمش

 باورم نمیشد
 توهمین فكرا بودم که دیدم گونن خیسه

 میكنواریا: به چو فك 
 من: باناگي میرفتین مدرسه چقد توراه میخندیدم

 چقد شیطونو میكردین
 مادريدرم که مرده بودن تنها کسو که يیشن مونده بود ناگي بود

 تو بدترین شرایطن
 حاال خواهرمن اگ دست دادم 

اریا:میدونن خیلو سااخته بهش فكر نكن خل میشاایا قربونت برم باید به فكر 
 ناگي کوچولو باشین

 ارش اومد داخل چشاش اگ بس گریه کرده بود قرمز بود
 نشست

 اریا: خوبو؟
 ارش: نه

 اریا: سوال بیخودي يرسیدم
من: ارشااو خودتو اینقد اذیت نكن بخدا ماهن به انداگه تو نباشااه کمتر اگ تو اگ 
این ماجرا ناراحت نیسااتین ناگي خواهرم بود بعد اگ مادرم تنها کسااو بود که 

 داشتن



 ١٠٣ محصور شدگان

 ت دادماونن اگ دس
حاال تنهایه تنهام توروخدا اینقد اذیت نكن خودتو بخدا میدونن خیلو سااخته 

 ولو خواهش میكنن بفكر دخترر هن باش
 ارش: چجوري بدون ناگي دخترمو بزرد کن

 
 م

 اریا: ما هستین که کمكت میكنین
 من: من همیشه کنارتن اریا هن همینطور

 ارش: چجوري بعد ناگي بگو من اروم باشن
 چجوري طاقت بیارم نبودنشو 

 اریا: خدابزرگه
 ناگي رو بغل کرد رفت باال 

 نا نداشتن دیگه 
 اریا: یچیز بخور غش میكنیا

 من: نمیتونن میخوام یكن بخوابن
 رفتن داخل اتاق رو تخت دراگ کشیدم

 رفتن به دوران دبیرستان
 ناگي: إإإ سوگند اذیت نكن دیگه بیا برین بیرون

 ندارم اهمن: ناگي من حال 
 ناگي: تنها که حال نمیده تو خیلو نامردي منو همش تنها میزاري

 االن خودش تنهام گذاشته بود
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 حاال دیدي نامرد کیه ناگي خانن
 من یاتو که یهو گذاشتو رفتو
 دوباره رفتن به دوران دبیرستان

 ناگي: سوگند فردا امتحان رو چیكار کنین
 من حال ندارم بخونما تو بخون

 مد رو لبن همیشه تنبل بود لبخند او
 یاد روگي افتادم که دوستمون با دوست يسرش قرارداشت

 اومد سر کالس به منو ناگي گفت
منو ناگي هن کرممون گرفت و بعد اگ مدرسااه دنبالشااون کردین بعد گودتر اگ 

 خودشون رسیده بودین جلو رستوران
 با یاد اوري این خاطره بلند خندیدم

 اریا اومد داخل
 چرا میخندي اریا:

 من: یاد یه خاطره افتادم با ناگي
صو نگام کردولو وقتو یادم اومد که دیگه ناگي در کار نیس  اریا با یه اندوه خا

 دوباره گرین گرفت
 اریا اومد نشست کنارم بغلن کرد

 سرمو گذاشتن رو سینش صداي قلبشو میشنیدم
 من: اریا؟
 اریا: جانن



 ١٠5 محصور شدگان

 من: اگه بجاي ناگي من،...
 وسط حرفنيرید 

 اریا: بسته راجبش حرف نزن
 من: اخه

نه میفهمن ارش  بد میك حالمو  یا: گفتن راجبش حرف نزن فكر کردن بهش  ار
 چو میكشه

سافر  ست جلوي م سمت ينجره به يایین نگاه کرد قبر ناگي در شد رفت  بلند 
 خونه بود کنار درخت

 ارش اینجوري خواسته بود
 اگ جیبش یه سیگار دراورد 

 سیگار نمیكشید این سیگارم مال من بودتاحاال 
 ورداشته بود که من نكشن

 من: سیگار من و تو برداشته بودي يس
 اریا: اره برداشتن ترك کنو ولو خودم عادر کردم

 من: تو که سیگاري نبودي 
 اریا: اون دوهفته اي که بیهوش بودي کارم شد سیگار کشیدن

 یكن فكر کردم و گفتن:خوب دیگه نكش
 رااریا: چ

 من: وگرنه منن میكشن
 اریا:تهدید گرگري کردي

 لبخند گد کنارم نشست
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 اریا: چشن نمیكشن
 سیگارشو خاموش کرد

 اریا: خوبه؟
 من: اره

 چند روگ گذشت
 ارش اگ نظر روحو بهتربود یعنو بخاطر ناگي خودشو خوب کرده بود

 بیشتر وقتشو صرف ناگي میكرد
 میخوابوندششیر میداد بهش کهنشو عوض میكرد 

 اریا: ارش
 ارش: جانن داداش

 اریا: برگشتین میخواي بگو بچه کیه
 ارش: بچه خودم دیگه
 اریا: مامانت اینا چو

 ارش: خب حاال تا اون موقع نهایتش میگن بچه شماست
 منن خرجیشو اینارو میدم نگهش دارین تا خونه بخرم تنها بیام بگیرم اگتون

 من: اصال مشكلو نداره
 د اگ اینجا برین دیگهاریا: بای

 
Fasl hashtom 

Bazgasht.  
 تمام وسایل رو جمع کردین



 ١٠٧ محصور شدگان

 االن دیگه دل کندن اگ اینجا برامون سخت تر بود
 ناگي اینجا بود

 ارش نمیتونست دل بكنه
 ناگي کوچولو رو داد به من رفت يیش ناگي 

 تا وقتو که ما وسایل رو بار ماشین کردین اونجا موند
 حت باشه بتونه حرفاشو بزنهاریا گفت بزار را

 بعد اگ این که وسایل رو جابجا کردین ارش رو صدا گدم
 من: ارش جان بیا برین

 اریا درکلبه رو بست 
 ارش با اندوه یه نگاه دیگه به کلبه کرد و اومد سمت من

 ارش: تو جلو بشین من با ناگي عقب میشینن 
 ناگي رو اگم گرفت عقب نشست 

 چقد مظلوم شده بود
 دلن براش سوخت

 اریا اومد سوار شد 
 اریا: خب حله برین

 حرکت کرد
 من: مسیرو بلدي؟

 اریا: يیدا میكنین دیگه
 کمربندمو بستن حرکت کردین 

 حدود دوساعت دور خودمون چرخیدین
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 اریا نگهداشت
 اریا: چرا يیدا نمیشه مسیر

 اگ ماشین يیاده شد منن يیاده شدم
 کنینمن: اریا نمیتونین مسیرو يیدا 

 اریا: فكر نكنن
 یكدفعه صدایو مثل صداي رعد و برق اومد

 اگ ترس يریدم بغل اریا 
 یه نور عجیبو اومد

 خداي من این چو بود
 باورم نمیشد

 یه گن با موهاي بلند
 که گیس کرده بود

 با یه لباس سفید
 من: اریا این کیه

 اریا: بسن الله الرحمن الرحین این دیگه کیه
 کرد گن لبخند گد حرکت

 من: اریا بشین دنبالش برین شاید میخواد مسیرو نشون بده
 سوار شدین ارش خواب بود انگار هیچ چو نشنیده حتو صدا هن بلندش نكرد

 حرکت کردین سمتو که گن میرفت
 به جاده رسیدین گن غیب شد



 ١٠9 محصور شدگان

 اریا: هرکو بود میخواس مسیرو نشون بده
شده کاش هرگز نمیومدین  شه تموم  سال اینجا گندونو من: باورم نمی اینجا یك 

 بودین االن عزیز چیكار میكنه
 اریا: تموم شد دیگه میرین يیشش

 من: اول منو میرسونو دیگه طاقت ندارم
 اریا: چشن

 مسیر طوالنو تر شده بود خدایا چرا نمیرسیدین
 بالخره بعد اگ چند ساعت رسیدین

 قلبن تند میزد
 همه چیز واسن عجیب بود 

 چیز تغییر کرده حس میكردم که همه
 این همه تغییر تو یه سال

 خنده دار بود
 رفتین سمت ياونار

 هرچو نزدیك تر میشدین قلبن تند تر میزد
 سر کوچه که رسیدین دیگه به مرگ سكته رسیدم

 اگ ماشین يریدم يایین
 بدون این که وسایلمو ور دارم

 دویدم سمت خونه
 ولو جلوم چیزي بود که باعث شد ایست کنن

 مشكو يارچه
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 عالمیه
 خدایه من دیگه نه

 ياهام سست شد
 عزیز 

 تودیگه نه
 اخه چرا همه میرن

 عزیزم عزیزه من 
 همونجا نشستن

 نه میتونستن گریه کنن نه چیزي
 اریا اگ دور دید حالمو سریع يیاده شد

 اریا: چیشده سود
 اونن با دیدن عالمیه و يارچه سیاه شوك شد

 من: اریا عزیز
 نشستاریا اومد کنارم 

 اریا: متاسفن
 بغلن کرد نمیتونستن گریه کنن

 اروم بلند شدم مثل ادمایو که هیچو اگ اطرافشون نمیفهمن
 گنگ بودم

 رفتن در گدم
 عمن درو باگ کرد



 ١١١ محصور شدگان

 با دیدنن جی  گد 
یت دق کرد  جا بودي تووو عزیز اگ دور مده ک یاین ببینین کو او مه: واااااي ب ع

 دیر اومدیو کجا بودیو
 عموم اومد

 و: چه خبر شده عم
 بادیدنن اونن شكه شد

 عمو: سوگند کجا بودي تو 
 نمیتونستن جوابو بدم

 عممه: عزیز میدونست میاي بیا تو
 مثل جناگه متحرك حرکت میكردم

 ن میتونستن گریه کنن نه چیزي
 اریا يشت سرم بود یچیزي به عمن گفت و خدافظو کرد رفت

 وسایلمن نگرفتن
 رفتن تو حال 

 عكسشو دیدم 
 یه روبان مشكو باالش بود

 حاج خانن مهوش وقاري
 الهو قربون اسمت برم

 کجایو غر بزنو بگو کجا بودي
 با حالتو خنثو عكسو بغل کردم 

 قلبن درد گرفت
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 اشكن در نمیومد
 من:کو این اتفاق افتاد

عمن: دوروگ يیش دیروگ دفنش کردین تا اخرین لحظه چشاامش به در بود که 
 بیاي

 داخل اتاقن هیچو نگفتن رفتن
 صداي يچ يچ هارو اگ يایین میشنیدم

___________________________________ 
 راوي نویسنده

 سوگند رفت داخل اتاقش ولو دلش خون بود
 اشكش در نمیومد

 اگ بس این چند روگ براي ناگي گریه کرده بود که حالش خوب نبود
 يایین همهمه بود

 دق داد عمه: کجا بود تا االن که اومده عزیزو
 عمو: ما که نمیدونو چیشده شاید نمیتونست بیاد

 عمه: چرا نمیتونست کجا بود که نتونه بیاد یه گنگ بزنه
عمو: عزیز میدونساات کجاس گفته بود رفته یجایو که خطرناکه واسااه همینن 

 نگران بود 
 عمه: صداش کنین بیاد توضیح بده

سته  شتر اگ همه به عزیز واب بود االن حالش خوب نیس عمو: خواهر من اون بی
 بزار اروم تر شه چشن



 ١١٣ محصور شدگان

 عمه: گنگ بزنین اگ این رفیقش بپرسین
 عمو: راسو اون يسره دم در چو گفت بهت

ستش ناگي رو  سرم یادم اوردي نمیدونن دقیق ولو گفت دو عمه: واي خاك به 
 اگ دست داده تحت فشاره یكن

 اینا کجا بودنعمو: همین ناگي که همش اینجا بود؟ یعنو چو چطوري اخه 
 عمه: نمیدونن

 سوگند که صداي يچ يچ هارو میشنید کالفه اومد يایین
 رو مبل نشست

 سوگند: خودم همه چیرو تعریف میكنن
 و اگ اول ماجرارو تعریف کرد

 اول حرفشو باور نكردن
 عمه: شوخو که نمیكنو

سااوگند: مرد دوسااتن و این همه اتفاق شااوخیه؟ فقط من نمیتونن به خانوادش 
 بگن خواهشا کمكن کنین

 عمو: ناراحت نباش عمو ماهستین
عمه اومد سااوگند و بغل کرد دلش براي برادر گاده مظلومش سااوخت که این 

 همه سختو کشیده
 ولو باگم سوگند گریه نكرد خیلو ساکت بود

 سوگند:میشه من برم استراحت کنن
 همه تایید کردن رفت داخل اتاقش سرشو گذاشت رو بالش

 ه بود به شارژ گنگ خوردگوشیشو گد
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 ار
 

 یا بود
 سوگند: الو

 اریا: خوبو ؟
 سوگند: اره خوبن

 اریا:ارش و رسوندم ناگي يیش منه نمیدونن چیكار کنمش 
شدارم چند روگ ولو  ستامه اوردم نگه به مامان اینا گفتن خواهر گاده یكو اگ دو

 اینجوري نمیشه باید حقیقت رو بگین بهشون
 ن همه چیزو تعریف کردمسوگند: بیارش اینجا م

 اریا: چرا صدار گرفته گریه کردي
 سوگند: اصال نتونستن گریه کنن حالن بده

 اریا: بیام ببرمت بیرون
 سوگند: ناگي رو بیار فقط

 اریا: باشه االن میارم
 سوگند: يوشك و شیر خشك ایناهن بگیر

 باشه اي گفت و تلفن رو قطع کرد 
 خیره شد سوگند دراگ کشید رو تخت و به سقف

 در صدا خورد
 سوگند: بیا تو



 ١١5 محصور شدگان

 عمه بودبا یه سینو
 عمه: بیا یچیز بخور اگ يا میوفتیا

سااوگند: میل ندارم اریا داره ناگي رو میاره اینجا نمیتونه نگهش داره من نگهش 
 میدارم

 عمه: باباش چو 
 سوگند: باباش نمیتونه فعال به خانوادش بگه 

 عمه: باشه اشكال نداره بیاره
 سوگند: اینارو هن ببرین میل ندارم

 عمه: بخور یكن بخاطر عزیز
 سوگند بلد شد یكن خورد چرا نمیتونست گریه کنه

 یه ساعت بعد اریا ناگي رو اورد داد به عمه و خودش رفت 
 عمه ناگي رو اورد باال

سوگند: ناگي خاله خوبو بیا خوش اومدي جایه مامانت اومدي يیشن؟ مامانن 
 ت اومد يیشن حاال تو اومدي الهو خاله قربونت بره که مرد مامان

 عمه با شنیدن این حرفا اشكش در اومد و نتونست تحمل کنه اتاق رو ترك کرد
 رفت يایین

 عمو: چیشد
 سالشه ١٨عمه: میترسن افسرده شه اون همش 

 عمو: میبرمش دکتر
 عمه: یه قطره اشكن نریخته 

 عمو: اشكاش خشك شده



wWw.Roman4u.iR  ١١6 

 

 کرد نشست رو تختسوگند ناگي رو بغل 
 سوگند: خاله جان اینو نگاه کن این منن اینن مامان ناگیته ها

 نگاه چقد خوشگل بود
 ناگي االن دوماهش بود

 فردا مراسن سوم عزیز بود
 سوگند لباس مشكیشو عوض نكرده بود با ناگي کوچولو رو تخت خوابشون برد

 صبح با لگداي ناگي بیدار شد 
 شنته حتما بزار برار شیر درست کننسوگند: بیدار شدي عزیزم گ

 رفت يایین شیر درست کرد اومد باال به ناگي شیر داد گوشیش گنگ خورد
 اریا بود

 سوگند: الو
 اریا: سالم خوبو چه خبر

 سوگند: سالمتو داشتن به ناگي شیر میدادم
 اریا: اذیتت نمیكنه؟

 بیا مسجد بگیرش مراسن عزیزه بعد بیارش 4سوگند: نه فقط ساعت 
 اریا: باشه میام میگیرمش حتما

 خدافظو کردن ناگي اروم تو بغل سوگند خوابش برد
 سوگند بلند شد رفت يایین عمه بیدار بود

 بود ١٠ساعت 
 عمه: بیا صبحانه بخور



 ١١٧ محصور شدگان

 سوگند: میل ندارم 
 عمه: شامن نخوردي بیا بخور اگ يا میوفتو

 سوگند: میل ندارم بخدا
 تو اتاقش نشست گیر تخت به صوررعمه دیگه چیزي نگفت سوگند برگشت 

 تپل ناگي خیره شد
 چرا این بچه اگ االن بو مادر بود اخه 

 یاد ناگي افتاد که مثل دخترش میخوابید
 البته اینا تصوراتش بود چون ناگي همش دوماهش بود

 سرشو بین دستاش گرفت چشاشو بست
به عزیز میگفتن میخوان  ناگي میومد يیشااش  که  تاد  تاب برن کیاد روگایو اف

 بخرن میرفتن بیرون
 عزیزم واسه این که میخواد کتاب بخره بهش يول میداد

 اونن عذاب وجدان میگرفت اون يولو واسه خود عزیز یچیز میخرید
 یاد اون روگي افتاد که سه نفري تو حیاط نشسته بودن 

 عزیز گفت
 عزیز: کاش قبل مرگن یه کربال میرفتن

 خودم سوگند: حاال وقت گیاده میبرمت
 عزیز: وقتو نمونده که
 سوگند: إإإ عزیز بسته 

 ناگي: منن میاماااا گفته باشن
 عزیز: توهن بیا دخترم
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 سوگند: ناگي تو کربال بري کربالکجا بره
 و همه خندیدن

 خاطرار مثل مورو ملخ داشتن میخوردنش 
 با صداي در اگ خاطرار اومد بیرون

 عمه: بیا نهار بخور
 هسوگند: ساعت چنده مگ

 ١عمه:
 چقد گذشته بود و اون تو خاطرار غرق بود

 عمه سینو رو گذاشت رو تخت و رفت
 چندتا لقمه خورد بلند شد رفت سمت ينجره

 اگ ينجره حیاط قشنگ دیده میشد 
 گل گد به حیاط 

 عزیز رو دید در حال اب دادن به گال
 و جارو گدن

 چشاشو باگو بسته کرد
س سش د شتن وا شتن اگ در عزیزو ناگي رو دید دا ساك دا ت تكون میدادن با یه 

 میرفتن بیرون
 اومد اگ کنار ينجره کنار

 بود باید حاضر میشد برن مسجد 2ساعت 
 لباس مشكیشو يوشید ناگي رو بغل کرد با ساکش رفت يایین



 ١١9 محصور شدگان

 عمه: ناگي رو چیكار میخواي بكنو
 سوگند: گنگ گدم اریا بیاد ببرتش

 باشه اي گفت و سوار ماشین شدن
 رسیدن هنوگ کسو نیومده بود رفت سر صندلو نشستوقتو 

 ناگي داشت انگشتشو میخورد
 کمكن داشت شلوغ میشد

 هرکو میومد سوگند و میدید با تعجب بهش نگاه میكرد 
 بعد یه سال با یه بچه

 بود اریا گنگ گد 4تقریبا ساعت 
 اومده بود جلو قسمت خانما

 سوگند بلند شد رفت بیرون
 سوگند بوداریا يشتش به سمت 

 سوگند: اریا اریا
 اریا برگشت

 اریا: جانن اومدي
 ناگي رو داد بهش

 اریا: سالم خانمن خانما بیا بینن خاله رو اذیت کردي
 در همین هین که داشتن صحبت میكردن یه چند نفر دیدنشون

 سوگند رفت داخل 
 اریا هن با ناگي رفت داخل ماشین

 مراسن تموم شد
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 اریا سوگند: عمه من میرم يیش
 عمه باشه اي گفت سوگند رفت 

 اروم اروم راه میرفت
 اریا داشت با ناگي باگي میكرد

 سوار شد
 اریا: تموم شد؟
 سوگند: اره برو

 اریا: چرا حالت اینقد بده
 سوگند: اریا برو
 اریا حرکت کرد

 تا شب دور گدن اخر شب رسوندش خونه با ناگي
 رفت خونه در گد

 نگران شدمعمه : کجا بودي تا حاال 
 سوگند: ببخشید

 رفت داخل
 عن

 
 ه: اووم سوگند جان حوصله داري یكن حرف بزنین

 سوگند: چیشده 



 ١2١ محصور شدگان

شتین  شتو با اریا حرف میزدي ناگي هن دا ستش یه چند نفر دیدن تو دا عمه: را
 فكر کردن اگدواج کردي اونن بچته راستش منن مجبور شدم تایید کنن

 سوگند: خب؟
 رسمو کنین رابطتونو یا کمتر ببینشعمه: خب عمه جان یا 

 سوگند: االن وقت این حرفا نیست عمه بعدا صحبت میكنین
 رفت داخل اتاقش

 گنگ گد به اریا و ماجرارو تعریف کرد
 اریا: بامادرم صحبت میكنن هفته دیگه بیاین خاستگاري

 سوگند: خلو تو من عزادارمااا دیوونه 
 اریا: حق باعمته خب  شمارشو بده

 : بسته اریا اه سوگند
 گوشو رو قطع کرد و انداخت رو تخت

 اریا دوباره گنگ گد ولو جواب نداد
 چندبار گنگ گد جواب نداد

 گوشیشو خاموش کرد 
 یه نفس کشد با بغض رفت دراگ کشید کنار ناگي

 کمكن خوابش برد
 تقریبا یه نین ساعت خوابیده بود که عمش اومد تو اتاق

 ا اومده جلو در میگه تا نبینتت نمیرهعمه: سوگند سوگند ياشو اری
 سوگند: بگو نمیخوام ببینمش 
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عمه: نمیره بابا هرکاري کردم میگه یا بگید بیاد یا من تا صاابح اینجا میمونن 
 ياشو برو ابرومون میره ها

 بلند شد رفت يایین
 رفت سر کوچه 

 سوگند: چته چیه 
 اریا: گوشیت چرا خاموشه 
 جواب نمیدم یعنو نمیخوام باهار صحبت کننسوگند: وقتو گنگ میزنو 

 اریا: چرا؟؟؟؟ چیشده مگه گفتن بیام بامادرم 
 سوگند: شرایطو درك نمیكنو 

 اریا: داري ناراحتیتو سر من خالو میكنو خودتن میدونو
 سوگند: هه اره اصال همینه که میگو حرفت چیه برو دیگه

 اریا: حرف اخرته دیگه برم؟
 سوگند : اره برو

 : گوشیتو روشن کناریا
 سوگند: میگن برو 

 اریا: فردا بهت گنگ میزنن گوشیت خاموش باشه فقط 
 بعدم رفت

سااوگند اومد داخل صااداي چرخ ماشااین و که شاانید گریش گرفت همونجا 
 نشست گار گد 

 به انداگه همه این روگایو که واسه عزیز گریه نكرده بود گریه کرد



 ١2٣ محصور شدگان

 واسه ناگي 
 مادرش
 يدرش

 واسه خودش
 اینقد گریه کرد که حتو متوجه نشد کو بارون اومده و داره خیس میشه

 درو باگ کرد اگ خونه رفت بیرون
 با همون حالش رفت جایو که با ناگي همیشه میرفتن

 عمه ماندانا نگران شد وقتو دید با اون حال اومده بیرون
 فكر کرد میره يیش اریا

 گنگ گد به اریا
 اریا: بفرمایید

 هستن عمه سوگندعمه: ماندانا
 اریا: سالم خوب هستین جانن

 ماندانا: سوگند اومد يیش شما؟
 اریا: ما خدافظو کردین اومد داخل

شن  ماندانا: وقتو رفتو کلو توحیاط گریه کرد بعدم یهو دوید رفت بیرون نگران
 حالش خوب نبود نمیدونن کجا رفته

 اریا با نگرانو بلند شد
 اریا: میرم دنبالش خبر میدم 

 سریع ماشین و روشن کرد ولو یه لحظه مكث کرد کجا باید میرفت
 همه جاهایو که به ذهنش میرسید رو تك تك سر گد
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 کالفه داشت فكر میكرد
 یچیزي یادش اومد

 یروگ که باسوگند بیرون بودن اریا يرسید کجا برین
 سوگند: برین بام

 اریا: چرا بام
 سوگند: همیشه با ناگي میرین

 بام بام
 فت سمت بامسریع ر

 درست حدس گده بود اونجا بود وقتو رسید تنها نشسته بود 
 رفت کنارش نشست

 اریا: اخرین جایو که به ذهنن رسید اینجا بود
 سوگند نگاهو به اریا کرد با گریه بغلش کرد

 اریا هن بغلش کرد
 سوگند: خیلو دوست دارم

 اریا: منن همینطور عزیزم ياشو برین ماندانا خانن نگرانه 
 بلند شدن رفتن 

 وقتو رسیدن ماندانا با نگرانو درو باگ کرد
 وقتو سوگند رو دید خیالش راحت تر شد بغلش کرد

 اریا هن خدافظو کرد رفت
 روگا يشت هن میگذشتن



 ١25 محصور شدگان

 ارش اومد بچه رو ببینه
 خیلو خراب شده بود 

 حال خوبو نداشت
 خیلو حالش بد بود

 تنها بودحدود دوسه ساعت تو اتاق سوگند با ناگي 
 بعدش اومد اریا تو حال منتظرش بود

 نشستن
 ارش: میخوام برگردم ناگي رو بیارم

 اریا: خل نشو
 ارش: قرارمون همین بود نبود؟ قرار بود بیاریمش

 سوگند: تنها میري؟
 ارش: اره 

 اریا: منن میام
 ارش: نه میخوام خودم برم 
 ماندانا با سینو چایو اومد

سالش بود وقتو جون تر بود عاشق یه يسر میشه و عقد  25ماندانا عمه سوگند 
شته و بچه ماندانا هن طالق میگیره  شن مرده گن دا میكنن بعد اگ عقد متوجه می

 و جدا گندگو میكرد
 ماندانا: خطرناکه اخه تنها

 ارش: من فردا میرم 
 حرفش حرف بود مرغش یپا داشت و کسو هن جلودارش نبود
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 تا یه مسیري رسوندو برگشتفرداي اون روگ اریا ارش و 
 

Fasl nohom 
Entezar.  

 روگها يشت هن میگذشتن 
 یروگ که سوگند تو خونه نشسته بود صداي داد و فریاد اگ يایین اومد

 با سرعت به سمت يایین حرکت کرد 
 صداي داد و بیداد میومد

 مادر ناگي بود با يدرش
 تا سوگند رو دیدن حمله کردن سمتش

 گرفتماندانا جلوشونو 
 مادرناگي: چه بالیو سر دخترم اومده چیكارش کردي

 سوگند: من کاري نكردم اصال تو این چند ماه کجا بودین
مادر ناگي: ما همه جا دنبال شااما گشااتین همه شااهرا مادرم تو مالزي خبرو که 

 شنید حالش بهن خورد مجبور شدین برین تا مالزي
 نن اگ دوریه سوگند دق کردماندانا: ما حالمون اگ شما بهتر نیس مادر م

يدر ناگي: ناگي کجاساات چرا نیومد باهار دخترم ناگي کجاساات به ما بگو 
 راستشو بگو

 سوگند: ناگي 
 ناگي 

 راستش متاسفانه ناگي



 ١2٧ محصور شدگان

 دیگه بینمون نیست
 مادر ناگي: یعنو چو چو داري میگو ناگي کجاست

 ماندانا: متاسفانه فور شده
 جا بودینيدر ناگي: اخه چرا واسه چو مگه ک

 ماندانا ماجرارو با سانسور کردن بخش بچه براي مادر ناگي تعریف کرد
 بعد اگ کلو گریه گاري رفتن

 سوگند: ماندانا
 ماندانا: بله

 سوگند:چرا نگفتو ناگي دخترش اینجاس
ماندانا: اونا که نگه نمیدارن بچه رو میگن تو خانواده ابرومون میره و اینا فایده 

 نداره که
 ندانا بودحق با ما

 ماندانا: گوشو تو نیست؟
 سوگند رفت باال

 اریا بود
اریا: چندبار گنگ گدم باگچرا جواب ندادي نمیگو ادم نگران میشاااه هزار بار 
میگن جواب بده این لعنتو رو بخدا داشااتن حرکت میكردم بیام اونجا دختره 

 بیفكر
 سوگند: تموم شد؟؟

 اریا: نخیر کجا بودین دیر جواب دادین
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سااوگند: مادر و يدر ناگي اومده بودن اینجا با کلو دادو بیداد منن يایین بودم 
 گوشو باال بود

 اریا: اي واي گفتین همه چیز رو 
 سوگند: اره دیگه بجز قضیه ناگي

 صداي گریه ناگي رشته صحبت رو قطع کرد
 سوگند: اریا ناگي گریه میكنه باید قطع کنن

 به سمت ناگي رفت 
 خاله چیشدهسوگند: جانن 

 گشنته؟ بیا برار شیر درست کنن
 اي واي يس دادي که 

 مانداناااا
 ماندانا: بلههههه

 سوگند: بیا بو گحمت ناگي رو عوض کن يس داده
 ماندانا اومد باالناگي رو گرفت اگ سوگند

 سوگند داشت فكر میكرد چرا ارش نیومده بود
 ماندانا: بیا شستمش کرمش کجاست

 سوگند: اینجاست بیا
 ماندانا شروع کرد به مالیدن کرم به الي ياي ناگي

 سوگند: ماندانا تو که مامان نشدي چجوري اینقد خوب بلدي بچه داري رو
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نت همش ساارکار بود تو يیش منو  ما ما مده بودي  یا او بدن که  نا: تو  ندا ما
عزیزبودي  عزیزکه سنش باال بود ولو با اون حال چند بار عوضت کرد منن یاد 

 گرفتن
 ند: تو خیلو خوبو سوگ

 ماندانا لبخند گد و ناگي رو داد به سوگند
 ماندانا: میرم شام حاضر کنن 

رفت يایین سااوگند ناگي رو بغل کرد و موهاش بو کرد و ب*و*سااید شاایشااه 
 شیرشو اماده کردو اروم اروم بهش داد 

 کمكن خوابش برد 
 اروم رو تخت گذاشتش و رفت يایین 

 ماندانا تو اشپزخونه بود
 سوگند: خسته نباشو

 ماندانا: مرسو 
 کمو سكور بود

 ماندانا: سوگند تا کو منتظر ارش میخواین بمونین
اینجوري واستت حرف در میارن بیا گودتر تصمین بگیر واسه ناگي هن بهتره تا 

 بزرد تر نشده بزار فكر کنه شما يدر مادرشین
 سوگند: نمیدونن

 ماندانا: با اریاصحبت کن
 سوگند: باشه

 بلند شد و گوشیشو برداشت
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 اریا: جانن
 سوگند: سالم خوبو کجایو

 اریا: تاگه کارم تموم شده میرم خونه
 سوگند: اریا ببینمت؟

 اریا: االن؟ باشه میام دنبالت
 قطع کرد تلفن رو

 سوگند: ماندانا من میرم اریا رو ببینن باهاش صحبت کنن مواظب ناگي باش
 ماندانا: باشه

 ضر شدسوگند رفت باال حا
 یه ساعت بعد اریا گنگ گد که جلو خونس

 سوگندم رفت و سوار شد
 اریا: کجا برین

 سوگند: برین یجا بشه حرف گد تو ماشین هن حرف بزنین مهن نیس کارر دارم
 حرکت کرد رفت یجایه باصفا که تهران همه گیر يار بود يارك کرد

 اریا: خوب بگو
بمونین ناگي داره بزرد میشه  میخوام سوگند: االن دوماه ارش رفته چقد منتظر 

 واسش مامان باشن توهن 
 اریا: منن چو

 سوگند: توهن باباش باشو
 اریا: من نمیگیرمت
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 سوگند: اریا خیلو لوسو 
 اریا: گوریه مگه 

 سوگند: اینجوریه دیگه باشه منن گن یكو دیگه میشن
 اریا: کو؟

 سوگند: همونو که االن اومده خاستگارین
 نگفتو يس؟؟اریا: چرا 

 سوگند: االن گفتن که
 اریا: اسن ادرس؟

 سوگند: نمیگن
 اریا: بخدا با ماشین میرم تو همین دره ها سگن نكن

 سوگند: واسه تو چه فرقو داره تو که میگو منو نمیخواي
 اریا: فردا بیام؟؟

 سوگند: کجا؟
 اریا: خاستگاري دیگه

 سوگند : نه 
 اریا: کو بیام

 سوگند: نیا
 دیگه به عمه خانن بگو میاین اریا: هفته

 سوگند: الگم نكرده
 اریا: هیس صدا نشنوم دیگه

 بعدم خندیدن
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 حرکت کردن به سمت خونه
 رسید ماندانا داشت چایو میخورد

 ماندانا: چیشد
 سوگند: هفته دیگه میاد خاستگاري ناگي کجاس

 ماندانا: شیر دادم بهش خوابوندمش
 هفته دیگه چند شنبه

 میپرسنسوگند: نمیدونن 
 اریا رسیده بود خونه 

 رفت داخل 
 گندگو میكردن با مادرش تنها 29خونشون تو برج بوددکه طبقه 

 وقتو رسید جلو در خالو بود خداروشكر مهمون نداشتن
 کلید انداخت رفت داخل

 اریا: مامان کجایو
 شادي: اینجا اریا جان اشپزخونه

 اریا رو مبل لن داد
 اریا:بیا کارر دارم

 متري داشت که وقتو اگ در ورو 6٠یه حال خونشون 
 

 د میكردي روبرور حال بود با یه ست مبل قرمز مشكو



 ١٣٣ محصور شدگان

سمت راست یه راهرو بود که وسط راهرو اشپزخونه اين بود ته راهرو سرویس 
 بهداشتو بود

حال یه يذیرایو مربعو شااكل بود که روبرو ير اگ ينجره بود و ویوو قشاانگو 
 داشت

 چندتا يله میخورد طبقه باال اتاق خواب بود سمت راست کنار ينجره
 شادي با یه سینو چایو اومد نشست

 اریا: مامان هفته دیگه برین خاستگاري
شااادي: اریا این چه وضااعیه من اگ دساات تو خسااته شاادم یروگ میاي میگو 
میخوام برین یجا یچیزي درساات کنین یهو یه سااال يیدار نمیشااه بعدم من تو 

 گنده شدم کالنتري بیمارستان يزشكو قانونو من مردم کهاین یه سال مردمو 
بعد اگ یه سااال اومدي گفتو دوسااتن ارش اینجوري اونجوري با یه بچه بعد 

 رفتو االن میگو برین خاستگاري
 اریا من خسته شدم اگ دستت

 اریا: میخوامش دوسش دارم االن گودتر باید اگدواج کنین بخاطر ناگي
 من نباید بدونن اخهشادي: کیه يدرمادرش کین 

 اریا: اسمش سوگنده اینن عكسشه 
 و اگ گوشیش عكس دونفره خودشونو نشون داد

اریا ادامه داد: يدر مادرش فور شدن و مادربزرگشن دوماه يیش فور کرد االن 
 با عمش گندگو میكنه

 شادي: باشه حاال که اینقد میخوایش دوشنبه میرین
 ن اریا: العو قربونت برم من لز گلو م
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خوشااحال رفت باال و تلفن رو ورداشااات و به سااوگند گنگ گدو همه چیزو 
 تعریف کرد

 روگ دوشنبه صبح اریا گودتر اگ همیشه ياشده بود 
 بعد اگ اون همه سختو یه اتفاق خوب الگم بود

 سوگند هن خوشحال بود هن یه بغضو تو دلش بود 
 ماندانا اومد داخل اتاق 

 کردي؟ماندانا: خب لباستو اماده 
 سوگند: اره روتخت گذاشتن

 ماندانا نگاهو به لباسا انداخت
 یه بلوگ مشكو با طرح یه گربه استین بلند 

 با یه شلوار مشكو لوله اي 
 ماندانا: اینا چیه مشكو میخواي بپوشو

 سوگند: اره خب عزادرما
 ماندانا: برو کنا ببینن 

 کردو داخل کمد لباس رو جستجو کرد و لباس مناسبو يیدا 
 یه بلوگ مجلسو شكالتو که خودش براي سوگند خریده بود 

 سوگند: ماندانا اینو نمیپوشما
 ماندانا: من یه شال شكالتو هن دارم بهش میخوره

 سوگند: میگن نمیپوشن
 ماندانا: الك قهواي داري؟



 ١٣5 محصور شدگان

 سوگند: مرغت یپا داره دیگه
اره  در ماندانا: دقیقا عروس که روگ خاسااتگاري مشااكو نمیپوشااه شااگون ند

 ضمن خوشگل کن چشن مادر شوهرر دراد
 و اگ اتاق رفت بیرون

 اریا رفته بود گل سفارش بده
 برگشت خونه 

 اریا: شادي میگن بنظرر حلقه میخریدین بهتر نبود
 شادي: حاال من ببینمش اخه عجله داري چرا

 اریا: من چو بپوشن
 شادي: کت شلوار دیگه

 اریا: کدوم اخه
 و رو بپوششادي: چه میدونن یك

 اریا: بزار ببینن سوگند چه رنگو میپوشه ست کنن باهاش
 شادي: اگ االن گن ذلیل باگي در نیار

 اریا: توهن اگ االن مادر شوهر باگي در نیار
 شادي: همین شیما خودمون چش بود که نمیگیریش

اریا: باگ بحث تكراري مادر من چرا اینقد ساار این قضاایه بحث میكنو من 
ست  شیما رو نزنو چیزي نگفتن سوگندو دو سوگند حرف  ستو جلو  دارم را

 بهش
 و رفت داخل اتاقش 

 به سوگند گنگ گد
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 سوگند: جانن
 اریا: خوبو چیكار میكردي

 سوگند: ناگي رو میخوابوندم
 اریا: سوگند لباست چه رنگیه

 سوگند: چطور
 اریا: میخوام ست کنن باهار

 سوگند: شكالتو
 اریا: حله فعال

 و قطع کرد
فت یه بلوگ کرم رنگ  ر مد در اورد  کت و شاالوار شااكالتو رنگش رو اگ ک

 برداشت
 با یه کراوار قهواي 

 لباس هارو برداشت برد يایین
 اریا: مامان میتونو بلوگمو اتو کنو؟ 

 شادي: باشه بزار رو مبل
 اریا بلوگ رو روي مبل انداخت و سویچ رو برداشت

 شادي: کجا میري
 اریا: بیرون کار دارم میام

سته بود و  ش شك کرد و با حوله ن شو خ سوگند رفت یه دوش گرفت اومد موها
 داشت خودشو نگاه میكرد



 ١٣٧ محصور شدگان

 ابروهاش و تاگه درست کرده بود ماندانا براش
 لباسشو يوشید و دوباره نشست جلوي اینه

 کرم صورتشو برداشت شروع کرد به ارایش کردن
 ود ارایش میكرد همیشه ارایش کردن واسش اسون ترین کار بود خیلو هن گ

 يوستش سبزه بود برعكس ناگي
 چشماي درشتو داشت که با خط چشن بیشتر به چشن میومدن

 یكن سایه قهواي هن گد
 حاضر بود یه نگاه به خودش کرد

 خوشگل شده بود
 ولو چشماش برق همیشگو رو نداشت

 تلفنش گنگ خورد
 سوگند: اریا کجایو

سالم رفتن گل و گرفتن االن برم  سمن عوض کناریا:  ن شیرینو رو بگیرم برم لبا
 حرکت کنین

 سوگند: من استرس دارم 
 اریا: قربون استرست برم چرا 

 سوگند: مامانت خوشش نیاد اگم چو
 اریا: خوب خوب دیگه ولش کن این حرفا رو بزار کنار برو حاضر شو

 سوگند: من که حاضرم ارایشن کردم
 اریا: عجله داریا من که نمیگیرمت

 اریا خفت میكنماااااا برو خونه ببینن شیطونین نكنا توراهسوگند: 
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 اریا: یه لحظه گوشو خانممن کجا میرین برسونمتون
 جی  سوگند اگ این طرف گوشو بلند شد

 سوگند: اریا امشب نیاي به نفعته چون بیاي کشتمت بیشعور
 اریا: خخخخخخ حرص نخور شیرر خشك میشه

 سوگند: برو گمشو بیشعور 
 قطع کردن تلفن روبا خنده 

 سوگند رفت يایین يیش ماندانا
 ماندانا ناگي رو بغل کرده بود داشت بهش شیر میداد

 ناگي کال بچه ارومو بود نه گریه میكرد نه چیزي
 ماندانا: خوشگل شدي

 سوگند: مرسو توهن خوشگل شدي
 کو میان 6ماندانا: ساعت 

یا االن گنگ گد گفت که رفته گل و شاایرینو  بال سااوگند: ار رو گرفته بره دن
 مامانش بیان
 ماندانا: باشه

 
 من رسیدن میرم چایو میزارم تو باید چایو بیاریا

 سوگند: نمیشه تو بیاري
 ماندانا: نخیر من یبار اوردم حاال نوبت توإ

 سوگند: میگن ماندانا یبار مامانش نگه چقد بو خانوادن اینا



 ١٣9 محصور شدگان

تاگه عموتن نگین  نا: غلط کرده من کین يس  ندا نا قهرن ما که گنش ای بهتره اونا 
باما ارثشااونو بگیرن دیگه انگار نه انگار خواهر و برادرگاده اي دارن اون روگم 

 دلتو خوش نكن عموم هوامو داشت سیاستشه 
 سوگند خندید و گفت: دلت يره ها حسابو 

البته حق با ماندانا بود عموي سوگند واقعا مرد شارالتانو بود و فقط دنبال ارث 
 راث بودو می

 ماندانا: سوگند امشب حسابو باید باهن حرف بزنیما
 سوگند: راجب چو
 ماندانا: خیلو چیزا

سوگند باشه اي گفت و رو مبل نشست ناگي رو گرفت و خودش بقیه شیرو داد 
 بهش 

 بود که گنگ خونه رو گدن ٨ساعت تقریبا نزدیكاي 
شت که  شد متوجسوگند ناگي رو که خوابیده بود تو اتاق عزیز گذا ه اگه بیدار 

 بشه 
 ماندانا رفت درو باگ کرد و خوش امدگویو گفت

 سوگند هن رفت جلو در
اریا با گل و شاایرینو يشاات مادرش وایساااده بود با یه لبخند شاایرین که چال 

 صورتش رو نشون میداد
 سوگند نگاهو به اریا کرد 

 اریا هن با نگاش تحسین کرد سوگند
 رخورد کردو روب*و*سو نكرد فقط دست دادشادي با سوگند خیلو سنگین ب
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 سوگند اگ این حرکت شادي کمو جا خورد ولو سریع به خودش اومد
 اومدن داخل 

سوگند اروم تو  شیرینو رو داد به  شون کرد اریا هن گل و  ماندانا به داخل هدایت
 گوشش گفت

 اریا: خوشگل شدي
 رفتن داخل نشستن

 شادي: خب امروگ واسه اشنایو اومدین 
 اندانا: بله درسته م

شادي ادامه داد: خب اگ خودتون بگید یكن شنیدم که تاگه عزیزتون رو اگ دست 
 دادین

 اریا: مامان وقت واسه این حرفا گیاده برین سر اصل مطلب
 شادي: اصل مطلب چیه گفتن که واسه اشنایو اومدین

سااوگند واقعا اگ رفتاراي شاااادي تعجب کرده بود یعنو حدس میزد شااااید 
 مخالفت کنه ولو دیگه تا این حد نه

 ماندانا: حق با شماست به هر حال ما که نمیتونین دخترمونو به هرکسو بدین 
 سوگند تو دلش افرین به ماندانا گفت و با یه لبخند نشست

 شادي معلوم بود عصبانیه 
شااادي: بله همین طوره  و باید بگن که من فكر کنن ما اصااال اگ نظر خانوادگو 

با دخترخالش اگدواج کنه بهن نم ید  با یا  ته بودم ار یا هن گف به ار یخورین من 
 گرچه شیما جون خیلو سرتره اگ همه نظر ولو خوب شیما مارو قابل نمیدونه



 ١4١ محصور شدگان

اریا با عصبانیت رو به مادرش گفت: مامان االن وقت این حرفا نیست ما اینجا 
 واسه چیز دیگه اومدین

 ز روشادي: به هر حال باید بدونن همه چی
ماندانا: حق باشماست اتفاقا يسر برادر بزرگن هن سنه اقا يسرتونه اگه بدونه که 
االن واسااه سااوگند خاسااتگار اومده خون میكنه ما واسااه همینن مراساان و تنها 

 برگزار کردین
 اریا با شنیدن این حرفا اینقد عصبو شده بود که کارد میزدي خونش در نمیومد

 هن نظرم اینه که ما بهن نمیخورینشادي: خب خوبه بسالمتو من 
اریا: بساات کنین مهن این نیساات که نظر شااما چیه مهن اینه که ما تصاامین 

 خودمونو گرفتین
فامیلتون  با همون  باشاااه  مادرر  با  یا جان من فكر میكنن حق  نه ار نا:  ندا ما

 اگدواج کنین بهتره 
 شادي با عصبانیت بلند شد و خدافظو کرد و رفت

 لحظه حرفو نزدسوگند تا اخرین 
 اریا بلند شد موقع رفتن گفت: من واقعا متاسفن نمیدونن چو بگن

 ماندانا: تو چرا حق بامادرته
 سوگند: اریا برو 

 شادي بیرون در منتظر بود بلند صدا گد: اریا بیا دیگه
 اریا رفت 

 ماندانا: عجب مادري داشتا 
 کنهسوگند: اریا نگفته بود قرار بود با دختر خالش اگدواج 
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 ماندانا: ولش کن مادرش یچو گفت دیگه 
 اریا با عصبانیت گاگ میداد

 شادي: اریا اروم تر برو چته
اریا: این چه کاري بود کردي براي چو اینجوري کردي مثال که چو من گفتن 

 قضیه شیما رو نگو چرا گفتو؟
 شادي: من هرچو که الگم بود بدونن رو گفتن 

 کرد و گاگ داد رفتاریا مادرشو جلو خونه يیاده 
 رفت خونه یكو اگ دوستاش که تنها گندگو میكرد به اسن کیوان

 کیوان تاگه اگ خارج اومده بود خانوادش اونور بودن مادرش يدرش گنش
 اومده بود تا خونه هاشونو بفروشه با يول بره

کیوان با دیدن اریا تعجب کرد و گفت: اینوقت شب با کت شلوار اینجا چیكار 
 میكنو

 ریا: میزاري بیام توا
 کیوان کنار رفت اریا داخل شد کتشو کندو رو مبل انداخت و نشست 

 کیوان: خب تعریف کن
 اریا تمام ماجرارو اگ اول تعریف کرد

 سوگند تو اتاقش نشسته بود و به اتفاقاي شب فكر میكرد
 کیوان به اریا گفت: یه گنگ به دختره بزن حاال 

 اریا: باشه االن 



 ١4٣ محصور شدگان

رفت داخل اتاق رو تخت دراگ کشااید و تلفن رو برداشاات شااماره  و بلند شااد
 سوگند رو گرفت

 بعد اگ چنتا بوق جواب داد
 اریا: الو سالم
 سوگند:سالم

 اریا: خوبو
 سوگند: گنگ گدي حالمو بپرسو؟ مرسو خوبن

اریا: ببین من واقعا فكر نمیكردم اینجوري بشااه االنن اگ خونه گدم بیرون خونه 
 دوستمن
 اهاسوگند: 

 اریا: چرا اینجوري حرف میزنو
 سوگند: چجوري من عادین

 اریا: مگه تقصیر منه که اینجوري میكنو
 سوگند: شیما جون خوبه

 اریا: بابا اون یه مساله اي بین خانواده ها من اصال شیما رو نمیخوام
 سوگند: هه باشه

 ااریا: هه هه نكن اصال تو چرا نگفته بودي يسر عمور خاستگارته هاااا
 سوگند: داد نزنا الكو صداتن تو سرر ننداگ من صدام

 
 اگ تو بلند تره مگه تو گفته بودي

 اریا: صدار بلند تره که بلند تره اصال غلط کرده اومده خاستگاریت



wWw.Roman4u.iR  ١44 

 

 سوگند: همینه که هست مگه تو نرفتو خاستگاري دختر خالت
 اریا: من گو بخورم اگه رفته باشن

 من گنگ نزن فهمیدي سوگند: اره معلومه دیگه به 
 اریا: سوگند سگن نكن میام اونجا میزنن تو گوشتا
 سوگند: غلط کردي دیگه گنگ نزن جواب نمیدم

 و قطع کرد
 اریا دوباره گرفت ولو جواب نداد باگم گرفت جواب نداد با عصبانیت اس داد

 اریا: جواب میدي یا ياشن بیام اونجا
ا عصاابانیت يرر کرد رو تخت و بلند دوباره گنگ گد باگم جواب نداد تلفن و ب

 شد رفت يیش کیوان
 کیوان: صدار چرا بلند شده بود داداش

 اریا: اعصاب ادمو خورد میكنه اه چو فكر میكردین چو شد
 کیوان با یه شیشه و دوتا لیوان اومد

 کیوان: میزنو؟
 اریا: اره ناجور میخوام امشب

 کیوان لیوانشو ير کرد 
 دیگه گنگ نزده بود سوگند تو فكر بود اریا

 اریا اینقد خورد که حالش بد بود 
 کیوان: اریا بسته حالت بهن میخوره ها

 اریا:نه باگم بریز 



 ١45 محصور شدگان

 کیوان: اریا گیاده روي نكن حالت بهن میخوره داداش
 اریا باگم درخواست کرد

شده بود  شید رو مبل ولو  سر ک شت و  شه رو وردا شی کیوان ممانعت کرد اریا 
 و به سوگند گنگ گد گوشیشو ورداشت 
 سوگند جواب داد

 اریا با لحنو کشدار گفت
 اریا: الوووو سووگند 

 سوگند: چیه باگم که گنگ گدي مگه نگفتن گنگ نزن
 اریا: دووووستت داررررررم

 سوگند: چرا اینجوري حرف میزنو 
 صداي اریا قطع شد اگ دهنش کف بیرون اومد کیوان 

 رویو نكن چت شد وايبا داد گفت : اریا گفتن گیاده 
 تلفن و گرفت قطع کرد

 سوگند با نگرانو دوباره شماره اریا رو گرفت ولو جواب نداد
 کیوان اریا رو سوار ماشین کردو برد بیمارستان

 دم در بیمارستان ماشین و نگهداشت و دویید داخل
 کیوان: دوستن حالش بده یه تخت بیارین

 چندتا يرستار با تخت دویدن سمت در
 و اریا گنگ خورد کیوان با حالت نگران جواب دادگوش

 سوگند: اریا الووو کجایو چت شد
 کیوان: الو من کیوانن دوست اریا
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 سوگند: اریا چش شده 
شروب اوردم خوردین گیاده رویو  شن حالش بد بود م شب اومد يی سر  کیوان: 

 کرد حالش بهن خورده اوردمش بیمارستان
 میام سوگند: کدوم بیمارستان من االن

 ادرسو اگ کیوان گرفت و با گریه رفت يایین
 ماندانا: چیشده تورو

 سوگند: اریا حالش بد شدهههه بردنش بیمارستان
 ماندانا: بیا من میرسونمت

 سوگند: نه با اژانس میرم تو يیش ناگي بمون
 کیوان به گوشو اریا نگاه کرد

 عكس صفحه قفلش رو نگاه کرد عكس دونفره خودشو سوگند بود
 گوشو رو باگ کرد

 صفحه گوشو عكس تكو اگ سوگند بود
 باخودش گفت چه دختر خوشگلو

 گوشو رو داخل جیبش کرد و رفت يشت در اتاق 
 دکتر اگ در بیرون اومد

 کیوان: دکتر چیشد حالش چطوره
 دکتر:شما چه نسبتو باهاش دارین

 کیوان: دوستش هستن
 دکتر: چیز خاصو نیس استراحت کنه خوب میشه



 ١4٧ محصور شدگان

 رفت کیوان روي صندلو نشست و خدارو شكر کردو 
 سوگند رسید کرایه دادو دوید 

 راننده: خانن خانن بقیش
 ولو صداي راننده رو نشنید 

 دوید سمت در
 اطالعار رفت

 سوگند: ببخشید یه يسر جوون رو اوردن اینجا اریا....
 کیوان: سالم بیا اینجاست

 سمت کیوان برگشت
 حالش چطوره کجاستسوگند: باشما صحبت کردم؟ 

 کیوان: اروم باش چرا اینقد ترسیدي رنگت يریده خوبه خوبه نگران نباش
 سوگند: واي من مردم تا اینجا رسیدم 

 و سمت در اتاق رفت 
 يرستار داخل بود نگاهو به سوگند انداخت 

 سوگند: حالش چطوره
 يرستار: نامزدشو؟

 سوگند: اره
 يرستار: خوبه نگران نباش 

 ونن بمونن کنارش؟سوگند: میت
 يرستار: اره بهوش بیاد ببینتت خوش حال میشه لبخند گدو رفت جلو

 کنار تختش نشست و دستشو گرفت
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 فكر نمیكرد اینجوري بشه کمكن خوابش برد 
 صداي ارومه ناله اگ خواب بیدارش کرد

 سوگند: اریا 
 اریا: اینجا کجاست من چرا اینجام

 بیمارستان مست بودي سوگند: حالت بهن خورد کیوان اوردر
 اریا: تو اینجا چیكار میكنو

 سوگند: تا شنیدم اومدم االن یه دوسه ساعتو هست اینجام
 اریا چشاشو بست

 سوگند: فكر نمیكردم اهل مشروب باشو
 اریا: نیستن

 سوگند: اگ حال و روگر معلومه
 اریا: باگم میخواي قهر کنو

 سوگند لبخند گدو گفت : نه
 

Fasl dahom 
Penhan.  

 یه چند ساعت دیگه بیمارستان موندن
 هوا روشن شده بود

 سوگند به اریا کمك کرد تا لباسشو بپوشه
 کیوان هن رفت ماشین و بیاره

 سوگند: میتونو راه بري؟



 ١49 محصور شدگان

 اریا: اره بابا خوبن
 سوگند: من میرم برگه ترخیص و تحویل بدم گود بیا

 رفت بیرون جلوي يذیرش برگه رو تحویل داد
 ه سمت اتاق که يسري صداش گدمیخواس بر
 يسر: سوگند
 سوگند: بله؟

 وقتو برگشت حس کرد اشتباه دیده
 واقعا انتظار نداشت اینجا ببینتش

 محراب: اینجا چیكار میكنو
 سوگند ساکت بود فقط نگاش میكرد

 اریا اومد بیرون دید سوگند داره با یه يسر صحبت میكنه 
 رفت سمتشون

 اریا: خانمن چیزي شده
 محراب: خانن؟ مبارکه دیر رسیدم مثل این که

 سوگند: اریا برین
 محراب: ناگي نگفته بهت؟

 با شنیدن اسن ناگي مكث کرد
 سوگند: وقت نشد

 محراب: حتما اگش بپرس
 سوگند: ناگي وجود نداره که بخوام اگش بپرسن

 محراب: چرا
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 سوگند: ناگي مرده االن سه ماهو میشه
 محراب: یعنو چو 

 نو همین چو رو باید میگفتسوگند: یع
 محراب: خیلو چیزارو

 اریا کالفه شده بود
 اریا: سوگند اینجا چه خبره

 سوگند: میگن بهت
 محراب: یه قرار بزار همو ببینین همه چیزو توضیح بدم

 اریا:الگم نكرده
 محراب: من با سوگند صحبت کردم 

 سوگند: اریا برین
 امحراب: خواهش میكنن اصال با همین اقا بی

صو بود یچیزي که اریا  سوگند نگاهو به اریا انداخت تو نگاش یه التماس خا
 رو وادار کرد قبول کنه

 اریا: شمارتو بده خودم بهت گنگ میزنن
 و بعد رفتن بیرون
 اریا: دودل شدي

 سوگند: اریا خفه شو
 اریا: شدي؟

 سوگند: خفه شو



 ١5١ محصور شدگان

 اریا تو دلش نگران بود یه اظطرابو تو دلش بود
 ماشین بود نشستن کیوان تو

 کیوان: خوب کجا برین
 سوگند: اریا میاد خونه ما

 اریا: نه
 سوگند: اریا حرف نزن کارر دارم

 ادرسو داد رفتن خونه 
 کلید انداختن ماندانا رو مبل خواب بود

 با باگ شدن در اونن اگ خواب يرید
 ماندانا: سالم خوبو؟؟

 اریا: سالم مرسو ببخشید مزاحن شدم
 برار چایو بریزم میام راسو ناگي کجاست سوگند :بشین

 ماندانا: تو اتاق عزیز خوابه 
 اریا: ارش چرا نیومد من نگرانن میخوام برم دنبالش 

 سوگند: اریا برو کالنتري همه چیزو بگو بگردن دنبالش
 ماندانا: راست میگه

 اریا: یچیز بگن قبول میكنین؟
 ماندانا: بگو

 اریا: فردا برین محضر عقد کنین
 سوگند: خل شدي
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شه تو که اجاگه نمیخواي منن  سو با سالمه يدرمن  22اریا: دلیل نداره اجاگه ک
 مرده 

 ماندانا: مادرر چو
 اریا: نمیگن بهش يول دارم خونه بخرم 

 سرکارم که میرم
 دنبال ارش هن میگردم

 صداي ناگي بلند شد ماندانا سریع دوید سمتش
 خوي خاصو گرفته بود به ناگيیه حس خاصو به ناگي يیدا کرده بود 

 ماندانا که رفت اریا رو به سوگند کرد
 اریا: نظرر چیه

 سوگند: گنت نمیشن
اریا: اون که گنن شاادي تموم شااده فقط رساامیتش مونده که اونن نظر تو مهمه 

 برین تموم کنین
 سوگند: باشه

 ماندانا با ناگي اومد 
 گ سوگندناگي هن خیلو به ماندانا عادر کرده بود بیشتر ا

 همش بغل اون میموند
 سوگند: ماندانا نظر تو چیه

 ماندانا: خودتون میدونین من میام فقط شاهد میشن



 ١5٣ محصور شدگان

صحبت  شت  شنا دا ضر خونه ا ستاش که مح اریا خندید و رفت با یكو اگ دو
 کرد 

شت ارایش کرد اریا هن  سفید گذا شال  شید  سوگند یه رويوش لو يو فرداش 
 اشت مادرش نبود رفت یه دست لباس اگ خونه برد

 اگ فرصت استفاده کرد لباسشو عوض کرد 
 اومد دنبال سوگند ماندانا

 کیوان و یكو اگ دوستاش هن به عنوان شاهد برده بود
 یه عقد ساده گرفتن 

 بعد اگ مراسن عقد همه بهشون تبریك گفتن 
 کیوان و دوستش رفتن

 ماندانا: فعال بیاین برین خونه ما تا خونه بخري
 نجوري که درست نیستاریا: ای

 ماندانا: درستش همینه
 رفتن تو مسیر خونه اریا مسیرو کج کرد

 سوگند: کجا میري
 اریا: نهار عروسو بخورین

 ماندانا: منو بزارین خونه دوتایو برین
 اریا: نخیر ماندانا خانن نهار عروسو میخوام بهت بدم 

  خندیدن رفت یه رستوران شیك يیاده شدن ناگي هن خواب بود
 سوگند ناگي رو بغل کرد 

 اریا رفت دسشویو
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 ماندانا: خوشحالو؟
 سوگند: اره خیلو

 ماندانا: خداروشكر جاي عزیز خالو
 سوگند: اره واقعا 

 اریا اومد
 اریا: سفارش دادین

 ماندانا: نه میخواین داماد سفارش بده
 اریا خندید منو رو گرفت

 سفارش داد نهارو خوردن
 بلند شدن رفتن خونه 

 دي هرچو گنگ میزد به اریا جواب نمیدادشا
 اریا: شما برین من برم جایو

 سوگند: کجا میري؟
 ماندانا يیاده شد

 اریا: میرم خونه لباسامو جمع کنن
 سوگند: به مامانت میگو؟

 اریا: نمیدونن شاید
 سوگند: مراقب خودر باش 

 خدافظو کردن و اریا رفت
 توراه همش فكر میكرد



 ١55 محصور شدگان

 بگن نگن
 نگران بود

 رسید
 کلید انداخت

 شادي: چه عجب اومدي نمیگو مادرم تنهاس حالش بد شده بمیره
 اریا: خوشحال نشو اومدم لباسامو جمع کنن

 شادي: تموم کن مسخره باگي رو
 اریا: میرم يیش گنن

 شادي: هه اگ کو تاحاال گن گرفتو
 اریا: اگ همین چند ساعت يیش

 نگاهو به ساعتش کرد و ادامه داد
 حدودا چهار ساعت و بیست دقیقه میشه که اگدواج کردماریا: 

 شادي: یعنو چو
 اریا: با دختري که دوست داشتن عقد کردم

 شادي محكن گد توگوشش
 شادي: اگ کو تا حاال بو خانواده شدي 
 اریا: اگ وقتو که سنگ انداختو جلومون

 و رفت سمت اتاقش
 شادي: لیاقتت همینه بدبخت برو دوماد سرخون

 
 ه شو
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 اریا: خونه خریدم
 شادي: اریا با ایندر باگي نكن

 اریا: دوسش دارم بفهن مادر عاشقشن
 شادي: باشه برو فقط يشیمون شدي سراغ من نیا

 اریا: نمیام چون يشیمون نمیشن
 شادي: میبینین

 اریا ساکشو ور داشت و رفت بیرون
 کالفه دستو تو موهاش کشید و رفت سوار ماشین شد

 ولو مسیرش معلوم نبودراه افتاد میرفت 
 يشت چراغ قرمز بود یكو گد به شیشه

 دخترك فال فروش بود 
 دخترك: عمو یدونه بخر توروخدا

 تومنو داد به دختر 5اریا یه 
 دخترك: چندتا

 اریا: یدونه بقیشن واسه خودر
دخترك اینقد ذوق کرد که انگار دنیارو بهش داده بودن دوید کنار خیابون چراغ 

 سبز شد 
 گوشیش گنگ خورد

 نگاه کرد 
 نوشته بود خانمن



 ١5٧ محصور شدگان

 اریا: جانن
 سوگند: کجایو

 اریا: خیابون
 سوگند: رفتو؟

 اریا: اره
 سوگند: چیشد

 اریا: میام میگن
 و قطع کرد 

 رفت سمت خونه
 ماندانا ناگي رو خوابونده بود

 سوگند: اریا چیشده بحثت شد
 اریا: اره گفتن بهش دعوامون شد گدم بیرون

 صحبت کردن و اریا رفت داخل اتاق استراحت کنه یكن باهن
 این همه اتفاق کالفش کرده بود

 چشماش گرم شد و خوابید
 سوگند اروم اومد تو اتاق وقتو دید اریا خوابه يتو کشید روش و رفت يایین

 ماندانا: مادر اریا چو گفت
 سوگند: مخالفت دیگه طبق معمول

 ماندانا: چو میكنین
 میكنین مشكلو نداره اریا خونه میخرهسوگند: ماکه گندگو 
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شب باهار حرف بزنن فردا میخوام با  شت اون  ستو این حوادث نزا ماندانا: را
 عمور صحبت کنن بره دنبال کاراي ارث و میراث

 سوگند: قبول میكنه؟
 ماندانا: اگ خداشه اون 

 سوگند: کاش بتونین اگ اینجا برین ماندانا 
يول اینجا و يول خونه خودم و يولو که تو بانك  ماندانا: همین تصاامیمن دارم با

 دارم یه جاي بهتر میگیرم هن کوچیك تر هن باالشهر
 سوگند: منو اریا هن خونه میخرین بعد میام هر روگ يیشت

 ماندانا: چتر
 تو رویاهاي خودشون بودن که اریا اگ خواب بیدار شد و اومد يایین

 اریا: چقد خوابیدم
 شبه 9اگده ساعت ماندانا: ساعت خواب ش

 اریا: واقعاااااا چرا بیدارم نكردي
 سوگند: خوابت عمیق بود اخه بعدشن کار نداشتو که

 و بلند شد رفت سمت اشپزخونه اریا هن رو مبل نشست
 سوگند با سه تا لیوان چایو اومد

 هوا سرد شده بود 
 اوایل ياییز بود ولو هواي خیلو سردي بود

 وگند و اریا میگذشت تقریبا یه ماهو اگ اگدواج س
 اریا یه خونه يیدا کرده بودخونه نقلو بود واسه دونفر خوب بود



 ١59 محصور شدگان

 همونو گرفته بود 
 خونه مبله بود با وسایل کامل

 یه خونه کوچولو و نقلو 
اگ در که میرفتو تو جلور یه جا کفشااو بود یه راهروك کوچیك یك متر جلوتر 

سمت حال جلوي ا شپزخونه که اين بود و اينش  شپزخونه یه حاله کوچیك با ا
یه دسات مبل بادمجونو و کوساناي رنگو سامت راسات حال متمایل به کنار 
شااومینه بود روبروي در اشااپزخونه که همون اخره راهرو بود یه راهرو کوچیك 

 دیگه بود که اول راهرو دسشویو و حموم بود اخرش هن دوتا اتاق خواب
 اتاق اول ست سبز و لیمویو داشت

 ست صورتو و بنفش اتاق دوم
 اشپزخونه وسایلش همه مشكو و سفید بودن

 خیلو خونه شیكو بود
 یه ساختمون بود 2٠طبقه 

 اگ ينجرش همه شهر دیده میشد
 سوگند داشت وسایلشو اگ خونه قدیمو جمع میكرد

 ماندانا: ناگي رو هن میبرین؟
 سوگند: تو هن بیا يیش ما بزار خونه رو با وسایل بفروشن 

 من که خونه دارم فقط.... کاش ناگي رو میزاشتو ماندانا:
 اریا: حاال امشب هستین فردا میرین

 ماندانا یكن خوشحال شد تو این مدر وابستگو شدید به ناگي يیدا کرده بود 
 اگ ارش خبري نبود کمكن نا امید شده بودن
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 اون شب براي اخرین بار کنار هن جمع شده بودن
 داشتن میگفتن و میخندیدن

 دره خونه باشدر به صدا در اومدکه 
 سوگند با ترس نگاهو به اریا و ماندانا انداخت

 ماندانا: من میرم
 اریا: نه من میرم

 بلند شد رفت تو حیاط
 باگم صداي محكن در

 اریا: کیه 
 یه صداي گمزه اومد

 اریا: کیههه
 صدا گفت: باگ کن

 صدا اشنا بود 
 درو باگ کرد 

 يوشیده بود و کالشو انداخته بود رو سرشیه مرد با ریش بلند سویشرر 
 یه گونو رو دوشش بود 
 با یه چمدون تو دستش

 ارش برگشته بود بعد اگ چند ماه
 اریا: ارش خودتو؟ باورم نمیشه که اومدي بیا تو 

 ارش اروم داخل شد 



 ١6١ محصور شدگان

 ماندانا و سوگند اگ يشت شیشه نگاه میكردن
 اریا: بیاین ببینین کو برگشته ارشه

 سوگند سریع دویدن سمت حیاط و اگ دیدنش کلو خوشحال شدن ماندانا و
 اریا: این چیه رو دوشت

 ارش: استخوناي ناگي اوردم دفنش کنین
 اریا:بزارش گوشه حیاط تا بعدا تحویل خانوادش بدین

 ارش همونكارو کرد همه رفتن داخل 
 ناگي رو مبل خواب بود 

 کرد رو به اریا گفت ارش اول خواست بغلش کنه بعد نگاهو به سرو وضعش
 ارش: میشه حموم کنن

 اریا: حتما بیا برین
 و سمت حموم راهنمایش کردو خودش برگشت 

 سوگند: گودتر بیاد تعریف کنه چیشده بود
 ماندانا: شاید خسته باشه 

 اریا تو فكر بود
 سوگند: اریا تو فكر چو؟

 اریا: هیچو
 یه نین ساعت حموم کردن ارش طول کشید 

 که اومد بیرون نشست رو مبل بعد اگ این 
 ناگي رو بغل کرد

 اریا: ارش چرا اینقد دیر کردي
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سافره خونه انگار رفتن تو یه جنگل دیگه  سیدم م ارش: اگ اینجا که رفتن وقتو ر
 همه چیز عوض شده بود راهارو نمیشناختن گن شدم

 صداهاي عجیب حتو اون کلبه اونور رود هن نبود
 بعد این که بزور مسافره خ

 
 ونه رو يیدا کردم یچیز خیلو عجیب دیدم

 مسافر خونه دوباره تبدیل شده بود به خرابه ولو یچیزي اونجا بود
 اگ ساکش یه کتاب در اورد

 اریا: این کتاب اون گن نیست؟ گمانه
 ارش: خودشه یادته اون روگ این سفید بود؟ حاال ورق بزن 

 اریا ورق گد
 بود موبه مو نوشته شده بود عین خاطره تمام حوادثو که براشون اتفاق افتاده

 ارش: گیر افتادم اونجا بالخره بزور راهو يیدا کردم اومدم
 سوگند: خیلو نگرانت شدین

 ارش: اریا تو چرا اینجایو؟
 اریا هن تموم حوادثو که تو این دوسه ماه افتاده بود رو تعریف کرد 

 ارش: یعنو االن اگدواج کردین؟
 ماندانا: اره

 بغل ارش بیدار شد و گریه کردناگي تو 
 ماندانا: میدي من شیرشو بدم



 ١6٣ محصور شدگان

 ارش ناگي رو داد و به شیر خوردنش نگاه کرد
 ماندانا مثل ماماناي مهربون به ناگي شیر میداد

 اریا: ارش خسته نیسو؟ 
 ماندانا: اتاق عزیز رو میتونو بدي بهش

 ارش: مرسو
 اریا: بیا داداش اتاقو بهت نشون بدم

 فردا که شما برین ارش باید چیكار کنه ماندانا: اگ
 اریا: میبریمش فعال يیش خودمون 

 ماندانا: با ناگي؟
 ماهشه 5سوگند: توهن بیا يیش ما دیگه ناگي هن که به تو عادر کرده االنن که 

 اریا: ارش باید واسش شناسنامه بگیره 
 ارش: نمیشه نامشروع بوده شناسنامه گواهو عقد میخواد 

 با تو باباشو بگو گن صیغه اي بود مردهاریا: نه با
 ارش: جدي؟

 سوگند: خوب بلدیا این چیزارو 
 اریا: اشنا اینا دارم واسه همین

 ارش: حاال دعوا نكنین تا فردا خدا بزرگه من برم استراحت کنن
 ماندانا هن با ناگي رفت باال

 اریا: چیه چرا اونجوري نگاه میكنو
 سوگند: بامحراب قرار نزاشتو؟

 رستوران انار 5اریا: فردا ساعت 
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 سوگند: تنها برم
 اریا: تو.. میخوري تنها بري

 سوگند: بو ادب
 اریا: خودم میام باهار

 سوگند: قبال اینقد شكاك نبودیا
 اریا: شكاك نیستن اگ قدین میگن مالتو سفت بگیر

 سوگند: عجب اصطالح هایو بكار میبري به به
 ردياریا: ببینن تو االن منو مسخره ک

 سوگند: نه اقاااا مسخره چیه اریا بمیره نه
 اریا: هرچقدر قیافه نداشته باشو در عوض گبون دراگي داري

 سوگند: من گشتن یعنو؟
 اریا: شك داشتو مگه؟

 سوگند: يس خودتو تو اینه ندیدي
اریا: دیدم عزیزم اگ بس خوشااگلن دخترا میرم بیرون همش باماشااین میوفتن 

 دنبالن
 اینجوریه؟سوگند:إإ 

 اریا: بله دیگه خوشگلو این مكافاتن داره
 سوگند: من فكر کردم فقط دنبال من میوفتن تو خیابون 

 اریا: کو؟
 سوگند: يسرا دیگه



 ١65 محصور شدگان

 اریا: ... میخورن تو چیكار میكنو اونوقت 
 سوگند: دقیقا همون کاري که تو میكنو عزیزم

 اریا: اها یعنو بهشون شماره میدي؟
 ون خودم میكشمتسوگند: اریا به ج

 اریا دوید سمت يله ها سوگندم دنبالش
 هرچقدر میدوید نمیتونست بگیرتش اگ شگرد خودش استفاده کرد

 یهو نشست رو يله
 سوگند: اخ اخ اخ يام واي واي يام يیچ خورد

اریا با نگرانو اومد سمتش همین که کنارش نشست سوگند با دستاش موهاي 
 اریا رو گرفت

 میدي نه؟ موهاتو بكنن؟ بگو غلط کردمسوگند: شماره 
 اریا: اخ اخ اخ روانو موهامو کندي شوخو کردم

 سوگند: معذرر بخواه بگو غلط کردم
 اریا: غلط کردي غلط کردي

 سوگند محكن تر کشید جی  گد 
 سوگند: اریااااااااااا

 هارش بدو اگ اتاق اومده بود بیرون ببینه چه خبره ماندانا هن اگ باال داشاات نگا
 میكرد اول هردو با نگرانو ولو با دیدن صحنه هردو گدن گیر خنده 

 سوگند همچنان در تقلل بود و اریا تفره میرفت
 سوگند: بدو

 اریا: باشه غلط کردم ول کن
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 موهاشو ول کرد 
 اریا سرشو ماساژ داد

اریا: وحشااو فردا برین طالقت بدم بابا کچل بشاان دیگه دخترا محلن نمیكنن 
 که 

ی  گدو خیز برداشت دوباره به سمت اریا که اریا دوید سمت يایین و سوگند ج
 يشت ارش ينهان شد

 ماندانا: اریا مرض داري دخترمونو اذیت میكنو 
 ارش: راست میگه دیگه تنت میخاره

 اریا: بابا من کاریش ندارم که خودش یهو عصبو میشه
 سوگند: کار نداري یه شماره دادنو نشونت بدم که حال کنو

 ریا گبون دراگي کردا
 و دوید

 سوگندم کفري رو مبل نشست
 ارش: بچه شدینا برین بخوابین

 ماندانا: سوگند ياشو
 سوگند: تو برو من میام میخوام یكن بشینن

 نشسته بودو داشت ياشو حالت عصبو به گمین میزد
 اریا: خانمن

 سوگند: کوفت
 اریا: بو ادب 



 ١6٧ محصور شدگان

 سوگند: اریا میام خفت میكنما
 روحیت خشن شده ها اریا: 

 سوگند حرفو نزدو نشست 
 اریا: بابا شوخو کردم قهر نكن

 سوگند: امشب همینجا میخوابو تا شوخو کردن یادر بمونه عزیزگگگگم
 اریا: ببین این بو انصافیه

 سوگند: اعتراض وارد نیس صدا نشنوم دیگه
 اریا: نامرد

 سوگند: چیزي گفتو؟؟
 بدهاریا: گفتن لطفا بالش و يتو بهن 

 سوگند: االن میارم
 رفت باال و بالش و يتو رو برداشت اگ باالي يله اریا رو صدا گد

 سوگند: اریا
 اریا: ها

 سوگند: ها و کوفت بگیر بكبت 
 بالشو يتو رو يرر کرد تو صورر اریا

 اریا: واقعا خشن شدیا ببرمت دکتر
 سوگند: وگ وگ نشنوم

شده بابا اال شو  ن موهامو میكند باید کچل چو اریا با خودش اروم گفت: وح
 میكردم واال همه جذابیتن به ایناس کن کسو نیستن که اریا مسرورما

 و گرفت خوابید
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Fasl yazdahom 
Shoroi dobare.  

 ارش با سرو صداي سوگند و اریا اگ خواب بلند شد
 اومد اگ اتاق بیرون

 ارش: چیشده باگ
 سوگند:من نمیدونن چرا الكو گیر میدي 

 الكو چیه بیخود کردي جوب دادي گوشیمو وقتو میبینو اون يسرس إ اریا: 
 سوگند: شكاك شدیا

اریا: هو اینو تكرار نكن اره اقا من شااكاك یبار دیگه این کارو بكنو گوشااو رو 
 خرد میكنن

 سوگند خندید و گفت: خرد کن گوشو خودته
 اریا با عصبانیت داد گد

 ندي اریا: من دارم جدي باهار حرف میزنن میخ
 سوگند: سر من داد نزن

 اریا: میتونن میزنن
 سوگند: اریا خیلو يرو شدیا

 ماندانا وساطت کرد و قاعله رو ختن داد
 وگرنه بحثشون باال میگرفت 

 سوگند رفت تو اشپزخونه اریا هن رفت سمت ينجره
 ارش رفت يیش اریا 



 ١69 محصور شدگان

 ارش: چیشده داداش چرا اینجوري میكنو
 دم میرهاریا: هیچو بابا رو روان ا

 ارش: من امروگ میرم دنبال خونه میخوام خونه بخرم با ناگي گندگو کنن
 اریا: بیام باهار

ارش:نه داداش من خودم میرم فقط منو میرسااونو تا خونه من ماشااین ويول 
 موالم همه دسته چكام دفترچه خونس

 اریا: باشه 
 بود ٣نگاهو به ساعتش کرد ساعت 

 ن عزیز بگو حاضر شه تشریف بیاره بریناریا: ماندانا جان برو به خان
 همون لحظه سوگند با یه تیز خیلو شیك و ارایش يرید رو يله

 سوگند: برین حاضرم
 اریا: چقد عجله داري خوبه 

 سوگند: اریا امروگ داري يیله میكنیا اصال خودم میرم
 اریا: ... میخوري

 سوگند: چه غلطو کنن بالخره
 اریا: ارایشتو کن کن برین

 سوگند لبخندي گدو يرید يایین
 اریا: ارایشتو کن کن

 سوگند: اریا ارایشو نكردم که گیر نده
 ارش:اریا راست میگه دیگه ول کن حساس نشو

 اریا حرفو نزد رفت لباس بپوشه
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 سوگند: داداشو خودمو دیگه
 ارش: يرو نشو ها چون گیر نده اینجوري گفتن وگرنه ارایشت گیاده

 میبرم خونه خودم ارش بیا بعدا اونجا ببینشماندانا: ناگي رو 
 ارش: گحمتت میشه

 ماندانا: اتفاقا دوس دارم ناگي يیشن باشه اگ تنهایو درم اورده
 ارش لبخندي گدو رفت حاضر شه 

 ارش و رسوندن جلو خونه سوگند اومد جلو نشست 
 استرس داشت همش دستشو بهن فشار میداد

 و به روبرو خیره شد اریا گیر چشمو نگاهو به سوگند کرد
 اریا: چرا استرس داري

 سوگند: نه استرس ندارم
 اریا: معلومه

 سوگند: اریا توروخدا نرین به حالن
سه  سوگند قلبش وا شید وقتو به این فكر میكرد که  شد عذاب میك ساکت  اریا 

 اون يسر بزنه
 اریا: قلبت واسه اون میزنه

بدون یا من گنتن فقط میخوام  فه شااو ار ند: خ یه من هرگز سااوگ ن حرفاش چ
شتن اون فقط یه  شتن اونو دوس ندا شقش نبودم اون قدري که تورو دوس دا عا

 دوره کوتاه اگ گمانو رو که حالن بد بودو ير کرده بود تو همه دنیامو دیوونه 
 اریا: دروغ نمیگو که



 ١٧١ محصور شدگان

 سوگند: بجون جفتمون نه
 اریا لبخندي گد و نگه داشت

 سوگند: چرا موندي؟
 ناریا: رسیدی

 اگ ينجره به بیرون اشاره کرد سوگند نگاهو به جلوي رستوران انداخت
 بزرد نوشته بود انار

 يیاده شد
 اریا هن يیاده شد

 دست اریا رو گرفت رفتن داخل
 محراب سر یه میز نشسته بود

 رفتن بلند شد دست داد باهاشون
 نشستن 

 محراب: دلن برار تنگ شده بود
صااندلیش تكیه دادو دسااتاشااو به هن گره گد و نگاه اریا اخماش تو هن رفت به 

 کرد
 سوگند: حرفتو بگو باید برین

 محراب: فكر نمیكردم اینقدر نامرد باشو همش یه ساله و خورده گذشته
سوگند: من هیچ وقت عاشقت نبودم بعد تو عاشق شدم معنو عشق و فهمیدم 

شد اگم با تمو سرد ن شرایط کنارم موند  سخت ترین  سو که تو   م مخالفت هاک
هه اگدواج کردین خیلو هن راضااین اگ  ما یه  باهن اگدواج کردین االن  مد و  او

 شرایط
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 محراب: خوبه خداروشكر ناگي نگفت بهت يس
 سوگند: نه گفتن که چیزي نگفت چو باید میگفت

 محراب: یه ماه بعد این که غیبن گد بهت گنگ گدم جواب ندادي
ارم داري فراموشن میكنو گفت برو گنگ گدم به ناگي گفت دست اگ سرر ورد

 اگ گندگو سوگند بیرون
ستن بهت بگه بهن گنگ بزنو گفت اینكارو نمیكنن گفتن میخوام یبار  اگش خوا

 ببینمش واسه اخرین بار
 گفت  بهت میگه منتظر موندم یه هفته خبري نشد

 دوباره گنگ گدم بهش جواب نداد اینقد گدم تا جواب داد
 دکشو کردي گفت تو حالت بده و خو

 خیلو حالن بد شد عذاب وجدان گرفتن فكر میكردم بخاطر منه
 دیگه جوابمو نداد

هرچقدر گنگ گدم جواب نداد تا یهو دیگه اصال يیداش نشد گوشیش خاموش 
 بود

سیدم اگ ر خبر داره یا نه گفتن با  ستار ير ستون اگ یكو اگ دو اومدم جلو مدر
 ناگي چند هفتس که مدرسه نرفتین

 شدم گفتن شاید اتفاقو افتاده نگران 
 همه بیمارستانارو سر گدم ولو خبري نبود

مك اگ گیر گبونش  به بهونه ک مده بود  ید او مدم جلو خونتون عزیزر اگ خر او
 حرف کشیدم گفت چند ماهه گن شدي



 ١٧٣ محصور شدگان

 دیگه امید نداشتن
 تا این که بیمارستان دیدمت

 سوگند نگاهو به اریا کرد
 دیگهمحراب: هیچو خیلو دیر شد 

سوگند: ناگي بهن نگفته بود االنن دیگه نیست اگش دلیلشو بپرسن ولو هرچو 
 که بود تموم شد 

 محراب: کاش مال من بودي کاش نمیرفتن
 یه سیگار ورداشت روشن کنه

 محراب: فندك دارین
 ناخوداگاه سوگند دست کرد تو کیفش و فندك خودشو در اورد

 محراب: هنوگ داریش
 د شد رفت بیروناریا عصبانو شد بلن
 محراب لبخندي گد 

 سوگند: دیگه سراغن نیا خدافظ
 داشت میرفت که محراب گفت

 محراب: دوستت دارم
 سوگند یه لحظه

 
 مكث کرد چشاشو روهن گذاشت و باگ کرد رفت بیرون

 اریا تو ماشین نشسته بود داشت فكرمیكرد
 سوگند: اریا چیشدیهو
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 اریا دستشو دراگ کرد سمت سوگند
 فندك اریا: 

 سوگند: میخواي چیكار
 اریا داد گد: گفتن بده من

 سوگند جا خورد تا حاال اینقد اریا رو شاکو ندیده بود 
سرعت حرکت کرد اینقد تند میرفت که هر لحظه فكر  شت رو گاگ با  شو گذا يا

 میكرد داره تصادف میكنه
 چندتا جاهن فهش داد

 سوگند: روانو شده چته تو
 میاري که بهش بفهمونو هنوگ بفكرشو نهاریا: فندکشو جلوش در 

 سوگند: نبخدا یهو در اوردم
 اریا هیچو نگفت جلو خونه نگرداشت 

 اریا: يیاده شو
 سوگند: تونمیاي

 اریا: نه
 سوگند: من میترسن تنها

 اریا: بدرك 
 هنوگ سوگند درو نبسته بود گاگ داد حرکت کرد

 سوگند شماره ماندانا رو گرفت
 ماندانا: جانن



 ١٧5 محصور شدگان

 د: مانداناااسوگن
 ماندانا: چیشده چرا گریه میكنو

 سوگند: کجایو
 ماندانا:خونه خودم
 سوگند: میام اونجا

 تاکسو گرفت رفت اونجا 
 وقتو رسید ماندانا با نگرانو بغلش کرد

 سوگند: اریا باهام قهر کرد گذاشت رفت 
 ماندانا: چرا؟

 سوگند کله ماجرارو تعریف کرد
به ماندانا: حق با اریا تو  نباید به محراب فكر کنو اون مرده غیرتو میشاااه خو

 اونن به شیما فكر کنه
 سوگند: حاال چیكار کنن میشه به اریا نگو اینجام میخوام نگران بشه

 ماندانا: باشه 
 ناگي تاگه بلند شده بود سوگند بغلش کرد

شته نه الهو دورر بگردم  سوگند: چرا مامانت بهن دروغ گفت؟ حتما دلیلو دا
 اینقد ناگيکه 

 ماندانا: بیدار شد؟
 اومد ناگي رو بغل کرد 

 سوگند گوشیشو نگاه کرد خبري نبود
 اریا رفت شرکت 
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 منشو بلند شد
 منشو: اقاي مسرور خوش اومدین

 اریا: هرکو گنگ گد وصل نكن
 بود هوا تاریك بود ٧رفت داخل اتاق اگ ينجره خیابون شلوغو نگاه کرد ساعت 

 بود که گوشیش گنگ خوردتو فكرو خیال خودش 
 ارش بود 

 اریا: جانن
 ارش: کجایو اریا

 اریا: شرکتن چطور
 ارش: هیچو من میرم خونه ماندانا خانن تو نمیاي؟

 اریا: نه کاردارم
 ارش:باشه فعال

 ارش رفت سمت خونه ماندانا
 گنگ و گد سوگند درو باگ کرد

 رمارش: إ اینجایو اریا گفتن بیا گفت نمیام که گفت کار دا
 سوگند: اریا باتو بود

 ارش: نه گنگ گدم بهش
 سوگند: نگو بهش من اینجام خواهشا 

 ارش: باگ قهرین
 سوگند: اون قهره میخوام ببینن اشتو میكنه یا نگرانن میشه؟



 ١٧٧ محصور شدگان

 ارش: باشه نمیگن دخترم کجاس
 ماندانا: اینجاس

 ناگي رو بغل کردو اومد سمت ارش
 با ماندانا چشن تو چشن شدارش دستشودراگ کرد که ناگي رو بگیره 

 برق عجیبو تو نگاش بود برقو که حس خوبو به ارش میداد
 یك دیقه بهن گل گدن

 سوگند سرفه اي کرد و گفت
 سوگند: تموم نشد؟؟

 ماندانا حول شد و رفت اشپزخونه
 ارش خندید و با ناگي نشست رو مبل

 سوگند: اریا چو گفت دیگه
 ارش: گفتن که فقط گفت کار داره

 سوگند: نگفت چیكار؟
 ارش: نخیر

 اریا اگ اتاق خارج شد اگ منشو خدافظو کرد و رفت سوار ماشین شد
 سرشو به يشتو تكیه داد و چشاشو بست

 اینقد فكر کرد که سرش درد میكرد
 الكو به سوگند تهمت گده بود

 تصمین گرفت اگ دلش در بیاره 
 رفت گل فروشو یه دست گل خوشگل خرید رفت خونه

 انداخت درو باگکرد کلید
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 اریا: سالم من اومدم
 ولو خبري نشد

 صدا گد
 اریا: سوگند؟ خانمن کجایو

 جواب نیومد اتاقا رو نگاه کرد
 بله خونه نبود

 موبایلشو گرفت
 سوگند: واي اریا 

 ارش: خب جواب بده
 سوگند: میخوام نگران شه

 گوشو رو خاموش کرد
 اریا: یعنو چو کجاست

 گوشو ارش و گرفت
 داره منو میگیره ارش:

 سوگند: جواب نده
 ماندانا: نه گشته جواب ندي جواب بده

 ارش: راس میگه حق بامانداناس
 سوگند: حداقل بپیچونش

 ارش: الو
 اریا: سالم کجاي



 ١٧9 محصور شدگان

 ارش: يیش ماندانا و ناگي
 اریا: سوگند اونجاس؟

 ارش: نه نیس مگه خونه نیس
 اریا: نه اومدم نبود 

 ارش: نمیدونن داداش 
 : باشه خبري شد بهن بگواریا

 تلفن و قطع کرد رفت سوار ماشین شد و رفت سمت بام 
 ولو اونجا هن نبود

 تلفنشو باگم گرفت خاموش بود
 رفت سمت خونه ماندانا

 گنگ گد
 ماندانا: اریاس

 سوگند: اي واي منوقاین کنین
 ارش: بس کنین دیگه

 سوگند: ماندانا بزار من برم طبقه باال درو باگ کن
 انا: باشهماند

 سوگند سریع رفت طبقه باال ماندانا درو باگ کرد
 اریا اومد باال

 اریا: سالم سوگند نیومد اینجا
 ماندانا: نه نیومد

 یهو چشمش به گوشو سوگند افتاد که رو میز بود
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 اریا: مطمعنو نیومد اینجا؟
 ماندانا: اره 

 اریا: حتما گوشیش تنها اومده
 رسیدماندانا حول کرد ارش به دادش 

ارش: اریا سااوگند باهار قهره اینجا بود خواساات نگرانش شااو االنن به رور 
 نیار فهمیدي

 اریا: کجاس االن
 ارش: رفت طبقه باال

 دوید بره که ارش گرفتش: االن گفتن به رور نیار
 اریا: تا کو؟

 ارش: خودش بیاد
 اریا: االن چیكار کنن

یه فكري دارم گوشاایتو بزار برو اگ  نا: من  ندا پا اومد تو ما که رفتو بیرون ب در 
 همون لحظه برگرد که گوشیتو ورداري رودر رو میشین

 ارش: فكر خوبیه
 ماندانا: بدو کشتین مارو شما دوتا

 اریا خندید رفت بیرون رو يله ها موند تا سوگند اومد يایین اریا هن اومد
 اریا: که اینطور

 سوگند یهو جاخورد
 سوگند:مگه نرفته بودي تو



 ١٨١ محصور شدگان

 گوشیمو جا گذاشتن اومدم ور دارماریا: 
 سوگند: باشه 

 رفت داخل اریا هن داخل شد
 ارش: خوب اشتو کردین خداروشكر

 سوگند: نخیرم
 اریا: خیلو ير

 
 ویو بخدا اصال من روي تورو داشتما واقعا خداروشكر میكردم يروو

 سوگند: تو تهمت گدي عصبو شدي داد گدي رفتو
 کردماریا: چیكار کردي که این کارو 

 سوگند: هیچو واال
 اریا: میگن که يرویو

 سوگند با غضب نگاش کرد
 اریا هن گل گد بهش 

ماندانا: حاال بحث نكنین بشااینین چایو بخورین و دساات سااوگندو کشااید 
 نشوندش رو مبل اروم دم گوشش گفت

ماندانا: اینقد بحث نكن تو خودر ریدي حاال هو اگ اخالقش سااو اسااتفاده 
 بودم نمیومدم اگ دلت در بیارم چون مقصريمیكنو من جاش 

 سوگند: مگه چیكار کردم من إ
 اریا: يرویو فقط همین

 سوگند: باتو حرف گدم مگه يرو هن خودتو نبینمت
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 اریا بلند شد که بره ارش جلوشو گرفت
سرر  سه مثل من ح ارش: إ بس کنین دیگه همش دعوا جنگ بعدا یروگي میر

تا وقتو نارهن بودنو میخورین  ناگي همش  ک با  بدونین منن  قدر همو  باهمین 
 دعوا میكردم االن حاضرم همه عمرمو بدم یبار دیگه سرم غر بزنه اونوقت شما

 و با چشماي خیس رفت سمت ينجره و یه سیگار روشن کرد 
 ماندانا با حرف هاي ارش تحت تاثیر قرار گرفت و رفت داخل اشپزخونه

 اریا هن باحالت قهر نشست رو مبل 
 گند گوشیشو ورداشت و شروع کرد چت کردن هو میخندیدسو

 اریا گیر چشمو نگاهو بهش کردو لبخند مرموگي گدو گوشیشو ورداشت
 رفت تو تنظیمار و گنگ گوشیشو گد مثال گوشیش گنگ خورده

 جواب داد: الووو جانن عزیزم اوم یه لحظه گوشو نمیتونن اینجا صحبت کنن
 و بلند شد رفت تو اتاق 

 سوگند تكون خورد بلند شد رفت دنبالش اروم شاخكاي
 گوششو چسبوند به در

 اریا اگ قصد بلند بلند حرف میزد
اریا: جانممن ...منن دلن برار تنگ شااده بود..... کو اومدي ....اي جانن.... 
خوب باشه ....حتماااا.... کو ببینین همو ....اره هانو ....باشه میب*و*سمت 

 فعال
ونش در نمیومد همونجوري گوششو چسبونده بود به در سوگند کارد میزدي خ

 که اریا یهو درو باگ کرد



 ١٨٣ محصور شدگان

 سوگند خودشو جمع و جور کرد
 اریا: فالگوش وایسادن اصال کار خوبو نیستا

 سوگند: کو بود؟؟
 اریا: به توچه

 سوگند: گوشیتو بده ببینن
 اریا: عزیزم گوشو یچیز شخصیه نمیتونن بدم به توکه

 گوشیتو میدي یا فردا طالقت میدمسوگند: اریا یا 
 اریا: تو منو طالق میدي؟ باشه برو طالقن بده

 و با خونسردي رفت روي مبل نشست
 ماندانا: باگ مثل سگ و گربه افتادین به جون هن

 اریا: به این خانن بگو
 سوگند: اریا گوشیتو بده میگن کو بود

 تنشته میخواد ببیناریا: چقد حرف میزنو دوس دختر قبلین بود اگ خارج برگ
 سوگند: توهن قبول کردي

 اریا: اره خوب خیلو وقته ندیدمش
 سوگند: ارش نگاش کن

ارش ریز میخندید میدونس اریا اصااال دوساات دختري نداشااته که خارج بوده 
 باشه اصال قبل سوگند دوست دختر خاصو نداشت همه گودگذر بودن 

 سوگند: ارش میخندي تو این اوضاع
 اع اخهارش: کدوم اوض

 سوگند گد گیر گریه عین دختر بچه ها نشست رو مبل شروع کرد به گریه کردن
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اریا: إ چرا گریه میكنو بابا شااوخو کردم نگاه کن اصااال کسااو گنگ نزده بود 
 بخدا خودم رفتن گنگ گوشو گذاشتن خواستن اذیتت کنن گریه نكن

ست کن ب ست لبخند گد ولو نمیخوا لكو یاره اسوگند دوید رفت تواتاق درو ب
 اداي گریه کردن و در اورد

 اریا اگ يشت در صداش گد: عزیزم شوخو کردم درو باگ کن
 خندش قطع نمیشد درو باگ میكرد ابروش میرفت

 هرکاري کرد نتونست جلو خندشو بگیره درو باگ کرد
 اریا: داري میخندي؟ مسخره چرا میخندي

 سوگند: نمیدونن خندم گرفته
 نبود نهاریا: خرکیف شدي دختر 

 سوگند خندشو نگهداشت گفت: نخیرم بیشعور خان 
 رفت کمك ماندانا 

 ارش: مرض داري اذیتش میكنو
 اریا: مزه میده حرص میخوره

 ارش: دیوونه این بخدا
 ماندانا شام درست کرده بود قرمه سبزي

 ارش: من عاشقشن
 سوگند: عاشق کو ماندانا

 ماندانا: إ سوگند
 منظورم قرمه سبزي بودارش: ماندانا که عزیزه 



 ١٨5 محصور شدگان

 اریا و سوگند نگاه معنو داري بهن کردن و ریز خندیدن
 ماندانا: کوفت سرد شد بخورین

 بعد اگ شام سوگند و ماندانا ظرفارو جمع کردن 
 اریا: ارش جايیدا کردي

 ارش: نه داداش
 اریا: بیا خونه ما

دا عدم یه جا يیارش: ناگي فعال يیش ماندانا میمونه منن میرم يیش مامان اینا ب
 کنن میام ناگي رو میبرم فردا میرم شناسنامه بگیرم براش

 اریا: نام مادر چو
 ارش: نمیدونن

 سوگند: ارش
 ارش: جانن

سوگند: ناگي که مامان نداره توهن که بدون گن نمیتونو براش شناسنامه بگیري 
 ماندانا هن که به ناگي وابستس

سوري بخاطر ناگي عقد کن شماها  سنامه من میگن  شنا سش  ین که بتونین وا
بال خونه بگرده  یاگ نیس دن حت شاااه اینجوري ارش هن ن بگیرین ارش هن را

 ناگي هن يیش ماندانا میمونه هن يیش باباش
 اریا: راست میگه ها فكر خوبیه

 ماندانا ساکت بود و به چاییش خیره شده بود
 ارش: خوب اخه شاید ماندانا دوست نداشته باشه

 ماندانا نظرر چیهسوگند: 
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 ماندانا: من ناگي رو خیلو دوست دارم نمیخوام اگ ناگي جدا شن
 سوگند: به به اریا بپر دوکیلو شیرینو بخر

 اریا: به من چه ارش باید بخره بعدشن چرا دوکیلو
 سوگند: میخوام بخورم

 اریا: دوکیلو رو؟؟
 سوگند: اره 
 اریا: میترکیا

 سوگند: همینه
 کجاست؟ارش: شیرینو فروشو 
 سوگند: نزدیك نیست 

 اریا: خب برین بیرون بستنو بخورین مهمون ارش
 ارش: هرچو خانما بگن

 سوگند: حله برین
 ماندانا: باشه

 ماندانا ناگي رو بغل ك
 

 رد رفت تو اتاق کهنشو عوض کرد لباس يوشوندش خودشن حاضر شد
 سوگند: ماندانا

 ماندانا: جانن
 سوگند: راضو اگ ته دل؟



 ١٨٧ محصور شدگان

 : بخاطر ناگيماندانا
سااوگند لبخندي گدو گفت: ناگي بدونه دخترش چه مامانو داره خیالش جمع 

 میشه خوشبحال ناگي کوچولو که تو مامانشو
 اریا: خانما حاضرین

 سوگندرفت بیرون اریا یچیزي در گوشش گفت 
 سوگند: ماندانا ناگي رو میدي با منو اریا بیاد؟

 ماندانا: چرا؟
 دیگه همش يیش توإاریا: یكن يیش ما باشه 

 ماندانا خندید ناگي رو داد بغل اریا 
 اریا و سوگند تند رفتن يایین

 ارش اگ دسشویو اومد: کجا رفتن
 ماندانا: رفتن يایین

 ارش: برین ماهن
 ماندانا کلید ورداشت رفت بیرون ارش هن دنبالش اومد

 اسانسورو گد
 سقف نگاه میكردتو اسانسور ارش به کفشش خیره شده بود ماندانا هن به 

 ارش سرشو بلند کرد: به چو نگاه میكنو
 ماندانا: خودم

 ارش: جالبه
 ماندانا: چو؟

 ارش: تو مامان خوبو واسه ناگي هستو 
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 ماندانا: توهن باباي خوبو هستو
 ارش: خداروشكر که دخترم يدر مادر خوبو داره

 ماندانا: من همه تالشمو میكنن جاي خالو مادرشو ير کنن
 هیچ وقت نمیفهمه که تو مادرش نبودي شك نكن ارش: اون

 ماندانا سرشو يایین انداخت و لبخند گد
 ماندانا: بالخره یروگ باید واقعیت و بدونه

 ارش: بعدا بهش میگین
 اسانسور ایستاد و يیاده شدن اریا و سوگند و ناگي تو البو واستاده بودن

 ارش: خوب با ماشین من برین یا ماشین تو
 برین شاید بخواین حرفو بزنین باهن اریا: تنها

 ارش: نه حرفامونو گدین 
 سوگند: اریا اینا اگ ما جلو ترن بابا

 اریا خندید : يس فردا عروسو
 ماندانا: چرا عجله داري

 سوگند: براي این بچه بدبخت شناسنامه بگیرین
 ارش: باشه فردا عقد میكنین میرین ثبت احوال اگ اونور

ماشااین ارش بعد ارش اومد جلو خونه ماندانا ناگي و رفتن بسااتنو خوردن با 
 ماندانا رو يیاده کرد اریا و سوگندم رفتن با ماشین خودشون خونه

 سوگند در خونه رو باگ کرد
 یه دست گل خوشگل کف خونه افتاده بود



 ١٨9 محصور شدگان

 سوگند: اریا این واسه منه
 اریا: نه واسه اون دوس دختر خارجیمه

 سینه اریاسوگند با لج دسته گل و گد به 
 بعدم رفت لباسشو عوض کنه

 اریا: خوب این سواالي بیخود چیه میپرسو واسه تونباشه واسه عممه؟
 سوگند: مثل ادم جواب بدي میمیري دیگه دست خودر نیست که

 رفت گرفت خوابید
 صبح بیدار شد اریا نبود 

 رفت تو حال 
 نبود گنگ گد موبایلش

 اریا: بیدار شدي بالخره
 حو کجا رفتوسوگند: سر صب

 اریا: امروگ عقد عمه جونته ها حواس يرر خودر مثل این که جور کردي
 سوگند: یادمه بابا برم دوش بگیرم برم حاضر شن

 اریا: کو بیام دنبالت
 سوگند :دو ساعت دیگه

 اریا: گودنگفتو؟ تعارف نكن بیشتر وقت نمیخواي
 سوگند: نه بسته عزیزم باي

 قطع کرد تلفن و رفت حاضر بشه
 اریا رفت يیش ارش

 اریا: خوبو؟
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ارش: یه حسو بهن میگه کارم درسته ماندانا بهترین ادمیه که میتونه مادري کنه 
واسااه ناگي ولو نمیخوام بخاطر ناگي وادارش کنن درسااته اونن ناگي رو دوس 

 داره ولو شاید دلش نخواد بامن اگدواج کنه
 یاد مگه نهاریا: ارش جان منو گول نزن تو اگ ماندانا خوشت م

سته يختس  ش ارش: خب اره اگ محبتایو که به ناگي میكنو لذر میبرم به دلن ن
 خانمه خیلو خوبه

اریا: مطمئن باش اگه اونن اگ تو خوشااش نمیومد یجور میپیچوند بعدشاان بعد 
 اگدواج بیشتر بهن عالقه مند میشید

 گوشو اریا گنگ خورد رو به ارش گفت
 د برم دنبالش وگرنه کچلن میكنه اریا: بیا ورورع ما هن حاضر ش

 ارش: اینقد اذیتش نكن
 اریا: نامرد من؟

 گوشو رو جواب داد
 سوگند: اریا یكن دیرتر ج بده

 اریا: دستن بند بود دیگه خانمن جانن
 سوگند: کجایو
 اریا: يیش داماد

 سوگند: اریاااااااااا ریملن تموم شده 
 سرمون بریزیناریا: اي واي چه فاجعه اي حاال چه خاکو تو 

 سوگند: مسخره برو برام بخر بیار منن حاضرم مارکشو اس میكنن همینو بخراااا 



 ١9١ محصور شدگان

 اریا: چشمممممن بفرست
 گوشو رو قطع کرد رو به ارش کرد

 اریا: ریملش تموم شده نخرم دارم میزنه من برم تا خفن نكرده
 ارش خندید خدافظو کرد

 وقتو اریا رفت ارش یكن فكر کرد و لبخند گد
 گنگ گد به ماندانا

 ماندانا: جانن
 ارش: حاضري؟

ماندانا: نه هنوگ ناگي رو حموم کردم لباس يوشااوندم خوابوندم دارم حاضاار 
 میشن

 ارش: باشه حاضرشدي گنگ بزن
 قطع کرد

 ماندانا تو ایینه نگاهو به خودش کرد 
شو که نمیتونس گول بزنه ارش هن  شت بخاطر ناگي اگدواج میكرد ولو خود دا

 یز بود هن مهربون هن خوش اخالق وضع مالیشن خوب بودخوشت
 اون اگ ارش خوشش میومد 

 لبخندي گدو شروع کرد به حاضر شدن
 اریا ریمل و خرید رفت خونش

 اریا: خانن جان بیا اینن سفارشتون
 سوگند دوید اومد تو حال

 سوگند: کو همونو خریدي؟
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 اریا: بعلهه
 سوگند: چند

 اریا: چیكار داري
 میخوام ببینن اصله یا فیكسوگند: 

 تومن برو بزن به چشت برین حرف نزن 5٠اریا:
 سوگند: خوب شد عقلت رسید اصل بخریا میخواسن گنگ بزنن بگن 

 رفت سمت اتاق 
 اریا غرغر کنان رفت تو اشپزخونه اگ یخچال شیشه اب و ورداشت سر کشید

 سوگند اگ اینه نگاش کرد داد گد
 خور اه اهسوگند: هزار بار با شیشه ن

 اریا: تو کارتو بكن گیاد حرف نزن دیر شدا
 سوگند:حاضرم برین

 باهن اگ خونه خارج شدن و سمت محضر حرکت کردن
 

Fasl davazdahom 
Hesadat.  

 اریا و سوگند رفتن محضر
 ارش و ماندانا با ناگي جلوي محضر منتظر بودن

 ارش اگ دور به ساعتش اشاره کرد که یعنو دیر کردین
 هن سوگندو نشون داداریا 

 سوگند: اریا من دیر کردم؟؟؟



 ١9٣ محصور شدگان

 اریا: يس چو من دیر کردم
 ماندانا: خواهشا دوباره شروع نكنید 

 ارش: برین دیگه
 سوگند ناگي رو گرفت رفتن داخل محضر

 بعد اگ عقد ارش گفت
 ارش: برین نهار بخورین؟

 اریا: من خیلو گشنمه
 ارش: حله برین يس

 رفتن رستوران غذاخوردن
 بعد اگ نهار اریا و سوگند اومدن خونه و اونارو تنها گذاشتن

 یه هفته گذشت اریا و سوگند تو خونه نشسته بودن که گوشو اریا گنگ خورد
 اریا: من باید برم شرکت

 سوگند: منن بیام؟
 اریا: کجا؟

 سوگند: شرکت
 اریا: بیاي چیكار شام درست کن تا من بیام

 خوب حوصلن سر میرهسوگند: کلفتن مگه میخوام بیام 
 اریا: نه عزیزم نمیشه امروگ 

 و خدافظو کردو رفت
 سوگند تلفن و ورداشت و به ماندانا گنگ گد

 ماندانا: جانن؟
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 سوگند: بیا اینجا اریا رفته شرکت
 ماندانا: تو بیا اینجا ارش هن رفت شرکت

 سوگند رفت خونه ماندانا
 ك بگیرمماندانا: لباستو در نیاربرین واسه ناگي شیر خش

 سوگند: میگفتو سر راه بخرم دیگه
 ماندانا: یادم رفت حاال میرین میخرین

 سوگند: يیاده؟ 
 ماندانا: اره قدم بزنین یكن

رفتن تا داروخونه شیر خشك بگیرن سوگند داشت با گوشیش ور میرفت سرشو 
 بلند کرد یهو حسام شوهر قبلو ماندانا رو جلوش دید

 سوگند: ماندانا حسام 
 نا: کو؟؟ واي گود برین تا ندیدتمونماندا

 سوگند: دیدمون دیر شد
 حسام: ماندانا؟ اینجا چیكار میكنو

 ماندانا: چیكار میكنن خرید دیگه سوگند برین
 حسام: سوگند بزرد شدي

 سوگند: توهن يیر شدي
 حسام جا خورد ولو دوباره لبخند گد

 حسام: ماندانا دلن برار تنگ شده بود



 ١95 محصور شدگان

کردي من اصال دلن برار تنگ نشده بود و اصال عالقه اي ندارم ماندانا : اشتباه 
 باهار صحبت کنن

 ناگي تو بغل ماندانا گریه کرد
 ماندانا: جانن مامان گریه نكن

 حسام: مامان؟؟ نمیخواي بگو بچته که
 ماندانا: دقیقا دخترمه

 حسام: من عاشقتن اگ اولن عاشقت بودم گفتن بهن فرصت بده
 دارم بچه دارم گمشو ماندانا: من شوهر 

 و اگ داروخونه گد بیرون سوگندم دنبالش
 بسمت خونه حرکت کردن

 حسام همونجوري دنبالش میومد
 حسام: منن گن داشتن بچه داشتن ولو اگشون جدا شدم

 میخوام باتو باشن
 ماندانا: خفه شو

 حسام: دوستت دارم
 ماندانا: میگن خفه شو

 سر کوچه بودن سوگند ترسیده بود
 تاگه جلو خونه رسیده بود اگ دور ماندانا رو دید که داره با یكو بحث میكنهارش 

 ماندانا ناگي رو داد به سوگند تا اگ کیفش چیزي در بیاره
 حسام دست ماندانا رو کشید

 ماندانا محكن گد تو گوشش
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 ارش اگ دور دید این صحنه رو خونش جوش اومد سریع دوید سمت اونا
 شدین ارشسوگند: ماندانا بدبخت 

ماندانا به ساامتو که سااوگند اشاااره میكرد نگاه کرد ارش یقه حسااام و گرفت و 
 چسبوندش به دیوار

 ارش: خجالت نمیكشو تو روگ روشن دنبال گن و بچه مردم راه میوفتو 
 حسام: گنت قبال گن من بود 

 ارش: االن که گن منه گمشو تا خونتو نریختن حیوون
 نداره ماندانا: ارش ولش کن ارگش 

 سوگند ناگي رو محكن چسبیده بود ناگي گریه میكرد
 حسام : دوسش دارم

ارش: خفه شااووو حرومزاده و محكن با مشاات گد تو صااورتش اگ دماغ و دهن 
 حسام خون اومد ماندانا بزور جدا کرد ارش و اگ حسام 

 ماندانا: برو بمیر اشغال حالن اگر بهن میخوره
 له هررريارش: یبار دیگه ببینمت خونت حال

 حسام صورتشو گرفت و کمكن دور شد
 ماندانا: ارش خوبو؟ 

 ارش: يیاده اینور چه غلطو میكردین
 سوگند: اومده بودین شیر خشك بخرین واسه ناگي

 ارش: من مردم؟؟ میگفتو بخرم
 ماندانا:من چه میدونستن تو گود میاي خوب بچه گرسنه میموند؟؟



 ١9٧ محصور شدگان

 ایو نمیريارش: برین خونه گود دیگه هن يیاده ج
 وقتو رسیدن دم خونه ارش گفت

 ارش: من میرم تا جایو
 ماندانا: مراقب باش

ارش سوار ماشین شد و رفت تو راه همش فكر میكرد چرا من اینقد غیرتو شدم 
مگه من بخاطر ناگي با ماندانا اگدواج نكردم چرا اینقدر وقتو گفت دوسااش 

شته باشه هه عجیبه من دارم حسودین شد دلن نمیخواد کسو جز من دوسش دا
 اینقد گود عاشقش شدم واقعا مسخرس ولو مثل این که واقعا حقیقت داره

 غیر ممكن بود ولو همیشه یه جمله هست که میگه
 غیر ممكن غیره ممكنه 

 ماندانا تو فكر بود
 سوگند شیر درست کرد براي ناگي داد بخوره 

 همونجوري که شیر میخورد خوابید 
 ذاشت اومد تو حالناگي رو روي تخت گ

 سوگند: به چو فكر میكنو
 ماندانا: سوگند مگه ارش بخاطر ناگي بامن اگدواج نكرد

 سوگند: خب؟
 ماندانا: چرا يس اینقد غیرتو شد

سوگند: دیوونه دوستت داره دیگه تو اگه االن ببینو با یه دختره دیگه حرف میزنه 
 چیكار میكنو

 ماندانا اخن کرد و حرفو نزد
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 توهن دوسش داري دیگه سوگند: 
 ماندانا: خب...

 سوگند: خب و کوفت داري بگو دارم خجالت نداره که
 تلفن سوگند گنگ خورد 

 اریا بود: باگ تو خونه نیسو حداقل یه گنگ بزن من نگران میشن
 سوگند: مگه بچن يیش ماندانام نمیدونو چیشد که

 اریا: چیشد؟
 سوگند تمام ماجرارو تعریف کرد

 تو سرماریا: خاك 
 سوگند: وا چرا تو سر تو

 اریا: منن باید میزدم اون مرتیكه اشغالو له میكردم مثل ارش
 سوگند: کدوم مرتیكه

 اریا: همون
 

 که تورو دوس داشت
 سوگند: کدوم یكو؟
 اریا: مگه چندتان؟؟

 سوگند: گیادن
 اریا: فردا صبح بیكاري؟

 سوگند: اره چطور



 ١99 محصور شدگان

 اریا: برین طالقت بدم
 سوگند: مسخره

 اریا: کوفت میخندي بیشور
 سوگند: کجایو بیا دنبالن

 اریا: همونجوري که رفتو برگرد دیگه
شب من تنها بیام دیگه اگ ارش یاد بگیر به  صفه  سوگند: غیرتن که هیچ دیگه ن

 ماندانا گفت اگ این به بعد يیاده جایو نروها
تو رو هرکو اریا: اخه تو ماندانایو؟ ماندانا خوشااگله صااد تا کشااته مرده داره 

 بدوگده يس میاره
 سوگند: اریاااااااااااا

 اریا: شوخو کردم اقا کو بیام 
 سوگند: نیا خودم میام

 اریا: اومدم
 قطع کرد گوشو رو 

 سوگند خندید رفت سمت ماندانا
 ماندانا هنوگ تو فكر بود 

 سوگند: چقد فكر میكنو داره دیگه
 میكردم ماندانا: به اون فكر نمیكردم به حسام فكر 

 سوگند: گفت طالق گرفته
 ماندانا: اره بیچاره گنش

 سوگند: راحت شد گنش بابا مرتیكه مفت خور
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 ماندانا:چقد يخته شده بود
 سوگند: نه بابا همون گوهو بود که قبال بود

 ماندانا خندید 
 سوگند: جلو ارش نگیا طالقت میده

 ماندانا: نه باباچو بگن
 ایفون صدا خورد

 ا هوايیماهن حرکت میكرد االن نمیرسید يس ارشسوگند: اریا ب
 ماندانا ایفون و گد: هردو باهن اومدن

 سوگند با تعجب رفت جلو در 
 اریا رو که دید يرسید

 سوگند: اریا کجا بودي؟
 اریا: شرکت

 سوگند: به من گنگ گدي؟
 اریا: اون موقع که این يایین بودم با ارش سره کوچه بودین

 نهسوگند: مرض داري کال 
 اریا: چرا

 سوگند: وقتو اینجایو چرا میگو خودم بیام
 اریا: هوا سرد شده

 ارش: حاال برو کنار بیاین داخل 
 سوگند کنار رفت اومدن داخل



 2٠١ محصور شدگان

 سوگند اریا رو کشید یه گوشه یه چندتا ویشگون گرفت 
 اریا: چته خوب 

 ارش رفت سمت ماندانا
 ماندانا: سالم

شاایشااه اب و ورداشاات تو لیوان ریخت ارش اخن کرده بود رفت اگ یخچال 
 خورد

 ماندانا: چیزي شده
 ارش جواب نداد

سش  ضر میكرد گرم کرد ولو حوا شت حا شو با غذایو که دا ماندانا هن خود
 يیش ارش بود 

 داشت گوجه رو خورد میكرد براي ساالد
 ارش کنار اشپزخونه وایساده بود اخن کرده بود

 ایینماندانا حواسش به ارش بود ولو سرش ي
 یهو گفت اخ

 ارش دوید سمتش
 ارش: چیشدي حواست کجاست

 ماندانا: چیزي نیست دستمو بریدم
 رفت گرفت گیر شیر اب 

 نمیدونس براي چو دلش یهو گرفت گد گیر گریه
 رفت سمت اتاق 
 ارش صداش گد
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 جواب نداد یعنو بغض داشت نمیتونست جواب بده
 سوگند: چیشد؟

 ارش: نمیدونن یهو چیشد
 وگند برو ببین چیشدهاریا: س

 ارش: نه بزار یكن تنها باشه خودم میرم دیرتر
شك ریخت دلش  صدا ا شك ریخت بو  صندلو و ا ست رو  ش ماندانا تو اتاق ن

 گرفت
 دلش براي عزیز تنگ شده بود 

 االن بغلش میكرد میگفت دخترم قوي باش 
 در صدا خورد

 اشكاشو ياك کرد 
 دختر بچه ها ناگك نارنجودلش نمیخواست ارش فكر کنه عین این 

 ارش: اجاگه هست
 ماندانا: بیا تو

 ارش اومد نشست رو تخت رو بروي ماندانا
 ارش: چیشده

 ماندانا: هیچو یكن دلن واسه عزیز تنگ شده بود
 ارش: مطمئنو فقط واسه عزیز؟؟

 ماندانا: منظورر چیه
 ارش: گفتن شاید واسه...



 2٠٣ محصور شدگان

 ماندانا : متاسفن برار برو بیرون
 را؟ارش: چ

سام فكر میكردم هرگز باتو اگدواج نمیكردم  صدم به ح ماندانا: ببین من اگه یدر
 حتو فكر کردن به این قضیه هن ... واقعا واست متاسفن

ارش: ببخشید نفهمیدم چو دارم میگن ببین ماندانااا چجوري بگن راستش من 
 دوس ندارم کسااه دیگه تو ذهن و مغزر باشااه میخوام همه فكرر و ذهنت من

 باشن البته من و ناگي
 ماندانا: هستو

 ارش با تعجب نگاهو به ماندانا انداخت يس عالقش یطرفه نبود
 ارش: راستش من.. من . من دوست دارم

 ماندانا: منن دوست دارم
 در صدا خورد سوگند بود: اجاگه هست

 ماندانا: بیا فضول خانن 
 ارش خندید بلند شد 
 ارش: شامت سوخت

 رم سوختماندانا: خاك ب س
صفه کاره تورو هن  ساالد ن سرش تاگه  شتن باال  سوگند: نگران نباش اریا روگذا

 گذاشتن درست کنه
 ارش بلند خندید گفت: خاك تو سرش گن گلیل

 ماندانا: یعنو تو اینكارارو نمیكنو؟؟
 ارش: معلومه که....



wWw.Roman4u.iR  2٠4 

 

 ماندانا:که؟؟؟؟
 ظرفن میشورمارش: که میكنن عزیزم تاگه اون فقط ساالد درست میكنه من 

 اریا اگ اشپزخونه داد گد: دیدین گن گلیل کیه
 سوگند: اریا ظرف که میشوره هیچ جارو برقو هن میزنه

 ماندانا بلند خندید گفت : ارش شیشه هن ياك میكنه
 سوگند: اریا اتاقارو هن مرتب میكنه
 ماندانا: ارش غذا هن درست میكنه

 ایمان هن بكنه اریا: سوگند بگو اریا قراره یه شكن برام گ
 همه بلند گدن گیر خنده

اریا: واال اینجوري که داره يیش میره فك کنن باید شاارکت و تعطیل کنین بیاین 
 خونه داري کنین

 ارش: تاگه باید اگ این به بعد الك دستشونن بزنین
 بعد اگ کلو بگو بخند ارش اریا رو کشید یه گوشه

 ه ناگي ارش: اریا فردا میاي باهن برین يیش خانواد
بدي  یل  ناگي روتحو ناگه  یادر نیس رفتو ج خه  باره چرا ا یا: براي چو؟دو ار
سوگند کلو گریه  سن بهترین رفیقش  سوگند بره مرا شتن حتو  چیكار کردن نزا

 کرد بزور ارومش کردم دوباره بري چو بشه ماندانا بفهمه ناراحت نمیشه؟
 ارش: میخوام ببینن کجا خاکش کردن 

 اریا: نمیگن
 : چو میگین به هنسوگند



 2٠5 محصور شدگان

 اریا: بگن ارش؟
 ارش: بگو

 اریا: میخواد بره يیش خانواده ناگي بپرسه کجا دفنش کردن
 ماندانا یكن توهن رفت حسودي نن

 
ست داشت  یكرد چون ناگي مرده بود ولو خوب یكن حس بدي يیدا میكرد دو

 تموم قلب ارش واسه اون باشه ولو خوب این یه چیز محال بود 
ته توهن  به خودش نزاشااات الب نا اگ چشاان ارش دور نموند ولو  ندا ما رفتن 

 گذاشت ياي حرفاي سر شب
 سوگند: من میرم شاید به من بگن

 اریا: نمیگن فایده نداره الكو دعوا میگیرن
 سوگند: امتحانش مجانیه فردا میرم

 اخر شب سوگند و اریا خدافظو کردن و رفتن خونه 
شغول جمع کردن ظرفاي کثیف  سواك بزنه ناگي ماندانا م بود ارش هن رفت م

 هن تاگه اگ خواب بیدار شده بودداشت با عروسكش باگي میكرد
 ارش اومد کنار ناگي نشست 

 ارش: ماندانا
 ماندانا: بله

 ارش: فكر کنن کثیف کرده
 ماندانا اومد نگاه کرد بهش

 ماندانا: نه تمیزه این امشب دیر میخوابه بعدظهر خوابید 
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 دار میمونن تو بخواب خسته ايارش: إ خوب من بی
 ماندانا: نه توفردا کار داري من فردا بیكارم میخوابن

 بلند شد رفت به کاراش ادامه داد 
 ارش ناگي رو بغل کرد گذاشت رو شكمش ناگش داد

 ناگي چنگ انداخت صورر ارش رو ارش با عصبانیت گفت
 ارش: إ بچه بد 

 ناگي گد گیر گریه
 اري بدش به من ماندانا: بچه رو چیكار د

 گرفتش ب*و*سش کرد دستشو ب*و*سید گریه ناگي بند اومد 
 ماندانا شیر حاضر کرد داد بهش کمكن چشمامش سنگین شد

 ماندانا: خابالوي من چقد میخوابو مامانو بخواب عزیزم
 ناگي اروم اروم خوابید

 ماندانا گذاشتش رو تختش اومد بیرون
 ارش نشسته بود رو مبل 

 ظرفارو بشوره ماندانا رفت
 ارش رفت يشتش تكیه داد به اين

 ارش: ماندانا؟
 ماندانا: هوم

 ارش: اگدست من ناراحتو؟
 ماندانا:نه براي چو ناراحت



 2٠٧ محصور شدگان

 ارش: نمیدونن حس کردم ناراحتو
 ماندانا: نه ناراحت نیستن ظرفارو بشورم میخوابن 

 ارش: باشه من میرم بخوابن شب بخیر
 طبق معمول اریا نبودسوگند صبح اگ خواب بیدار شد 

 بود امروگم که جمعه بودیعنو جمعه هن رفته شرکت؟ 9ساعت و نگاه کرد 
 بلند شد رفت بیرون اتاق صداي شیر اب اومدصدا گد

 سوگند: اریا؟ حمومو؟؟
 اریا: اره

 سوگند: سر صبحو؟
 اریا: اشكال داره؟ اون حوله رو بده من 

س ش شو  صورت سرو  شن سوگند حوله رو بهش داد و رفت  ت و گیر کتري رو رو
 کرد

 سوگند: حداقل یه چایو دم میزاشتو 
 اریا: ببخشید دیگه یادم رفت

 سوگند خمیاگه اي کشید و رفت تو اتاق تا روي تختو مرتب کنه 
 اریا: سوگند ماندانا اینا رو دعور کردم شام

 سوگند: خوبه خودتن شام درست کن براشون
 اریا: توچرا درست نمیكنو

 عور کردم هر وقت منن درست میكننسوگند: من د
 اریا: ببین همین اول بسن الله قطع رابطه؟
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ساوگند: من حرف قطع رابطه گدم؟ بیا قدمشاون رو چشان ولو بامن هماهنگ 
 کن شاید من امشب جایو برنامه گذاشته بودم

اریا: حاال که نداري دفعه بعدي هماهنگ میكنن کار دارم ارش و گفتن به این 
 نها نباشو درستن نیس ما هرشب ياشین برین اونجا بهونه توهن ت

 سوگند: باشه برین خرید
 اریا: االن؟

 سوگند: بعد صبحانه
 رفت سمت اشپزخونه 

 دوتا لیوان چایو ریخت اریا نشست با حوله
 سوگند: لباس بپوش حداقل کمتر دلبري کن با این سرو وضع

 اریا: حوله تنمه ل*خ*ر نیستن که
 بلند شد رفت حاضر شه  صبحانه خوردن سوگند

 اریا هن لباس يوشیده حاضر منتظر بود
 اریا: ظهر شدا
 سوگند: اریاااا

 اریا: اینجوري صدا میزنو خطرناکه هرچو میخواي جوابش نه
 سوگند: شاید ب*و*س میخواستن

 اریا: بجز اون
 سوگند: بزار من رانندگو کنن

 اریا: چو گفتو؟؟ نمیشنوم
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 سوگند: من رانندگو کنن؟
 یا: واا عجیبه ها تصویر دارم صدا ندارم بلند تر بگوار

 سوگند: نمیخواد برین
 اریا لبخند يیروگمندانه اي گد

 سوگند: همین روگا با يول خودم ماشین میخرم منت تورو نكشن
 اریا: گواهین نداري که

سوار شدن رفتن سمت فروشگاه سوگند اگ لج هرچو تو قفسه بود بر میداشت 
 مینداخت تو سبد 

 اریا فقط با لبخند دنبالش بود
 چیزایو که اصال نیاگ نداشت ور میداشت

 اخر سر سبد يره ير بود
 گن همه رو حساب کرد شد..... کله اریا سور کشید 

 حساب کرد اومدن بیرون
 اریا: مریضو

 سوگند: برین دیر میشه 
 شب چند نوع غذا هن درس کرده بود منتظر بودن 

 ود که گنگ و گدن ب ٨ساعت تقریباي نزدیكاي 
 اریا رو مبل نشسته بود سوگند تو اتاق بود

 سوگند: نمیشنویو گنگ میزنن
 اریا: جواب بده دیگه

 سوگند درو باگ کرد 
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 ماندانا سریع دوید تو
 ماندانا: وییو چقد سرده سالم سالم

 سوگند: ناگي کو؟ سالم
 گودتر اومدم ماندانا: لج اورد با ارش بیاد باال ماشین و جابجا کنه میاد من

 اریا: سالم
 ماندانا: سالم خوبو به به چه بوهایو میااااد 

 اریا: بله سوگند کلو غذا يخته فقط امیدوارم قابل خوردن باشه
 ماندانا: مگه واسه تو نمیپزه

اریا: نه بابا خدا این رسااتوران ساار خیابونو نگهداره اینقدي که من اگش غذا 
 میگیرم بقیه مشتریا نمیگیرن

شه عزیزم الكو عمه سوگند شنونده باید عاقل با ست  شه ه : اره اره حرف همی
 منو بامن بد نكن البته عمه من میدونه برادرگاده گلش چه دست يختو داره

 اریا: حاال ماکه نخوردین تاحاال امتحان کنین
 سوگند: اریا تو دست يخت منو نخوردي تاحاال؟ بشكنه دست نمك نداره

 ن رو هارو میگواریا: اها اون املت و نی
 سوگند: بخدا مینداگمت بیرونااا

 ارش همون لحظه رسید
 ارش: باگشما شروع کردین من که میترسن اخر همدیگرو بكشین

 اریا: به اقا ارش
 



 2١١ محصور شدگان

 خوش اومدي
 ارش ناگي رو داد به ماندانا 

ناگي بزرد شاااده بود یه چندتا کلمه تك و توك میگفت خیلو کن نافرم بزور 
 نا خیلو شیرین بودمیفهمیدي ولو همو

 چهاردست و يا راه میرفت
 هرچو دم دستش بود مینداخت دهنش 

 ماندانا چهارچشمو مراقبش بود 
 دور هن نشسته بودن سوگند بلند شد رفت چایو اورد

 اریا: اولین باره برا منن چایو میریزه 
 سوگند: عزیزم االنن واسه شما نریختن تو مهمونو مگه 

 بدو بینناریا: من چایو میخوام 
 سوگند: اریا

 اریا: بله
 سوگند: ياهار درد میكنه؟؟

 اریا: نه 
 سوگند: خداروشكر ياشو برو براي خودر چایو بریز عزیزم 

 و نشست کنار ماندانا
 اریا: اینجوریه دیگه به هر حال یچیزي اگم میخواي که حاال بعدا جبران میشه 

رد سینو رو نگاه ک و بلند شد رفت براي خودش چایو ریخت وقتو نشست تو
 یه چایو اضافه بود به دستاي بقیه نگاه کرد همشون یه چایو داشتن

 اریا: ارش ماندانا خودر که چایو دارین ناگي هن که نمیتونه چایو بخوره 
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 یهو با غیض برگشت سمت سوگند دید داره ریز میخنده
 اریا: مریضو دیگه تقصیر خودر نیست که 

 بخور همین و ارش: حاال اشكال نداره بیا
 اریا: نمیخواد واسه خودم ریختن

 همه خندیدن 
 سوگند بلند شد رو به اریا گفت: اریاا بیا کمكن کن میز و بچینن

 اریا: عزیزم
 سوگند: بله

 اریا: دستار درد میكنه؟؟
 سوگند: نه

 اریا: خودر برو بچین يس
 سوگند: عقده اي 

 اریا خیز برداشت سمتش 
 سوگند دوید سمت اشپزخونه

 ماندانا بلند شد کمكش کنه
 اریا: ارش کو برین

 ارش: واال نمیدونن هروقت تو بگو
اریا: گودتر باید برین شاارکته قرار دادش و بده به ینفر دیگه بدبختین سااودش 

 گیاده 
 ارش: برین دیگه همین هفته
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 اریا: خانمارم ببرین؟ 
 ارش: اره خوبه ببریمشون ماه عسلشونن میشه

 اریا: گن گلیل
 ارش: خودر گفتو که اقا بعدشن میترسن این يسره بیاد سراغ ماندانا 

 اریا: باشه
 ماندانا: اقایون شام حاضره

شب خدافظو کردن و رفتن  سافرر و به خانما گفتن اخر  ضیه م شام ق بعد اگ 
 خونه خودشون

 
Fasl sizdahom. 

Mah asal... 
 سوگند تمام وسایل خودشو جمع کرده بود

 صبح باید برین فرودگاه دیگه خواب نمونیما اریا: تو حاضري؟
 سوگند: من حاضرم تو خودر حاضري؟

 اریا: اره نگران نباش
 سوگند گوشو تلفن رو ورداشت و به ماندانا گنگ گد

 ماندانا: جانن
 سوگند: چیكار میكردي

 ماندانا: ناگي رو شستن خشكش کردم داشتن موهاشو شونه میزدم تو چو
 سوگند: بیكارم نشستن

 ریا: سوگند بیا یه لحظها
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 سوگند: تا میبینه تلفن دارم حرف میزنن صدا میكنه فعال
 ماندانا: برو برو قربونت فعال

 سوگند: جانن چیشده
 اریا: سوگند این و دیدي

 و به جعبه اي که تو دستش بود اشاره کرد
 سوگند: این چیه؟؟

 اریا: نمیدونن اینجا بود
 سوگند: بده ببینن 

 نگاهو بهش انداختجعبه رو گرفت 
 باگش کرد داخلش یه انگشتر بود 

 اریا: دیر شد برین
 سوگند: این واسه منه؟

 اریا: نه دادم ببینو خوشگله یا نه میخوام کادوش بدم
 سوگند: غلط بكن مال منه به چه مناسبت هس حاال

 اریا: سال روگ اشنایمون
 سوگند: امروگ بود مگه؟

هارتایو رفتین که چ یا: اون روگ  تاریخ گدم  ار مدم خونه تو گوشااین  ند او درب
 حواسن بود

 سوگند ذوق کرد يرید بغل اریا
 اریا: برین دیر شد



 2١5 محصور شدگان

 تاکسو جلو خونه منتظرشون بود
 سوار شدن رفتن دنبال ارش و ماندانا

 اونارو هن سوارکردن باهن رفتن فرودگاه
ه شاادداخل فرودگاه سااوگند و ماندانا همش حرف میزدن کال بیخیال بقیه کارا 

 بودن
 اریا: خانما بیاین برین 

 سوار هوايیما که شدن ناگي شروع کرد گریه کردن
 ارش: بابا جان تا االن ساکت بودي یهو گریه چرا کردي که

 سوگند: اریا من دم ينجره بشینن
 اریا: میوفتو يایین اخه

 سوگند: اریا توروخدا بشینن بشینن؟
 اریا: بشین عزیزم

 رسیدن کیش 
 هتلمستقین رفتن 

 وقتو رسیدن سوگند سریع لباس عوض کردگفت
 سوگند: اریا برین کیش گردي بدو

 اریا: عزیزم یكن استراحت کنین اخه من خستن
 سوگند: توهمیشه خسته اي برین دیگه

 اریا: دیرتر میرین عشقن االن خستن
 سوگند: اریاااا توروخدا 

 لباسمو عوض کنناریا: اي خدا اگ دست این گن باشه بابا بزار حداقل 
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 سوگند: عاشقتن
 دوید رفت سمت اتاق ماندانا و ارش در گد

 ارش باگ کرد يرید داخل
 سوگند: ماندانا برین کیش گردي

 ارش: االن که تاگه رسیدین
 ماندانا: واي اره برین من عاشق کیشن

 ارش: باشه برین
 یدهسوگند: اریا اریا یكن اگ این ارش یاد بگیر اخه چقد حرف گنشو گوش م

 ارش: مگه اریا نمیاد
 سوگند: میتونه نیاد بنظرر

 ارش: میگن اخه بعید بود اصال
 در اتاق رو گدن

 اریا بود 
 اریا: يشت سرم چو میگفتین گوشن سور گد

 سوگند: اریا یكن وقت کردي کالس گن داري يیش ارش بیاي بد نیستا
 ي باش دیگهاریا: باگ ارش گن ذلیل باگي در اورد؟ ارش جان یكن کمتر گي گ

 ارش: اقا من چیكار کنن تو یكن گن دوست باش
 سوگند: اخ دهنتو باید طال گرفت 

شن نیاگ نیس همش  شق سوگند میدونه من عا ستن خود  اریا: من خیلین گن دو
 باگ گو کنن



 2١٧ محصور شدگان

 سوگند: نخیر من اگ کجا میدونن
عدا فعال برین بگردین دیر  حل میكنین ب باهن  حاال مشااكالر و  یا: عزیزم  ار

 میشه ها
 سوگند: واي راست میگه برین ماندانا

 و با ماندانا و ناگي رفتن بیرون
 اریا: شانس اوردم فعال بیخیال شد وگرنه قهر میكرد توهن کمتر سوسه بیا 

 ارش خندید و باهن رفتن بیرون
 سوگند: کجا برین؟ برین ياساژ؟

 ماندانا: واي ارههه برین خرید
 اریا و ارش باهن گفتن: نه 
 حرکت کردن سمت ياساژ

 تك تك مغاگه هارو میرفتن و اریا و ارش دنبالشون 
 ارش ناگي رو داشت همونجوري دنبالشون میرفت

 اریا: دستام ير شد عزیزم باگم خرید داري؟
 سوگند: اریا چقد غر میزنو بده خودم بیارم

 اریا: غر نزدم که دستام يره اخه بعدي رو کجا بزارم
 سوگند: خودم میارم 

 ارش: یعنو باگم هست؟ 
 ماندانا: ارش جان خسته شدي برین هتل

 ارش: نه عزیزم همیشه نیس که تا میتونو بگرد
 سوگند اومد اگ ماندانا تقلید کنه گفت
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 سوگند: اریا؟
 اریا: جانن

 سوگند: خسته شدي برگردین هتل
 اریا: اره بخدا دارم میمیرم برین 

 سوگند: یكن اگ ارش یاد بگیر 
 عجب نگاش کردو گفتاریا با ت

 اریا: اه باگ گند گدم خو هماهنگ کن دیگه ارش تو چو جواب دادي؟
ارش که داشات اگ خنده میترکید گفت: باید میگفتو نه عزیزم همیشاه که نیس 

 بگرد
 ماندانا خندید

 اریا: اها اها سوگند جان خانمن عشقن بگرد همیشه که نیس تا میتونو بگرد
 شورسوگند: خودتو مسخره کن بی

ساعت  صال من بخدا قبل  شه ا سوگند جونن قربونت برم قهر نكن دیگه با اریا: 
 یك شب برگردم هتل اسمن اریا نیست حاال ببین

 سوگند: واقعا؟
 اریا: اره اصال گودتر اگ یك برنمیگردم 

 ارش: اریا جان فكر کن حرف بزن بزنو باید عمل کنیا 
 و خندید

 ماندانا: برین نهار بخورین
 برین من که گشنگو دارم فلج میشناریا: 



 2١9 محصور شدگان

 سوگند: اگ گشنگو فلج میشو؟
 اریا: گشنگو گده به سرم سرم به دستن دستن به کمرم کمرم به يام 

 سوگند: قانع شدم 
 اریا: افرین ضعیفه بدو حرکت کن

 سوگند: جان؟؟؟
اریا: منظورم این بود که خانممن عشااقن اگه میشااه برین غذا بخورین ضااعف 

 کردم
 ذلیل  ارش: گن

 ماندانا: ارش ناگي رو بده من
 ارش: بیا خانمن

حرکت کردن ساامت رسااتوران غذا ساافارش دادن با خنده و شااوخیاي اریا و 
 سوگند غذا رو خوردن

 سوگند: برین وسایل و بزارین هتل شب برین دریا
 ماندانا: واي اره

 
 دریا خوبه

 اریا: من نمیام هتل
 ارش: جان من بیا حاال

 میكنو مجبورم دیگه باشه بریناریا: اصرار 
 سوگند: اریا جان خسته شدي بده من بیارم
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اریا: واقعا میاري؟ یا االن بدم بهت میخواي بگو خاك تو ساارر اگ ارش یاد 
 بگیر

 سوگند: بمیرم برار نه بده واقعا خسته شدي
 اریا قیافشو عین بچه ها لوس کرد و ساکارو داد به سوگند 

 کشید فقط خانمن این همه وسیله رو نیاگ داشتواریا: اخیش دستام نفس 
 سوگند: نه خوشن اومد خریدم

 اریا: قانع شدم
 رسیدن هتل هرکو رفت اتاق خودش

 اریا به محض رسیدن يرید روتخت
 سوگند: اریاااا لباسار

 اریا: بخدا خستن 
 میشمارم بلند شدي شدي نشدي اب میریزم رور 5سوگند: تا 

 اریا: اذیت نكن
 ١سوگند:

 اریا: بابا خستن
 2سوگند:

 اریا: نشمار اقا
 ٣سوگند:

 اریا: نشمار میگن
 4سوگند:
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 اریا: تسلین بابا ياشدم یه خانن که بیشتر ندارین چشن
 سوگند:گود باش

 و خودش رفت لباسشو عوض کنه 
 لباسش و عوض کرده بود داشت گوشوارشو میكند که اریا اگ يشت بغلش کرد

 سوگند: چیكار میكنو
 غلت کردماریا: ب

 سوگند: بزار گوشوارمو در بیارم
 اریا: خودم برار در میارم 
 و اروم گوشواره رو در اورد

 اریا: بیا برین بخوابین
 سوگند: خوابن نمیاد

 اریا:چشاتو ببندي خوابت میبره 
 خوابیدن

یا اومد بیرون  یل سااوگند تكونو خورد اروم اگ بغل ار با با صاااداي گنگ مو
 دگوشیش کنارش رو میز بو

 سوگند: الو
 ماندانا: خوابو؟ ياشو برین شام بخورین بعدم برین دریا چقد میخوابو

 سوگند: االن حاضر میشین
 تلفن و قطع کرد خودشو يرر کرد رو سینه اریا

 اریا: کو بود
 سوگند:ماندانا بود میگه برین شام بخورین برین دریا
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 اریا: باشه نمیخواي بري کنارياشن؟
 و دوست دارم بهن ارامش میدهسوگند: نه صداي قلبت

 اریا: قربونت میرما 
 سوگند با بو میلو بلند شد 

 رفتن حاضر شدن
 سوگند یه شلوار چسبان مشكو يوشید با یه مانتو جلو باگ گرد مشكو 

 اریا هن تیشرر گرد يوشید با شلوار مشكو
 کتونیاشونن ست بود

 ارش: خانمن حاضري؟
مامان باباش ساات شااه ارش لباس ابیش و ماندانا: لباس ناگي رو بپوشااونن با 

 چیكار کردي
 ارش: تو ساکه خانن بزار بیام بدم بهت

ارش یه تیشتر ابو با شلوار سفید يوشیده بود ماندانا هن یه رو يوش جلو باگ ابو 
 با شلوار سفید 

 ناگي هن یه يیرهن ابو با خال خال سفید
 رفتن داخل البو

 اریا: به ببین چه ست کردن باهن
 : بعله دیگه ماهمیشه ست میكنینارش

 ماندانا: سوگند چقد گرد بهت میاد
 سوگند: واقعا؟ مرسو
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 بعد اگ صرف شام
 رفتن سمت دریا 

 اریا شروع کرد به شعر خوندن
 اریا: برتو و ان خاطر اسوده سوگند

 برتواي چشن گنه الوده سوگند
 بر ان لبخند جادویو
 بر ان سیماي روشن

 که اگ چشمان تو افتاده
 اتش بر هستو من

 سوگند: خوبو اریا؟ 
 اریا: برار ابراگ عشق کردم
 سوگند: واي مرسو عزیزم

 ارش: این شعر خیلو قشنگه
 ماندانا: اره فوقالعادس

 اریا: معلومه سلیقه من حرف نداره
 سوگند: صد در صد اگه غیر این بود منو انتخاب میكردي؟

 اریا: اونو که مجبور شدم
 سوگند:چرا؟

 عاشقت شدم  ادم عاشقن کوره دیگه عیب معشوق و نمیبینه اریا: اخه
 سوگند: من عیب ندارم الكو عیب نزار
 اریا: ماست بند که نمیگه ماستن ترشه
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 سوگند: اریا میزنمتا
 با خنده به سمت ساحل حرکت کردن سوگند رفت يیش ماندانا

 ماندانا: عاشق دریام خیلو ارامش بخشه
 ناگي: ددا

 من میگه دریا سوگند: قربونت برم
شده  سوگند اینا کمو دورتر  شتن حرف میزدن اگ  شون دا ارش و اریا براي خود

 بودن
 چندتا دختر اونور داشتن قدم میزدن که متوجه اریا و ارش شدن

 ولو سوگند و ماندانا رو ندیدن
 دخترا اگ اون دخترایو بودن که اویزون میشدن

 خیلو اگ اریا و ارش خوششون اومده بود
 جلو اومدن 

 یكو اگ دخترا با عشوه گفت
 دختر: وااي چه يسراي جذابو تنها اینجا موندین چرا

 اریا: تنها نیسین که
 دختر: واي چه صدایو داري تو عاشقت شدم بخدا

 اریا اخن کرد جوابو نداد
 دخترگفت: میشه شمارتو بهن بدي

سوگند حرف میزد که اریا و ارش و دید که با دخترا  شت با  ه میحرفن بماندانا دا
 سوگند گفت 
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 ماندانا: اونجا رو اونا کین
 سوگند نگاه کرد به سمتو که میگفت

 اخماش توهن رفت
 اریا: مزاحن نشو خانن

 دختر: واااي چقد جذابو اخه
 اریا با انگشت به سمت سوگند اشاره کرد و گفت

  دهاریا: خانمن اونجا وایساده نگاه کن داره نگامونن میكنه برو به اون شماره ب
 دختر: دوست دختر داري؟

 اریا: نه خانن گن دارم
 و به حلقه دستش اشاره کرد

 ارش: اریا بیا برین
 رفتن سمت سوگند و ماندانا
 سوگند: توضیح بدین سریع

 اریا سوگند و بغل کرد 
 سوگند: مریض میگن توضیح بده کو بود

 اریا: بنداگمت تو اب
 سوگند: بزار يایین منووو 

 بودن ماندانا: ارش کو
 ارش: مزاحن میخواست به اریا شماره بدن یكیشون

 ماندانا: توچو
 ارش: من محل نكردم که
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 اریا: منن محل نكردم گفتن گن دارم
 ارش: راس میگه خدایو من بودم گفت

 سوگند تو بغل اریا تالش میكرد که ولش کنه 
 سوگند: اریا ولن کن بیشعور

 اریا گذاشتش يایین
 کاري نكن يشیمون شن اگش شماره بگیرمااریا: چقد نق میزنو 

 سوگند با عصبانیت به اطرافش نگاه کرد یه چوب يیدا کرد دوید دنبال اریا
 اریا هن فرار کرد اخرش سوگند خسته شد رفت يیش ماندانا و ارش

 داشت اروم اروم میرفت که اریا اگ يشت
 

 اومد بغلش کرد انداختش رو دوشش
 سوگند اگ يشت هو مشت میزد

 گند: ماندانا بگو بزارتن يایینسو
 ماندانا: بزارش يایین د*ن*ا*ه داره

 اریا: دختره رو ببین يشتته 
 سوگند: اریا بزار يایین

 اریا گذاشتش يایین 
 اریا: عصبو میشو جذاب تر میشو

 ارش: ماندانا ناگي خستس برگردین هتل؟
 ماندانا: اره راستو ناگي گفت دریا ها
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 بگو دریا ارش: واقعا؟ اره بابایو
 ناگي: ددا

 ارش: الهو عمور برار بمیره 
 اریا: اگ خودر مایع بزار اقا 

 ارش: من که روگي هزار بار براش میمیرم 
 سوگند: فقط واسه ناگي؟

 ارش: نخیر واسه ناگي و ماندانا
 ماندانا لبخند گد و گفت: عزیزم خدانكنه بمونو واسن

 اریا: سوگند منن برار میمیرما روگي ده بار
 سوگند:تو حرف نباشه فعال کارر دارم بیا برین ببینن

 ارش: شما میخواین بمونین خوب ما برین هتل ناگي بخوابه
 اریا: اره ما میمونین یكن

 ارش و ماندانا رفتن سمت هتل 
 سوگند: دختره چو گفت

 اریا: شماره داد دیگه
 سوگند: توچو گفتو

 اریا: گفتن حاال بده بهش فكر میكنن
 ا خفه شو دیگه اه میدونو حساسن اینجوري میكنوسوگند: اری

سو رو نمیبینه خودتن میدونو چرا  شمن به جز تو ک اریا: اخه خانمن من که چ
 الكو حرص میخوري

 سوگند: خوب میترسن اگم خسته شو این دخترا گولت بزنن
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 اریا: نترس هیچ کدوم نمیتونن واسن تو بشن من هیچ وقت اگ تو خسته نمیشن
 کرد  سرشو ب*و*س

 یكن قدم گدن 
 داشتن برمیگشتن سمت هتل توراه دختره رو دیدن

 چشن غره اي به سوگند رفت
 سوگند: اریا این چرا به من چشن غره رفت

 اریا: حسودي کرد بهت ولش بیا برین
 شب خوابیدن با ارامش

 فرداش قرار بود برن جاهاي دیدنو کیش رو ببینن
 بلند شدن صبح گود رفتن صبحانه خوردن

 رفتن دور گدن 
 اریا: سوگند اونجارو

 و به قسمتو اشاره کرد که 
 چندنفر داشتن با طبل هاي مخصوص کنار دریا میزدن

 ماندانا: چقد قشنگه 
 ارش: اره واقعا عالیه

 ناگي دست میزد
 سوگند: جان خوشت اومد 

 ارش: ناگي بگو بابا
 ناگي: باب
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 ارش: حاال بگو مامان
 ناگي: ماما

 قربونت برم من ماندانا: جااان
 و ناگي رو بغل گرفت

 با خنده داشتن میگذشتن 
 نزدیكاي غروب بود

 داشتن قدم میزدن که دیدن جلوي یه خونه چراغونو
 ماندانا: ارش عروسو
 سوگند: برین عروسو

 اریا: الكو نیس که کارر ندارین
 ماندانا: حاال برین شاید کارر نخوان

 ارش: اره برین
 درفتن جلو یه نگهبان بو

 ارش: سالم 
 نگهبان سالم خوش اومدین بفرمایید داخل

 اریا: بیاین
 رفتن داخل

 سوگند: دیدي اریا
 اریا: عجب عروسو حتما واسه یكو اگ يولداراس

 ماندانا: خوشبحالشون
 ارش: ماهن براتون جشن میگیرین سالگرد اگدواج بشه
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 سوگند: اخ جون
 اریا: قربونش برما چه ذوقو میكنه

 اومد سمتشونیه خانمو 
 گن: سالم خوش اومدین بفرمایید بشینین

 تشكر کردن و نشستن
 اون وسط دخترا همه درحال رقصیدن بودن

 سوگند: لباس اونارو لباس مارو
 اریا: خوبه که مابه قصد عروسو نیومدین که

 ناگي تند تند دست میزد و میخندید
 ارش گذاشتش رو میز

 ماندانا: ارش نیوفته
 ارش: حواسن هست

 نشسته بودن که یه دختر اومد کنارشون نشست
 دختر: سالم میشا هستن چهرتون اشنا نیست فامیل دامادین

ماندانا: نه راسااتش ما مسااافرین داشااتین قدم میزدین که دیدین عروسااو اینجا 
 گفتین مزاحن شین

میشا: خوش اومدین خوب بزارین حدس بزنن شماو این اقا گن و شوهرین این 
خترتونه فكر کنن این خانن یا خواهرتونه یا خواهر شااوهرتون کوچولوي ناگم د

 این اقا هن برادراین خانن باشن
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ارش: نه این خانن همساار من هسااتن درساات گفتین اینن دخترمونه ولو اون 
 خانن و این اقا گن و شوهرن و دوستامونن البته خانن بنده عمه ایشونه

 میشا کمو جاخورد حالش گرفته شدولو کن نیاورد
میشا: خوشحال شدم اگ اشناییتون خوش اومدین باگم اگ خودتون يذیرایو کنین 

 منن خواهر عروسن 
 بلند شد رفت 

 سوگند با غیز رو به اریا گفت: چرا اینجوري بهت نگاه میكرد دختره بیشعور
 اریا: نمیدونن میخواي برم اگش بپرسن

 با این حرفش سوگند عصبو شد 
 ین گلدون تو سرر خورد میكنما سوگند: بشین سر جار وگرنه ا

اریا که داشت میخندید گفت: بابا چرا جدیدا اینقدر وحشو شدي اصال واسه 
 بچمون خوب نیستا روحیش خشن میشه

 ارش: خبریه؟
سااوگند: اریا یكن فكر کن حرف بزن بچه کدومه االن بیچاره ها فكر میكنن 

 خبریه
 اریا: خوب عزیزم من اینده رو گفتن

صد ماندانا افتا صد در  صال این دختر هیز بود اگه ناگي نبود  سط وگفت: ا د و
 ارشن میكند

 اریا: یعنو بخاطر ناگي نكند؟
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ماندانا اگ حرف خودش جا خورد سااوتو داده بود واسااه این که کن نیاره گفت: 
با  ند و  نا میز روبرو داره سااوگ یه و خوشااگلی که خبر نداره  حاال دور ورتون 

 نیستچشماش میكنه يسره هن بد 
 ارش اخمو کرد گفت: بله؟؟؟

 ماندانا سرشو يایین انداخت و با ناگي سرشو گرم کرد
سره ژیگول با وقهار  شتو نگاه کرد ي شت به میز ي شد برگ اریا فكش منقبض 

 تمام گل گده بود به سوگند
 نگاشواگ يسر با خشن گرفت و چشن دوخت به سوگند

 م کردسوگندکه متوجه نگاه اریا شد سرشو با گوشیش گر
 اریا: ياشو بیا اینور بشین

 سوگند: چرا
 اریا: چرا و کوفت چراو مرض نمیبینو ياشو گفتن

 سوگند بلند شد و اومد جاشو با اریا عوض کرد
 ارش هن اخن کرده بود اگ حرف ماندانا دلخور بود

 سوگند کالفه گفت: برین دیگه چرته عر
 

 وسیش
 ارش و اریا انگار منتظر بودن بلند شدن 

 ماندانا نگاهو به سوگند کردو گدن گیر خنده بلند شدن برن 
 اریا یه لحظه گفت: صبر کنین یه کار ناتموم دارم
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 رفت سمت میز يسر ژیگوله 
 اروم یقشو چسبید و دم گوشش گفت

اریا: ببین خوشااتیز نمیخوام تو عروسااو حالتو بگیرم عروسااو رو هن کوفت 
جایو ير گه یروگي ی ماد کنن ولو ا تا عروس دا به يرر بخوره يريرر میكنن  م 

 دیگه با چشمار گن مردمو نخوري درسته تو گلور گیر کنه 
 يسره گبونش بند اومد بود

 اریا یقه يسره رو ول کرد اروم باالي کت يسره رو درست کرد
 برگشت سمت بقیه با لبخند رضایت گفت برین
 ارش هن لبخند گد اگ کار اریا خوشش اومده بود

 برگشتن هتل
 یا و سوگند رفتن اتاقشونار

 ناگي هن خواب بود
 ماندانا اروم لباس ناگي رو عوض کرد گذاشتش رو تخت

 ارش: که يسر بدم نیس ها
 ماندانا جا خورد به خودش اومد ارش يشت سرش بود

 تقریبا یه چند سانتو اگارش کوتاه تر بود 
 رفت عقب خورد به دیوار

 خوشحال بودي کهارش: چیه ترسیدي اون حرف و میزدي خیلو 
ماندانا: من منظوري نداشااتن بخدا اخه اریا داشااات سااوگند و اذیت میكرد 

 خواستن یكن حالشو بگیرم 
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شش گفت: باره اخرر  صورر ماندانا نزدیك کرد اروم دم گو شو به  سر ارش 
 باشه به چشن خریدار به يسري نگاه میكنیا

 چشن ماندانا لبخندي گدو اروم سرشو ارود دم گوش ارش و گفت:
********* 

 اریا کالفه نشسته بود رو صندلو و حرف نمیزد
 سوگند: اریا نمیري اینقد حرص میخوري من اول جونو بیوه نشن

 اریا: توکه بدر نمیاد يسرا دورو برر هستن که
سوگند: اوال خدانكنه خدا اون روگو نیاره یه مو اگ سرر کن بشه من دق میكنن 

 بیشعور خان 
ساحل اونن دومااا اونو که با شه منن نه تو اون اگ اون دختره لب  ید طلب کار با

 اگ اون خواهر عروس با عشوه خرکیاش ایششش 
 و با لحنو عصبو اداي دختره رو دراور:

 بردار ایشون مثال میخواس برادرم بودي مختو بزنه دختره...
 اریا: إك گشته 

سوگند نگاه شد درحالو که لبخند میزد به حرص خوردناي  ن میكرد اگ ای بلند 
شت غر میزد  سوگند یكریز دا ساس خوشحالو کرد  که اینقد براش مهن بود اح

 و فهش میداد 
 اریا: نفس بكش بینش

 سوگند به خودش اومد و حرف گدن و قطع کرد و گفت:چو
 اریا: میگن بین غرغرار یكن نفس بگیر کن نیاري گلن
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 سوگند: بیشعور دارم واسه دیوارحرف میزنن دیگه
 قهر رفت سمت چمدونش و لباسو که دستش بودو گذاشت روشو با 

اگ يشاات اریا بغلش کردو گردنشااو ب*و*سااید و گفت: چقد ناگ داري اخه تو 
 همش ناگ کن منن چشمن کور ناگتو میخرم چند قیمت بده

 سوگند لبخند گدو گفت: فروشو نیس نمیفروشن
 اریا : حتو به من

 سوگند: اتفاقا مخصوصا به تو
شیطون بود  اریا بلند شد چقد  شماش خیره  سوگندو برگردوندو به چ قهقه گدو 

ست  شو دو شیطنت شه ولو  شیطون با شنایو بهش نمیومد اینقد  صال اوایل ا ا
 داشت

 اون روگ هن گذشت
 صبح گود بلند شدن ارش گنگ گد به اریا

 اریا خوا الوده جواب داد: جانن خیر باشه 
د شنبه قرارداد با شرکت.... دیر ش ارش: يسر خوابو هنوگ ياشوبرین یادر رفته

 بابا بدو 
 اریا مثل جن گده ها نشست رو تخت 

سااوگند جلو ایینه داشاات ارایش میكرد با بهت گفت: بیدارم نكردي چرا دیرم 
 شد

سواك گدو يرید بیرون و لباس  ست و م ش شو  سر رو شویو و  ست و تند يرید تو د
 يوشید

 سوگند: کو میاین
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 ابر بانكشو دراورد و گرفت سمت سوگنداریا دست به جیبش کردو ع
اریا: بیا نمیدونن کو میاین تو با ماندانا و ناگي برین بیرون هرچو خواسااتو 

شا  6٨٧٠بخر مراقب باش رمزشن  ست فقط خواه يولن به انداگه کافو توش ه
 تموم نكن 

سااوگند یه لبخند بزرد گدو يرید بغل اریا و یه ماچ گند اگ لپش کرد اریا هن 
 *و*سید خدافظو کرد و رفتلپشو ب

سوگند به کارر تو دستش گل گد و باخودش داشت فكر میكرد چیكار کنه بعد 
 اگ تموم شد ارایشش لباس يوشید رفت سمت اتاق ماندانا

 در گد
 ماندانا هن لباس يوشیده درو باگ کرد

 سوگند: إ حاضري خوب بیا برین باگار
 ماندانا: اول برین دلفین میگن خیلو قشنگه

 وگند: االن برین دلفین یا بمونین با اریا و ارش برینس
 ماندانا: نمیدونن خب بمونین با اونا برین

 با لبخند رفتن سمت ياساژ
 ناگي کال بچه ارومو بود یا تو بغل ماندانا میموند یا سوگند

 یه مغاگه لباس بچه نظر ماندانا رو به خودش جلب کرد
 باس بخرینماندانا: سوگند بیا برین واسه ناگي ل

 سوگندم دنبالش رفت داخل 
 انصافا لباسا بچه قیمتاش سر به فلك میكشید چقد گرون بود
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 ماندانا هن که اگ همه لباسا خوشش میومد و میخواست همه رو بخره 
 خالصه بعد اگ کلو کلنجار رضایت داد و اومدن بیرون

 یه بوتیك مردون نظر سوگند و جلب کرد
کارتشااو داد هرچو میخوام بخرم منن براخودش  با خودش گفت حاال که اریا

 خرید کنن
 با دیدن چهره ماندانا فهمید اونن همین تصمین رو داره

 وارد مغاگه شدن
 فروشنده يسر جوونو بود که با روي خوش سالم کرد

 سوگند یه ست کامل  بلوگ تیشرر سبز روشن و شلوار و کفش به رنگ سبز تیره 
سمونو با  شرر ابو ا شلوار ابو نفتو و کفش ابو با یه تی سفید و  شو  یه رو دو

 نفتو براي اریا خرید
 ماندانا هن یه تیشرر طوسو با یه شلوار مشكو وکفش مشكو

 و یه تیشرر مشكو با شلوار کرم با کتونو مشكو کرم خرید براي ارش
 با جعبه هاي خرید اومدن بیرون کلو ذوق داشت

 
 ن

 با اریا ست کنن کهسوگند گفت: من لباس سبز و ابو ندارم 
 ماندانا: ولو من لباس طوسو و کرم دارم

 سوگند: بیا برین منن لباس ست بخرم
 رفت داخل یه بوتیك گنانه 
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یه مانتو جلو باگ بلند ابو روشن با شلواره ابو نفتو لوله اي و جنس کش خرید 
با یه کفش اسپرر ابو نفتو شال سفید داشت ولو یه روسري بلند ابو اسمونو 

 طرح هاي سفید نظرشو جلب کردبا 
یه مانتو کوتاه حالت تونیك به رنگ ساابز مغز يسااته اي هن خرید با شاالوار اگ 

 همون جنس 
بودگشنشون بود خردیارو  2بعد اگ اتمام خرید به هتل برگشتن ساعت نزدیكاي 

 داخل اتاق گذاشتن و رفتن رستوران هتل
 غذا سفارش دادن و منتظر بودن

 ردگوشو سوگند گنگ خو
 اریا بود

 سوگند: سالم خوبو کجایو
 اریا: سالم مرسو تاگه رسیدین هتل شما کجایین

 سوگند:رستوران هتل منتظر نهارین
 اریا: خب هرچو سفارش دادي برا خودر برامنن سفارش بده تا من بیام 

 سوگند: ارش چو میخوره
 اریا: ارش چو کوفت میكنو

 ارش: ماندانا بگو یچو سفارش بده
 خواست حرف بزنه که سوگند يرید وسطاریا 

 سوگند: خودم شنیدم
 تلفن و قطع کرد و رو به ماندانا گفت: براي ارش غذا سفارس بده
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 غذا سفارش دادن یه چند دقیقه بعد اریا و ارش اومدن
 ارش ناگي رو بغل کردو نشوند رو ياش

 اریا: کجا رفتین امروگ چیكارا کردین
ن کلو الك و لواگم ارایش خریدم براي تو هن سوگند: رفتین خرید لباس خریدی

 خرید کردم
 اریا: واقعا چو خریدي

 سوگند: خودر بعدا ببین کادو خریدم برار
 اریا خندید 

سو بگو بايول خودر برار کادو خریدم خو  سوگند: چیه؟ اها فهمیدم میخوا
 منو تو ندارین که عشقن

 اریا خندید: مگه يول منو تو داره عزیزم 
 و ارش داشتن اروم باهن حرف میزدن ماندانا 

 ارش: خسته شدین بخدا مرده گبون نفهن بود ولو بالخره قرار داد بست
 ماندانا: خب خداروشكر راسو بعدظهر برین دلفین ما نرفتین که با هن برین
 سوگند این حرف رو شنید با ذوق دستاشو بهن گد و گفت:من عاشق دلفینن

 و بهن گد و یچیزاي غیر مفهمومو گفتناگي به تقلید اگ سوگند دستاش
 همه خندیدن 

 بعد اگ نهار رفتن داخل اتاقاشون و استراحت کردن 
 بعد اگ ظهر حاضر شدن و رفتن دلفین و فرداش قرار بود برگردن

 تموم وسایل و جمع کردن وحاضر و اماده منتظر تاکسو بودن
 ناگي اگ صبح بیقراري میكرد
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 ش درد میكنهسوگند: چشه این بچه شاید جای
 ارش: نمیدونن صبح بردمش درمونگاه ولو گفت چیزیش نیست

 ماندانا به گریه افتاد و همونجوري ناگي رو راه میبرد
 ارش: ماندانا تو چرا گریه میكنو
 ماندانا: بچن چیزیش نباشه ارش

 ارش: گبونتو گاگ بگیر چیزي نیس
 سوگند: شاید گشنشه یا خوابش میاد یا جاشو کثیف کرده

 ماندانا: تاگه شیر دادم دیشبن خوب خوابید جاشن تاگه عوض کردم
 اریا: خب دکترم که گفت چیزي نیست

 ناگي یكسره گریه میكرد
 ارش: حاال برین تو راه یه اسباب باگي براش بگیرم اروم میشه

سایل و جمع کردن ماندانا همونجوري ناگي رو تكون میداد ولو گریش قطع  و
 که یه لحظه نفسش بند اومد نمیشد اینقد گریه کرد

شت کرد و رو به ارش گفت: ارش بچن داره میمیره توروخدا یكاري  ماندانا وح
 کن

 ارش سریع رفت سوير مارکت بغل یه اب میوه خرید
اومد باگش کرد گرفت ساامت ناگي و گفت: بابایو بیا بخور گریه نكن مامانت 

 سكته کرد 
 نش یكن میك گد خوشش اومده بودناگي یكن اروم تر شد ارش نو و کرد تو ده
 ماندانا: واي خداروشكر نكنه گرمشه ارش
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 ارش: شاید ولو حتما گرما گده شده
 اریا: اره ابمیوه خنك بود خنكش کرده

 سوگند: خب برین اینجا گرمه بچه گرماگده شده
 ارش سریع تاکسو گرفت و گفت: فرودگاه

 ساکارو با اریا گذاشتن صندوق عقب
ل کرد و جلو نشستن ناگي اروم تر شده بود انگار واقعا گرمش ارش ناگي رو بغ

 بود تو بغل ارش با تعجب به بغل نگاه میكرد 
 رسیدن فرودگاه داخل فرودگاه خنك بود

 ماندانا: واي خدارو شكر اروم شد رفتین تهران ببریمش دکتر حتما
 ارش: باشه میبرین انقد نگران نباش

 بگیرین بزارم اینستااریا: سوگند بیا عكس سلفو 
 سوگند بغل اریا موند عكس گرفتن 

 سوگند: بده ببینن؟واي چقد خوب افتادم
 اریا: گشت 
 بلند خندید

 سوگند: خودتو میگو دیگه اشكال نداره گلن گشتن باشو من يسندیدمت
 اریا: نخیر تورو گفتن گشت

 سوگند: کافرهمه را به کیش خود يندارد
 اریا: کافرم شدین دیگه

سوگند: یعنو ضرب المثلن به خودر میگیري؟ بابا جان این یه اصطالحه البته 
 حقن داریا منن جاي تو بودم اعتماد به نفس نداشتن
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اریالبخند موگي گد و گفت: یعنو االن اعتماد به نفس داري؟ البته حقن داریا 
جا بري  هارتا  باش بتونو چ ته  به نفس داشاا ماد  قل اعت حدا نداري  که  فه  یا ق

 رر کنو معاش
 خوبه خوبه داشته باش

 سوگند با حرص گفت: من گشتن؟
 اریا: شك داشتو مگه

 سوگند: اگه گشتن چرا بامن اگدواج کردي
شدم  سو نمیگیرتت مجبور  سوخت دیگ دیدم من نگیرمت ک اریا: دلن برار 

 دیگه من اصوال ادم فداکارین
 سوگند با قهر يشتشو کرد به اریاو رو صندلو نشست

 ارش نشست و صداش کرد: عزیزماریا هن کن
 جواب نداد

 دوباره صدا کرد: خانمن
 باگم جواب مداد

 اریا: احمدورالله به همه صفار خوبت ناشنوایتن اضافه شد
ضب نگاش کردو گفت: لذر میبري  سمت اریا با غ شت  سوگندبا حرص برگ

 حرص میخورم نه
 اریا شیطون خندید و گفت: خیلو مخص

 
 وصا وقتو کن میاري 
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 ند: کن نیاوردم نمیخوام جوابتو بدم چون میسوگيسوگ
 اریا: اوه اوه توروخدا حاال چرا اینقد عصبو عشقن باخت و قبول کن

سوگند: گندگو اگ نظرر باگیه دیگه همه چیش مسخره باگي همه چیزو مسخره 
 میگیري 

 و بلند شد رفت سمت دکه که اب بخره 
 اریا اخن کرد و بلند شد رفت دنبالش

س شه بابا غلط کردم قهر اریا:  شوخو کردم خوب با شو  وگند چرا ناراحت می
 نكن دیگه 

 سوگند: ناراحت نشدم کال عادر داري همه چیزو به مسخره بگیري
 اریا: خودر سر شوخو رو باگ میكنو يس چرا ناراحت میشو

سوگند: ناراحت نشدم فقط میگن یكن جدي باش گندگیمون شده مسخره باگي 
 بچه باگي

 زیزم من راه حلشو میدونناریا: ع
 سوگند نگاش کرد

 اریا: بچه دار شین اوکو میشه
سااوگند يق گد گیر خنده و گفت: تو خودر بچه اي عزیزم من اول باید بزرگت 

 کنن
 اریا خندید وگفت: جون دیگه مامان سوگند

 با خنده رفتن سمت ارش و ماندانا
 فرودگاه تهران که رسیدن کلو دلشون تنگ شده بود

 رفت خونه خودش هرکو
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Fasl chahardahim 

Shak.  
 بعد برگشتن اگ مسافرر همه چو رو روال بود

 داشتن به خوبو و خوشو گندگو میكردن
 خیلو راحت بودن مثل همیشه میرفتن خونه همدیگه و میگفتن میخندیدن

 یروگ اریا براي نهار گود اومد خونه
صداي کلید که شت تلویزیون نگاه میكرد با  سمت سوگند دا  تو در چرخید به 

 در نگاه کرد
 اریا: سالم بیا اینارو بگیر

 سوگند بلند شدو وسایل و اگ دست اریا گرفت 
 سوگند: چقد گود اومدي

 اریا: کارم گود تموم شد دیگه اومدم خونه نهار حاضره
 سوگند: اره دست و صورتتو بشوري کشیدم

 ویواریا گوشیشو رو اين گذاشت با سویچشو و رفت سمت دستش
 سوگند در حال کشیدن غذا بود 

 اریا اومد لباسشو عوض کرده بود
 گفت: اینقد خستن که بعد نهار مثل خرس میخوابن 

 سوگند: امروگ که گیاد کار نداشتو 
اریا: کار داشااتن ولو گود تموم شاااد واي نمیدونو با چه ادماي گبون نفهمو 

 سروکله باید بزنن که اه اه



 245 محصور شدگان

 ول میكنوسوگند: اریا یچیز بگن قب
 اریا: جانن بگو 

شقاب اریا رو ير میكرد با ناگ گفت: ببین من همش تو  سوگند همونطوري که ب
 خونن حوصلن سر میره تنهام خوب چو میشه منن برم سرکار

 اریا یكن اخن کرد بعد گفت: خوب؟؟
 سوگند من و من کردو اخر گفت: بیام شرکت؟

 میخوام نهار بخورماریا هن خیلو قاطع گفت: نه بحثن نباشه 
 سوگند: اخه...

 اریا يرید وسط حرفش
 اریا: عزیزم گفتن نه اصرار نكن چون فایده نداره االنن غذاتو بخور

 سوگند حرفو نزدو ناراحت نشست رو صندلو و با غذاش باگي کرد
شت تو  شو گذا شقاب شكر کرد و ب شد ت اریا همش تو فكر بود غذاش که تموم 

 کشید و دستاشو گذاشت رو يیشونیش سینگ و رفت رو تخت دراگ
شد کارش رفت تو  شد بعدتموم  ستن ظرفا  ش شغول جمع کرد میز و  سوگند م

 اتاق فكر کرد اریا خوابه اروم رفت باال سرش چشماش بسته بود 
 ياور چین ياورچین اومد بیرون

 رو مبل نشست و فیلن نگاه کرد 
 یه ساعتو تقریبا گذشته بود که گوشیش گنگ خورد

 جه گد رو گوشیش شیر
 شماره ناشناس بود

 جواب داد: الو
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نگ شاااده بودعشااقن  قد دلن برار ت که چ ندواي  محراب: الو خودتو سااوگ
 توروخدا بیا ببینمت

 سوگند: تو نمیفهمو من شوهر دارم بیشعور مزاحن نشو
 گوشو رو قطع کرد

 دورباره گنگ گد جواب نداد
 ر تنگ شدهاس گد: توروخدا بیا ببینمت کارر دارم دلن برا

 ولو فایده نداشت سوگند نمیخواست به اریا خیانت کنه
 دوباره اس گد: مرد شوهرر بیا کارر دارم

 سوگند جواب داد: خفه شو بیشعور مرد خودر احمق باشه کجا بیام
 محراب ادرس و اس کرد و ساعتن گفت

 سوگند به ماندانا گنگ گدو ماجرارو تعریف کرد
 میشهماندانا: نرو احمق برار شر 

 سوگند: کنجكاوم بدونن چو میگه فقط من میام اونجا ها
 ماندانا: ارش چو؟؟

 سوگند: اه لعنتو به اون فكر نكردم اوکو میگن با یكو اگ دوستامن
 ماندانا: مراقب باش فقط لو نري

 سوگند باکلو دلشوره برگشت خونه 
ود و ب اونشب اریا یكن ساکت بود و گیاد حرف نمیزد واین واسه سوگند عجیب

 همش حس میكرد شك کرده بهش
 خیلو نگران بود به هر حاال اون عاشق اریا بود و دوست نداشت اگ دستش بده
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 فردا صبح اریا بدون خدافظو رفت باگم سوگند استرس داشت 
 یه دوش گرفت و جلوي اینه نشست

 خیلو میترسید 
 اگه اریا یهو شك میكرد دنبالش میكرد چو

 تپش قلب داشتتمام مدر حالت تهو و 
 لباس يوشید و حاضر شد

اریا تو دفترش نشسته بود ولو حواسش يرر بود همش خدا خدا میكرد سوگند 
شو  صدا سوگند گنگ خورد  سر قرار نره اون روگ که تو اتاق خواب بود و تلفن 

 شنید
 سوگند کیفش و برداشت در خونه رو باگ کرد

 رفت سوار اسانسور شد
بود داشاات فكر میكرد یاد قولو افتاد که بهن داده تو مدتو که داخل اسااانسااور 

 بودن
 که به هن دروغ نگن

 اگ اسانسور اومد بیرون
 باگ دودل بود

 گوشیشو در اورد
 شماره اریا رو گرفت

 یه بوق دومین بوق
 اریا: بله ؟

 سوگند: اریا کجایو
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 اریا: شرکت تو کجایو
برم  ینمش میخواستنسوگند: اریا راستش محراب گنگ گده بود قسمن داد برم بب

 ولو نخواستن بهت خیانت کنن بیا باهن برین
 اریا لبخند گد و گفت: کجایو االن

 سوگند: تو البو 
 اریا: برو خونه میام بهت توضیح میدم

 سوگند با تعجب تلفن و قطع کرد و رفت دوباره خونه
 اریا با خوشحالو سوار ماشین شد و شماره محراب و گرفت

 محراب: چیشد اومد؟
 اریا: شرط و باختو االن گنگ گد بهن گفت عاشقمه نمیخواد بهن خیانت کنه

 محراب: هه باشه 
 و تماس و قطع کرد با خوشحالو رفت سمت خونه

 سوگند با استرس نشسته بود رو مبل و ناخونشو میجویید
 صدا در باعث شد اگ جاش بپره

 جلوي در با ترس مونده بودو به اریا نگاه میكرد
 تته يته گفت: اریا بخدا من میخواستن بگن اریا سوگند با 

 اریا اومد جلو اومد سمتش
 جلوش وایستاد

 گل گد تو چشاش
 دستشو برد باال
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 سوگندو بغل کرد
 سوگند با تعجب نگاش کردو گفت: خوبو؟ چو شده

 اریا: بشین واست توضیح بدم
 هردو رو مبل نشستن اریا شروع کرد به گفتن

حرف میزدي صداتو شنیدم گفتو نمیاي ولو بعد قبول  اریا:دیروگ داشتو تلفنو
 کردي بري اعصابن داغون شد

 گنگ گدم به يسره حروم گاده هرچو تو دهنن بود گفتن
 بعدم باهام شرط بست که تو میري سر قرار

شن ولو اگه  ست نداره اگش جدا می گفتن اگه اومد و به من نگفت یعنو منو دو
 بیرون گفت باید ياتو اگ گندگیمون بكشو

 سوگند با بغض ن
 

گاش کردو گفت: اریا سر من شرط بستو؟ که اگم جدا شو؟ اینقد برار راحت 
بود؟ گیادم تو گندگیت؟ متاساافن برار خو همین االن جدا شااین دلیل نداره 

 تحملن کنو
 اریا جا خورداگ حرفاي سوگند یعنو اینقد حرفش بد بود

 سوگند با گریه رفت تو اتاق و درو قفل کرد 
 اریا اگ يشت در صداش کرد

اریا: عزیزم من منظوري نداشااتن خودتو بزار جاي من من فكر کردم دوساان 
 نداري که میخواي بري ببینیش براي منن سخت بود قبول کن دیگه ببخشید
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ستو اینقدربرار بو ارگش بودم  شرط ب سر من  سوگند: ولو من بهت گفتن تو 
 ار متاسفن اریا نمیخوام ببینمتکه حاضر بودي به همین راحتو اگم بگذري بر

 اریا که اگ حرفاي سوگند ناراحت شده بود با عصبانیت اگ خونه گد بیرون
ست کرد جیبش  شت د شبورر بود ور دا سیگارشو که تو دا ست  ش شین ن تو ما

 دنبال فندك بود
 يیدا نكرد داخل داشبورر رو گیرو رو کرد

 چشمش خورد به فندك محراب 
 سوگند گرفته بود یادش اومد که اونرو اگ

به تو که هرچو  يایین و بلند گفت: لعنت  با عصاابانیت اگ ينجره يرتش کرد 
 میكشن اگ دست تو حرومزادس شرتو کن کن دیگه اه

 و با عصبانیت مشت کوبید به فرمون
 رفت شرکت با عصبانیت داخل شد رو به منشو گفت

شه  صل ن سیرو میبینن نه تلفنو حرف میزنن تماس و ومدم فكر کن نیاریا: نه ک
 خانن افتاد؟

 خانن منشو با ترس نگاهو بهش انداخت و گفت: اتفاقو افتاده اقاي مسرور
 اریا: نخیر مگه باید جواب يس بدم بهتون

 ارش صداي دادو بیداداریا رو شنید اگ اتاق خودش اومد بیرون
 ارش: اریا چ خبره شرکت و گذاشتو رو سرر بیا برین داخل ببینن چت شده

 ش داخل اتاق خودش و برد
 ارش: بگو بینن چیشده
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 اریا تمام ماجرا رو براي ارش تعریف کرد
 ارش: یعنو تو واقعا میخواسو جدا شو اگش؟

اریا: نمیدونن اینقد عصاابانو بودم یچو گفتن بعد یه حسااو همش میگفت که 
 سوگند بهن میگه نمیره

ضاور کردي ارش: اگه میرفت چو شاید اون اگ سر کنجكاوي میرفت تو گود ق
 خیلو اشتباه کردي نباید این حرف و بهش میزدي

سو  سه دیگه یا راجب ک سش دارم نمیتونن تحمل کنن بره يیش ک اریا: ارش دو
حرف بزنه یا فكر کنه به کسو ولو االن با این کارم خراب کردم بدجورم خراب 

 کردم سوگند اگم بدش میاد
با  نه که یه دسته گل و شیرینوارش: بدش نمیاد نترس فقط ناراحته راه حلشن ای

 یه هدیه بخري بري منت کشو
 اریا: جواب نمیده

 ارش: میده نترس برو بدو
 اریا بلند شد رفت 

 گل و شیرینو خرید
 یه ساعت و عطر قشنگن براش خرید و رفت سمت خونه

 با لبخند رفت داخل اسانسور اگ ایینه نگاهو به خودش کرد
 رسید 

 کلید انداخت رفت داخل
 صداش کرد

 اریا: سوگند جان عزیزم کجایو
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 صدایو نیومد
 اریا: کجایو خانمن بیا کارر دارم

 رفت داخل 
 گل شیرینو اگ دستش افتاد
 شك سر جاش خشكش گد

کنار شااومینه سااوگند با یه قاب عكس تو دسااتش و یه برگه که خونو بود نیمه 
 جون نشسته بود

 دوید سمتش 
 بغلش کرد

ي احمق خیلو بیشعوري روانو ياشو برین بیمارستان با گریه گفت: چیكار کرد
 دختره بو فكر من بدون تو میمیرم چیكار کردي

 سوگند: نمیتونستن..... اگر..... جداشن....  من بهت خیانت........ نكردم
 اریا: من گوه خوردم توروخدا حرف نزن من اشتباه کردم خاك تو سرم 

ستش نا شمش خورد به نامه تو د مه رو انداخت تو جیبش بغلش بغلش کرد چ
 کرد قاب عكس اریا اگ دستش افتاد و شیشش شكست 

 اریا سریع سوگند و سوار ماشین کرد
 با سرعت میرفت سمت بیمارستان

اریا: توروخدا نخواب عشااقن نخواب االن میرسااین توروخدا تحمل کن واي 
 خدا اه لعنتو برو کنار 

 يرستار با تخت دویدن سمتشرسیدن سوگند بغل کرد برد داخل چندتا 
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 بردنش داخل اتاق مخصوص درو بستن
 اریا يشت در نشست شروع کرد به گریه کردن

 یاد نامه افتاد نامه رو اگ جیبش در اورد
سااوگند: اریا باور این که دوساان نداشااتو و به همین راحتو اگم گذشااتو برام 

 سخته تنها کسو که باور داشتن دوسن داره تو بودي 
 بودي همه کسمو اگ دست دادم تو برام مونده بودي همه کسن 

 ولو توهن منو نمیخواي 
سختو رو ندارم خیلو  شواره من تحمل این همه  دیگه تحمل این گندگو برام د

 دوستت داشتن امیدوارم اینو فهمیده باشو میرم که مجبور نباشو تحملن کنو 
 دوباره باور دوست داشتنت با سادگین بر خورد

 عشقت رو تن تنهاییام سر خرد دوباره تی 
 تموم خاطراتمو به دستاي تو میدوگم

 باهر قطره تو این بارون 
 دارم ياي تو میسوگم

 با این که هر دقیقه اگ تو عشق تو بیمارم
 برام مثل نفس میمونو و باگم دوستت دارم

 اریا: احمق احمق احمق اریا خاك تو سرر خراب کردي اه
 گوشیش گنگ خورد

 ارش بود
 گریه جواب داد با

 ارش: چیشده يسر خوبو
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ند یچیزیش بشاااه من خودمو هرگز  یا: ارش من خراب کردم ارش سااوگ ار
نمیبخشن من دوسش دارم عاشقشن بخدا خیلو دوسش دارم بخدا اشتباه کردم 
بامن حرف  یا بهش بگو من دوسااش دارم  خدا ب كاري کن ترو یا ی خدا ب تورو

 نمیزنه
 ه اخههههه بگو کجایوارش: اریا اروم باش کجایو چیشد

 اریا: بیمارستان
 ارش: یا خدا چیشده کدوم بیمارستان االن اومدم

 تماس و قطع کرد سریع خودشو رسوند بیمارستان
شك  سته بود نامه رو براي بار هزارم میخوند با هر خطش ا ش سید اریا ن وقتو ر

 میریخت
 اریا: خدا منو لعنت کنه

 ارش: چیشده اریا
 دوباره شروع کرد گریه کردن اریا وقتو ارش و دید

 ار
 

 ش: اروم باش چیشده اخه
اریا: من نمیخواستن اینجوري شه بخدا من دوسش دارم بخدا اشتباه میكنه من 

 اشتباه کردم
 ارش: اروم باش تعریف کن دعواتون شد؟؟
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اریا: نه گل و شیرینو خریدم رفتن خونه صداش گدم جواب نداد بعد دیدم کنار 
کرده بود فكر کردم خوابه جلو رفتن دیدم دسااتش خونیه  شااومینه عكساامو بغل

این نامه هن تو دستش بود نفهمیدم چیشده اوردمش اینجا رگشو گده بود  وقتو 
یدم غرق خون خودش بود ولو هنوگ جون داشااات واي ارش سااوگندم  رساا

 چیزیش نشه
 ارش: بده من ببینن نامه چیه

 اریا نامه رو گرفت سمت ارش 
بغض کرد نگاهو به حال يریشااون اریا کرد و گفت: نگران ارش با خوندنش 

 نباش چیزي نیست خوب میشه
 دکتر اومد بیرون همون لحظه

 اریا دوید سمتش
 اریا: دکتر چیشد 

 دکتر: چه نسبتو دارین با بیمار
 اریا: همسرشن

 دکتر: به موقع رسوندینش خیلو خون اگ دست داده ولو خطر رفع شده 
 اریا: حالش خوبه؟

 ر: بله ولو فعال باید تحت کنترل باشهدکت
 اریا:میتونن ببینمش؟؟

 دکتر: فعال نه االن منتقلش میكنن بخش اونجا میتونین ببینینش
 اریا تشكر کرد و نشست رو صندلو
 ارش: بزار به ماندانا بگن نگران بود
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 گنگ گد به ماندانا
 ماندانا: ارش چیشد اشتو کردن

 حول نكنارش: نه یه اتفاقو افتاده فقط 
 ماندانا: یا حسین چیشده سوگند توریش شده واي توروخدا بگو

 ارش: خوبه گفتن حول نكن
 ماندانا: بدتر نگرانن کردي ارش چیشده بگو دیگه توروخدا من مردم

 ارش: سوگند خودکشو کرده االنن بیمارستانه ولو حالش خوبه نگران نباش
 ماندانا: واي یا علو گندس
 ارش: میگن حالش خوبه

 ماندانا: گوشو رو بده باهاش صحبت کنن
 ارش: بیهوشه ناگي رو بزار يیش ساناگ بیا اینجا 

 ماندانا: اریا کجاس؟
 ارش: همینجا

 ماندانا: اخر کار خودشو کرد؟ همش تقصیر اریاس 
 ارش: إ ماندانااا چو میگو حال خودش اگ همه بدتره نیاي نمك بپاشیا

 االن میامماندانا: نه بابا من چیكار دارم 
 اریا چشاشو بسته بود گریه میكرد

 ارش: اریا االن که خوبه چرا گریه میكنو
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اریا: چرا اون حرف و گدم چرا کاري کردم فكر کنه من دوسااش ندارم بعد مادر 
يدرش و عزیز و ناگي افسردگیش داشت خوب میشد من کاري کردم تو یه روگ 

 س خودشو بكشهدوباره افسردگیش اور کرد تا حدي که حتو میخوا
 ارش: تقصیر تو نیست اریا اتفاقه خداروشكر که حالش خوبه

شو گرفت با تخت حرکت  ست شد د شو اوردن بیرون بیهوش بود اریا بلند  تخت
 کرد

 بردنش داخل بخش
 يرستار: اقا بیرون باشین لطفا

 اریا: نمیشه ببینمش؟
 يرستار: جابجاش کنین بعد 

 ري میبینیشارش: بیا اریا االن جایجا میكنن می
 اریا سرشو گرفت يشت در موند 

 يرستار اومد بیرون : بفرمایید میتونین ببینینش
 ارش: مرسو

 اریا رفت داخل 
 بیهوش بود دستشو گرفت ب*و*س کرد دستشو 

اریا: خیلو احمقو دیوونه روانو یچیزیت میشااد من خل میشاادم اخه دختره 
 احمق چطور فكر کردي من دوست ندارم روانو 

 مونجا موند يرستاراومد بیرونش کردیكن ه
 ماندانا هن اومده بود 
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سته  شما برین ارش ماندانا هن خ شب بود اریا رو به ارش گفت:  ساعت یاگده 
 شده ناگي تنهاس من میمونن

 ماندانا: نه میمونن بهوش بیاد ببینمش
 ارش: ناگي هن که يیش ساناگه مشكلو نیست

 هر سه رو صندلو نشسته بودن با استرس 
 صداي ناله اومد

 سوگند: مممما..مان
 اریا: بهوش اومد

 ماندانا خواست بره باال سرش ارش گرفتش
 ارش: اول بزار اریا بره

 اریا رفت داخل دستشو گرفت
 اریا: خوبو

 سوگند: کجایین چرا اینجاین چیشده
 اریا: یادر نیست چیشد

 سوگند: چرا نزاشتو بمیرم
 کردي نگفتو من چیكار کنن بعد تواریا: خفه شو به چه حقو این کارو 

 سوگند: تو که سر من شرط بستو اگم جدا شو
اریا: بسااته غلط کردم گوه خوردم بسااته خودم فهمیدم اشااتباه کردم دیگه تنبهن 

 نكن
 سوگند: تنبیه نمیكنن 
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 اریا: اگه یچیزیت میشد چو واي واي تو خلو بخدا
 سوگند: قدرمو نداشتو دیگه

 دارم قول میدماریا: اگ این به بعد 
 سوگند: دوستت دارم

 اریا: من بیشتر احمق من عاشقتن 
 ماندانا: بیاین؟

 ارش: ماندانا بزار حرفاشونو بزنن
 اریا: بیاین تموم شد حرفامون

 داخل اومدن و بعد اگ کلو رف گدن ارش و ماندانا رفتن 
 فرداشن سوگند مرخص شد

 قبل این که مرخص شه دکتر اریا رو برد اتاقش 
سرور این ادرس یه دکتر خوبه کارش حرف نداره روانپزشك بهتره دک تر: اقاي م

 خانمتون و ببرین يیشش براي افسردگیش
 اریا: مرسو
 رفتن خونه

 سوگند روگ به روگ ساکت تر شده بود
 تو خودش بود

 یا گل میزد به جایو 
 اریا: سوگند بیا برین يیش این دکتره

 بتونو راحت ولن کنوسوگند: چیه میخواي فكر کنن دیوونن 



wWw.Roman4u.iR  26٠ 

 

اریا: من ولت نمیكنن بفهن بیا برین حالت خوب شااه میخوام مثل اولت شااو 
 باهام حرف بزنو

 سوگند: نمیام دکتر نمیام اه دست اگ سرم بردار
 اریا: باشه اروم باش بیا برین خونه ماندانا اینا میخوام برم شرکت

 سوگند: نمیام برو تو
 اریا: تنها نمیتونن بزارمت که

 وگند: نترس خودمو نمیكشنس
 اریا: اذیت نكن بیا برین دیگه

 سوگند: اریا من خوب شدم کاري نمیكنن برو 
 اریا: سوگند

 سوگند: اریا بخدا قول میدم کاري نكنن برو
 اریا با کلو نگرانو رفت بیرون

 نمیتونست هر دیقه مراقبش باشه 
 رفت شرکت 

 تو اتاقش نشسته بود که منشو گنگ گد
 هاریا: بل

 منشو: اقاي مسرور شیما خانن تشریف اوردن
 

 میگن میخوان ببیننتون گفتن سرتون شلوغه میگن کارتون دارن
 اریا: راهنمایشون کنین داخل لطفا
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 منشو: بله 
 منشو شیمارو به داخل راهنمایو کرد قبل این که درو ببنده رو به اریا گفت

 منشو: چیزي احتیاج ندارین؟
تا نسكافه بیاره کسو هن نیاد داخل تماسین وصل نكن اریا: بگید مش رحین دو

 بجز تماس خانمن
 منشو: چشن 

 و اگ اتاق خارج شد
 شیما: خانمت حالش چطوره شنیدم افسردگو گرفته

بد بود االن  ناقصاااه حال روحیش بخاطر فور اقوامش یكن  اریا: اطالعاتت 
 خیلو بهتره

 بزننشیما: به هر حال مهن نیس نیومدم راجب اون حرف 
 اریا: اون اسن داره سوگنده مسرور

 شیما: فامیلیش عوض شده؟ یا فامیل بود؟
 اریا: گنن فامیلو منو میگیره

 شیما لبخندي گد و کیفشو گذاشت کنارش 
 ياشو رو اون يا انداخت

 شیما: راستش کمك میخواستن اریا
 اریا: چه کمكو؟

 حبت کنینیجا بشینین صشیما: اینجا که نمیتونین حرف بزنین بهتر نیست برین 
 اریا: امروگ نه دیرم شده باید برم 
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شیما:باشه من باهار تماس میگیرم یروگ قرار بزارین همو ببینین به کمكت نیاگ 
 دارم

 اریا: باشه من االن باید برم
شیما خدافظو کرد و خارج شد اگ شرکت با لبخند رو لبو که داشت گوشیشو 

 در اورد و تماس گرفت
الم... نه حرف نزدم باهاش... قراره بزنگن بهش... عجله نكن... شاایما: الو ساا

 باشه خدافظ
 اریااگ اتاقش اومد بیرون ارش داشت با منشو صحبت میكرد

 ارش: شیما چیكار داشت؟
 اریا: نمیدونن گفت کمك میخواد و اگ این چیزا

 ارش: خب چه کمكو
 اریا: گفت بهن گنگ میزنه

 شه هاارش: سوگند بفهمه حالش بدتر می
 اریا: چیرو بفهمه چیزي نشده که

 سوگند نشسته بود رو صندلو تكون تكون میخورد گوشیش گنگ خورد
 سوگند: بفرمایید

 محراب: سالم 
 سوگند: باگ تویو چو اگ جونن میخواي تو

 محراب: به چو اون گندگو دل خوش کردي 
 سوگند: دست اگ سرم بردار 
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نه تو  نت میك یا هت خ یا داره ب مدرك محراب: ار بت کنو  ثا هن نمیتونو فعال 
نداري ولو چند رو دیگه قرار داره با اون یكو بهت گنگ میزنن ساااعت و محل 

 قرارو میگن برو خودر ببین
 سوگند: کمتر گر بزن اریا منو دوست داره

 محراب: باشه میفرستن خودر ببین
 اریا خسته و کوفته اگ سر کار برگشت خونه

 که سرد جوابشو دادفكر سوگند اینقد درگیر بود 
 اریا: خوبو؟

 سوگند: مرسو 
 اریا رفت دسشویو و گوشیش گنگ خورد اگ همون تو. داد گد

 اریا: جواب بده لطفا
 سوگند به گوشو اریا نگاه کردشماره ناشناس بود
 دکمه ياسخ رو گدگوشو رو گذاشت دم گوشش

که دارین شیما: الووو اریا جان کجایو جواب نمیدي گنگ گدم بابت اون کاري 
 باهن حرف بزنن الوووو

 سوگند گوشو رو قطع کرد 
 اریا: کو بود

 سوگند: همكار جدیدتون 
 اریا: همكار؟؟ ما همكار جدید ندارین که بده ببینن

 گوشو رو گرفت با شماره تماس گرفت
 اریا: بفرمایید گنگ گده بودین؟
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رمالقار شاایما: اریا منن شاایما چرا حرف نزده قطع کردي گنگ گدم باهن قرا
 بزارین ببینمت کارر دارم

 اریا: باهاتون تماس میگیرم فعال
 سوگند: کو بود؟
 اریا: مشتري بود

صدار میزنه اریا؟ من خرم؟؟ قرار  سن  شتري که به ا شتري؟؟ چه م سوگند: م
 مالقار؟

 اریا: منظورر چیه 
 سوگند: منظورم همون بود که فهمیدي 

 رفت داخل اتاق 
 اریا کالفه رو مبل نشست

****** 
 ماندانا: ارش 

 ارش: جانن
 ماندانا: بیا برین خونه اریا اینا یه سر به سوگند بزنین

 ارش: گنگ بزن ببین هستن
 ماندانا گوشو تلفن و ورداشت و با سوگند تماس گرفت

 سوگند: سالم خوبو
 ماندانا: اره تو خوبو چیكار میكنو؟

 سوگند: ماندانا میخوام باهار حرف بزنن بیا اینجا
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 ماندانا: االن با ارش میام 
 قطع کرد 

 ارش: چیشد
 ماندانا: گفت میخواد باهام حرف بزنه

 ارش: باشه برین رفتین من اریا رو میبرم بیرون راحت حرف بزنین
 لباس يوشیدن و حاضر شدن برن 

 وقتو رسیدن اریا تو حال نشسته بوددرو باگ کرد
 اریا: سالم چه عجب راه گن کردین

 ناگي لج اورده برین يارك  ارش: اریا بیا
 اریا: حاال بیا داخل اخه یه چایو بخور

 ارش: بیا بچه يارك میخواد بدو
 اریا: باشه گوشیمو ور دارم بیام

 ماندانا رفت داخل سوگند داخل اتاق نشسته بود
 اریا و ارش که رفتن ماندانا رو به سوگند گفت

 ماندانا: چت شده دعوا کردین
 داره بهن خیانت میكنهسوگند: ماندانا اریا 

 ماندانا: چرر نگو بابا
 سوگند: بخدا و بلند شد رفت گوشیشو اورد

 ماندانا: چیكار میكنو؟
 سوگند: اینا محراب گنگ گد گفت داره بهن خیانت میكنه
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بعد االن گوشیش گنگ خورد یه دختره بود جواب دادم گفت اریا سالم قرارمون 
کردم اریا گنگ گد بهش گفت شما و اینا بعدم یادر نره و اگ این چیزا بعدم قطع 

 گفت باهاتون تماس میگیرم بعد يرسیدم کو بود میگه مشتري
 ماندانا: این که نشد دلیل

 سوگند: میگه باهاش قرار داره ادرسن قراره بفرسته برام
 ماندانا: اشتباه میكنو

 دسااوگند: نه فقط توروخدا به اریا چیزي نگوبزار خودم تصاامین بگیرم شااای
 ترکش کردم

 ماندانا: کجا میخواي بري
ست کنه  صحبت میكنن کارمو در ستمه با وکیل  سوگند: ارثمو که دادي بهن ب

 بتونن برم فقط خواهش میكنن به اریا چیزي نگو هیچ وقت
 ماندانا: اریا دوستت داره

 سوگند: معلومه اگ خیانتو که بهن کرد
 ماندانا: تو که مطمئن نیستو

 ونسوگند: یه لحظه بم
 و گوشو رو برداشت و به محراب گنگ گد

 محراب: چه
 

 عجب یادي اگ ما کردي چیشد باور نكردي؟
 سوگند: ادرس رو بهن ندادي
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محراب: ببین منتظر باش من برار چندتا عكس میفرستن اگه باور نكردي بعدا 
 یه ادرس میدم با چشن خودر ببین

 فعال 
 و قطع کرد

 ماندانا: اگ کجا معلوم راست بگه
 سوگند: دیدي که عكس

******* 
 ارش: اریا قضیه چیه

 اریا: کدوم قضیه
 ارش: بحثتون شده دوباره

 گوشو اریا گنگ خورد یكن فاصله گرفت و جواب داد 
 اریا: بله

شاایما: اریا امروگ میشااه ببینمت بیا کافو شاااپ.... منتظرم خواهشااا تو جاي 
 داداشمو بیا کارر دارم

 اریا: ساعت چند
 اونجا منتظرم 6شیما: 

 اریا: باشه میام خدافظ
 ارش: کجا میري؟
 اریا: شیمارو ببینن

 ارش: سوگند میفهمه ها
 اریا: کارم داره بابا
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 ارش: باشه برو منن با ناگي میرین خونه شما
 اریا: داداش حرفو به سوگند نزنیا خواهشا

 ارش: نمیگن نه به سوگند نه به ماندانا 
 اریا: دمت گرم
 بود 5کرد ساعت  به ساعتش نگاه

 رفت سمت ماشینش حرکت کرد
 ترافیك بود ولو به موقع رسید 

 وقتو رسید شیما رو دید که منتظرش بود
 رفت جلو 

 شیما دست دراگ کرد باهاش دست بده 
 نشستن سر میز

 اریا: خب چیكارم داشتو
شیما: راستش با یه يسري اشنا شدم که میگه دوسن داره میخواسن کمكن کنو 

 بشناسمش تو برام تحقیق میكنو نمیتونن
 اریا خنده اي کردو گفت: چرا باید اینكارو بكنن

 شیما: تو يسر خالمو هن خونمو جاي برادرمو من که داداش ندارم
 اریا یكن اومد جلوتر گفت: باید چیكار کنن

 شیما لبخند گدو اگ کیفش یچیزي در اورد یه جعبه کادو شده گرفت سمت اریا 
 اریا: این چیه؟

 شیما: هدیه هن واسه اگدواجت هن واسه کمكت
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 اریا: نمیتونن قبول کنن
شاایما: إ هانو لوس نكن خودتو ما فامیلین حرفاي گذشااته رو بیخیال باهن 

 دشمن نیسین که
 اریا گرفت جعبه رو

 شیما: این شاخه گل و به من میدي
 اریا: کدوم

 شیما: اون وسطیه
 داد به شیمااریا اگ گلدون وسط یه شاخه گل و ورداشت 

 شیما: حاال االن باید برم بعد یبار بیا ببینمت ادرسو بهت بدم
 اریا: باشه

 بلند شدن خدافظو کرد که برن
 اریا کالفه سوار ماشین شد 

 داشبورر رو باگ کرد و کادوي شیمارو انداخت داخلش
 رفت سمت خونه 

******** 
 ماندانا و ارش تو راه خونه هردو ساکت بودن

 ارش؟ اریا امروگ کجا رفتماندانا: 
 ارش: یكاري داشت

 ماندانا: با گنه دیگه در ارتباطه؟؟
 ارش: وا این و اگ کجار اوردي نه بابا 

 هردو ساکت شدن ماندانا راگ سوگند رو نمیگفت و ارش راگ اریا رو
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 هردو سكور میكردند
 سوگند صبح خسته اگ خواب بیدار شد 

 اریا نبود
 یدنیشخندي گدو رفت لباس يوش

 رفت قدم بزنه کلو راه رفت
 به خودش که اومد دید جلوي بهشت گهراست

 رفت يیش عزیز
 اینقد حرف گد و گدو گد که خسته شد

 بلند شد برگرده
 کالفه قدم گد سمت خونه گوشیش گنگ خورد

 سوگند: الو
 محراب: يست برار یه بسته میاره یه ساعت دیگه گرفتو بهن گنگ بزن

 حرکت کردبا عجله به سمت خونه 
 تموم مسیر استرس داشت

 اه لعنت به ترافیك همش به ساعتش نگاه میكرد
 اگ یك ساعت گذشته بود

 رسید رفت سمت نگهبانو
 سوگند: اقا غالم بسته واسه من نیومد

 مش غالم: بیا دخترم االن اومد
 سوگند با استرس بسته رو گرفت و تشكر کرد نمیتونست باگش کنه میترسید
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 داناگنگ گد به مان
 ماندانا: سالم کجایو

 سوگند: ماندانا تنهایو؟ میخوام بیام اونجا 
 ماندانا: بیا اره تنهام

 تلفن و قطع کرد رفت خونه ماندانا
 دستاش یخ کرده بود قلبش به شدر میزد

 حالش بد بود
 نمیتونست اروم باشه

 رسید حساب کرد بقیه رو هن نگرفت
 ید ترسیدماندانا که رنگ و رویه يریده سوگند و د

 گفت: سوگند چته خوبو یا خدا چیزي نخوردي که باگ
 سوگند نشست رو مبل

 ماندانا یه اب قند حاضر کرد براش 
 سوگند ياکت و اگ کیفش در اورد و داد به ماندانا

 ماندانا: این چیه
 سوگند: من نمیتونن باگش کن نگاه کن میترسن چیزي که فكر میكنن باشه

 ه عكسا نگاه کرد ماندانا ياکتو باگ کرد ب
 سوگند: خودشه؟؟
 ماندانا: حتما الكیه

 سوگند: ببینن
 ماندانا عكسارو گرفت سمتش
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سوگند به عكسا نگاه کردو گفت: دیروگه هه دیروگ قرار داشت باهاش لباساشو 
 ببین

 ماندانا: باید باهاش صحبت کنو شاید اشتباهه
 گوشیشو برداشت و به محراب گنگ گد

اگه باگم باور نمیكنو بیا به این ادرس یه ساعت دیگه قرار  محراب: گرفتو ياکتو
 دارن

 سوگند با ماندانا حاضر شدن باهن رفتن به اون ادرس تو اژانس نشسته بودن 
 اریا با ماشین اومد جلو رستوران نگه داشت

 با لبخند اومد سمت شاگرد درو براي کسه دیگه باگ کرد
 ودبا دقت نگاه کردن همون دختره تو عكس ب

 سوگند: اقا حرکت کن برو
 اریا: خوب حاال قراره بیاد اینجا؟؟

 شیما: اره میخواد بیاد
******* 

 ماندانا: چیكار میكنو
 سوگند: باید فعال برم اگ این شهر برم اگش دور شن

 ماندانا: این راهش نیست سوگند فرار نكن
 سوگند: همه چیز تمومه امشب واسه اخرین بار میخوام ببینمش 

 صبح میرم فردا
 

Fasl panzdahom 
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Farar 
 باکلو ناراحتو وغصه اگ يیش ماندانا اومد خونه 

 ولو حتو یه قطره اشك هن نریخت
 رفت خونه ساکشو جمع کرد 

شون  شمن خورد به عكس دونفر ست در چمدون ببنده چ اخرین لحظه که خوا
 رو میز بغل تختشون 

 برداشت نگاش کرد
 لبخند گد انداختش تو ساك

این که اریا نبینه همه وسایلشو گذاشت داخل اون یكو اتاق و درشو قفل براي 
 کرد

 اریا اومد خونه
 اریا: خانمن کجایو 

 سوگند چشاشو یه لحظه روهن گذاشت و باگ کرد با ارامش رفت بیرون
 اریا: تو اتاق بودي؟ نگران شدم

 سوگند: خسته نباشو
 اریا: خسته که هستن یه جلسه داشتن

 باکوسوگند: جلسه 
 اریا: یه شرکت

 سوگند بغض کرد و حرفو نزد
 رفت سمت اشپزخونه

 اریا: شام دارین
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 سوگند: حوصله نداشتن درست کنن
 اریا: إ خوب بیا شام برین بیرون

 سوگند: حوصله ندارم خونه بمونین
 اریا: خوبو؟؟

 سوگند رفت سمتش گل گد تو چشماش اشك تو چشماش جمع شد 
 ن چیشدهاریا: چرا گریه میكنو عشق

 سوگند: دلن برار تنگ شده
 اریا: قربون دلت بشن من 

 ب*و*سش کرد
 سوگند: اریا

 اریا: جانن
 سوگند: دوست داشتو اسن بچت چو باشه

 اریا: دختر اگه داشتن راسپینا
 سوگند: يسر چو

 اریا: رادوین
 صبح اریا دیرتر رفت شرکت سوگند تا وقتو که اریا نرفته بود بیدار نشد 

 خودشو به خواب گدیعنو 
 بعد اگ رفتن اریا با بغض بلند شد دوش گرفت

 یه کاغذ ورداشت
 نوشت



 2٧5 محصور شدگان

سااوگند: خدافظ دنبالن نگرد يیدام نمیكنو خیلو اگر دور شاادم اینقد دور که 
حتو نتونو فكرشااو کنو خواهشااا دنبالن نگرد نمیخوام ببینمت هیچ کساان اگم 

 خبر نداره
 سخته بدون تو برام ولو .... 

 بهتر اگ بودنمه نبودنن
 خدافظ 

 گنگ گد اژانس
 تا موقع اومدن اژانس تمام خونه رو یه دور با حسرر نگاه کرد

 اژانس اومد ساکاشو تو اسانسور گذاشت
 تا راننده وسایل و داخل ماشین بزاره به ساختمون نگاه انداخت

 گونه هاش خیس شد سوار شد رفت 
 رفت 

 سوگندرو بپرسهاریا تو شرکت بود گنگ گد خونه که حال 
 هرچقدر گنگ گد کسو جواب نداد

 گنگ گد گوشیش
 رد تماس 

 بعدم گوشیشو خاموش کرد
 سین کارتشو در اورد انداخت تو خیابون

 راننده: کجا برم خانن
 سوگند: لواسون

 خط جدیدشو وصل کرد گنگ گد به ماندانا
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 رواحسااوگند: ماندانا من میرم لواسااون به اریا نگو تحت هیچ شاارایطو تورو ا
 عزیز تو اگم خبر نداري 

 ماندانا: نكن سوگند این کارو نكن 
 سوگند: همه چو تمومه اینجام تا وکیلن کارامو انجام بده

 طالق غیابو میگیرم بعدم میرم
 ماندانا: عجله نكن بزار باهاش صحبت کنو اریا عاشقته

 سوگند: خدافظ
 قطع کرد 

 اریا دوباره شماره سوگند رو گرفت
 خاموش

 گد مانداناگنگ 
 اریا: الو ماندانا سوگند اونجاست

 ماندانا: نه چطور مگه
 اریا: جواب نمیده تلفن خونه رو نگران شدم

 ماندانا: اي واي اتفاقو نیوفتاده باشه
 اریا: من با ارش میرم خونه تو هن بیا

 قطع کرد رفت تو اتاق ارش
 اریا: ارش بیا برین تا خونه ما سوگند جواب نمیده نگرانن

 رش: برینا
 رفتن سمت خونه



 2٧٧ محصور شدگان

 توراه اگ استرس داشت میمرد
 رسیدن اگ استرس نمیتونست کلید بنداگه درو باگ کنه

 ارش درو باگ کرد
 رفت داخل

 اریا: سوگند کجایو
 ارش: تو اتاق و ببین

 اریا رفت داخل اتاق 
 ارش: اریا بیا اینجا

 اریا: چیشده
 ارش: این چیه

 خوندناریا نامه رو گرفت شروع کرد به 
 ارش: یعنو چو

 اریا: نمیدونن این یعنو چو؟؟؟
 ارش: رفته؟؟

 اریا: ترکن کرد؟ اخه چرا
 ایفون صدا خورد ارش رفت درو باگ کرد

 ماندانا اومد داخل
 ماندانا: چیشده 

 ارش با ناراحتو به اریا که کالفه نشسته بود رو مبل نگاه کرد
 ارش: سوگند رفته
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یا: من موندم این چرا  اینجوري میكنه هرچو میخواد فراهن میكنن هرکاري ار
 میگه میكنن اگ نظر عشق و عاطفه هن که کن نمیزارم چرا اینجوري میكنه اه 

 ارش: حاال نگران نباش بر میگرده
 ماندانا: اریا اون جایو نداره بره که

 اریا: چیكار کنن اخه کجا دنبالش برم
 ارش: یه چند روگ بمون خبري نشد برو دنبالش

 اریا: چند روگ اخه
 ارش: تا امشب بمون خطش روشن میشه بالخره 

 اریا: یه حس بدي دارم ارش
 ارش: نگران نباش

جدان داشااات ولو  عذاب و گاه میكرد  یا ن به ار لت د*ن*ا*ه  حا با  نا  ندا ما
 نمیتونست حرفو بزنه فقط گفت: اریا تو اشتباه کردي

 اریا: چو رو؟ من کاري نكردم تو یچو میدونو 
 دانا: چو میدونن بابا کال میگن اذیتش کرديمان

 اریا: ماندانا تورو به رفاقتمون قسن میدونو کجاست بگو
 ماندانا: نمیدونن اریا نمیدونن

 اریا: دروغ میگو
 ارش: اریا اروم باش چرا باید دروغ بگه

 اریا: اگ چشاش معلومه
 ماندانا: نخیر من نمیدونن کجاست خودمن نگرانشن



 2٧9 محصور شدگان

 صبر کن يیداش میشه جایو نداره برهارش: اریا یكن 
 اریا: باشه 

 کالفه نشست رو مبل 
 ماندانا دلش براي اریا سوخت

 نمیتونست تحمل کنه رو به ارش گفت: برین ناگي تنهاست
 ارش: ساناگ نیس يیشش

 ماندانا: قرار بود بره کار داشت برین ورش دارین بیاین اینجا يیش اریا
 ارش: باشه برین 

 نمیخواد بیاین من تنها اوکیناریا: نه 
 ارش: میاین فعال

 تو ماشین ماندانا با استرس ناخوناشو میجویید
 ارش گد کنارگفت: کجاست؟؟

 ماندانا: کو؟؟
 ارش: ماندانا خودتو به اون راه نزن کجاست 

 ماندانا: نمیدونن
 ارش: ماندانا کجاست

نگن اریا بهش خیانت ماندانا گد گیر گریه گفت: ارش بخدا قساامن داده به اریا 
 کرد اونن ترکش

 
 کرد بدون این که چیزي بگه بزار خودش تصمین بگیره ما دخالت نكنین بهتره
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کاري  ما ينهون  به من نزدي؟؟  یدونسااتو حرفو  تا االن م نا تو  ندا ما ارش: 
 نداشتین

 ماندانا: ارش قسمن داد من نمیتونستن راگ اونو بگن
 ارش: اریا خیانت؟

 م شاهد بودم هن عكساشودیدم هن با دختره رفتن رستورانماندانا: اره خود
 ارش: باورم نمیشه

 ماندانا:ولو حقیقته اریا قلب سوگند و شكوند
 ارش: اشتباه شده مطمئنن اریا عاشق سوگنده

 ماندانا: خودم دیدم ارش
 ارش: کجاست االن

 ماندانا:قسمن داده نگن 
 ارش: من به اریا نمیگن نگران نباش

 یتونن بگن ارش قسن خوردمماندانا: نم
 ارش: باشه

 سوگند به محض رسیدن با وکیل تماس گرفت
سااوگند: سااالم مهرداد ....من باغن ..... منتظرم..... کو میاي.. مهرداد عجله 

 دارم گودتر باید برم ..... نمیتونن گیاد اینجا بمونن.... اوهوم ... شب منتظرتن 
 قطع کرد

 نشست رو مبل 
 ساکشو باگ کرد



 2٨١ محصور شدگان

 عكس دونفرشونو نگاه کرد
 تو کیش گرفته بودن

 کنار دریا
 چال گونه اریا همیشه واسش جذاب بود

 عكس رو گذاشت سر جاش
 بلند شد چایو گذاشت

 تا وقتو که چایو جوش بیاد نشست رو مبل
 گوشیشو ور داشت یه اس گد به ماندانا

 سوگند: سالم سهندم باهام تماس بگیر تنها بودي
نا اس رو خو ند قبلش بهش گفته بود رمزي بهش يیام میده گنگ گد: الو ماندا

 جانن
 سوگند: نفهمید کجام

 ماندانا: نه ولو خیلو نگرانه
 سوگند: چند رو بپیچونش من میرم اگ اینجا

 ماندانا: نمیخواي باگ فكر کنو
 سوگند: نه 

 ماندانا: مراقب خودر باش
 سوگند: هستن

 قطع کردن تلفن رو 
 کرد بكراند گوشیش عكس اریا و خودش بود سوگند به گوشیش نگاه

 عكس و ياك کرد 
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 شب مهرداد اومد
 سوگند: دیر کردي
 مهرداد: برسن اخه

 سوگند: بیا تو
 مهرداد: دختر خاله فكر نمیكردم یروگ اگم کمك بخواي

 سوگند: مهرداد چیكار میتونو برام بكنو؟؟
 مهرداد: اول باید بدونن چیشده

 تعریف کردسوگند تمام ماجرا رو 
 مهرداد: میخواي بري خارج؟

 سوگند: اگه بشه
 مهرداد: شدنش که میشه فقط یكن سخته اجاگه همسر میخواد

 سوگند: چیكار کنن
 مهرداد: نمیدونن اگه میخواي طالق غیابو بگیر

 سوگند: میشه؟
 مهرداد: اره فقط یكن وقت میبره

 سوگند: عجله دارم مهرداد
 كنن مهرداد: من همه سعو خودمو می

 مهرداد:  بیا برین خونه من اینجا تنها نمونو بهتره
 سوگند: باشه برین

 رفت خونه مهرداد 



 2٨٣ محصور شدگان

 یه خونه شیك مجردي
مهرداد يسر خاله بزرد سوگند بود بعد اگ فور يدر مادرش رفت و امدشون کن 

 بود کال گیاد همو نمیدیدن چون اینا تهران بودن اونا رشت
 جا میرینمهرداد: راحت باش فردا اگ این

 سوگند تشكر کرد رفت داخل اتاق و چشاشو بست نفس عمیق کشید
 اگ همه چیز حالش بد شد

 تك تك خاطراتشون اگ اولین روگ اومد جلو چشمش 
 مثل فیلن

 اگ روگ اول توماشین نشسته بود ناگي گدش گفت خوشگله نه
 اگ اون لحظه که براش سیگار خرید

 ن نكشلحظه اي که دم گوشش گفت سیگارو قلیو
 لحظه اي که به عنوان دوست دخترش معرفیش کرد

 لحظه اي که رفتن جنگل
 تمام لحظار تو جنگل

 بغالش 
 ب*و*سه هاش

 حرفاش
 لبخنداش

 تك تك لحظار مثل فیلن سینمایو اگ جلو چشمش گذشت 
 گمان اگ دستش در رفت با خیسو گونش به خودش اومد

 نصفه شب بود 2ساعت 
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 خوابید
 گد چند بار سوگند اروم بیدار شدصبح مهرداد به در 

 سوگند: بیدارم
 بیا صبحانه بخور حرکت کنین  ٨مهرداد: دیر شد 

 سوگند: میل ندارم
 مهرداد: نمیتونن نش کشو کنن االن دوروگه غذا نخوردي ياشو

 مهرداد کال ادم رکو بود خیلو رك 
ش صورت شویو یه ده دیقه بعد اومد  ست شد و رفت د  وسوگند غرغر کنان بلند 

 خشك کرد و نشست يشت میز 
 مهرداد: بخور حرکت کنین دیر میشه

 سوگند: چقد عجله داري
مهرداد: باید دنبال کارار باشن االن اگه درخواست طالق بدي تابلوإ باید چند 
روگ بمونو ببین میبرمت روسااتاي مادر يدرم اونجا تنها گندگو میكنه یه چند 

لب تاپ و تلفن هن باهار در ارتباطن هفته اونجا بمون تا کارا درساات بشااه با 
چند روگ به چند روگم میام بهت سر میزنن مادرجونن يیرگن فضولو نیس گیادم 

 يیر نیس میتونو باهاش حرفن بزنو تنها هن نیسو رواله؟؟؟
 سوگند: باشه 

 بعد خوردن صبحانه حرکت کردن به سمت شمال
توراه یه کلمه حرف هن نزدن فقط یكو دوبار راجب يرونده اونن خیلو مختصر 

 و کوتاه  



 2٨5 محصور شدگان

مهرداد گفت: به مادرجونن ساافارش دادم که کسااو اگر سااراغ گرفت نگه 
کجایو بهش گفتن که حالت بده نیاگ به تنهایو داري بعد این که تو هن به کسو 

رش بزاره و لو بده گنگن نگو کجایو حتو به ماندانا چون ممكنه اریا تحت فشااا
به احتمال گیاد اریا میره کالنتري که  نزن بهش خطتو ممكنه کنترل کنن چون 

 دنبالت بگرده خداکنه ممنوع خروجت نكنه البته بعد طالق مهن نیس
 سوگند با شنیدن این حرفا قلبش تیر میكشید

بدي و طالقتو بگیرم ای تا گمانو که درخواسااات طالق  نجا مهرداد ادامه داد: 
بمون کسااو اینجا نمیاد نه مامانن نه بابام نه عمه ها عموها یعنو همشااون 
درگیرن این يیر گن و من هر چند وقت به چند وقت میام میبرم شااهر يیش بچه 
هاشااو اینا بعدم برش میگردونن جونش وصااله به خونه و گاو داریشااو گمینش 

ست طالقتو میدم بعد شه بعد درخوا شه یه هفته ب ستا شق رو  م خودم میرمعا
 دادگاه دلیل طالقتن میگن با این اقا نمیساختن و اینا توهن نیاگ نیس بیاي 

 سوگند:
 

 میشه نگهداري؟
 مهرداد: حالت خوبه

 سوگند: نه دارم خفه میشن 
 مهرداد: با واقعیت کنار بیا 

شروع  شوند و  ستاش يو شو با د صورت شد و  سوگند يیاده  شین و  شت ما نگهدا
 کرد به گریه کردن

 مهرداد با یه اب معدنو اومد
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 مهرداد: بیا صورتتو بشور بشین برین نزدیكین
 سوگند صورتشو شست و حرکت کردن

 یه ربع بعد رسیدن به روستا یه روستاي خیلو کوچیك واقعا روستا بود
 مردم همه يیاده بودن و مهرداد با ماشین بود البته همه میشناختنش

 خیلو رفت 
 رسید به یه خونه

چوبو که يایینش سااكو بود وسااط سااكو یه يله چوبو داشاات میرفت  یه خونه
 طبقه باال 

 طبقه باال دو طرف ایوان بود سمت راست و چز که بهن راه داشتن
 سمت راست دوتا اتاق بود و تهش سرویس بهداشتو سمت چز اشپزخونه

 جلوي خونه ایوان با چوب نرده داشت و ستون 
 روي نرده ها گلدون بود

 زون بودکدو هن اوی
 خیلو قشنگ بود 

 توحیاط مرغ و خروسا ول بودن
 یه لحظه اگ این همه گیبایو لذر برد

 نفس عمیقو کشید
 چه هوایو چقد تمیز بود

 مهرداد: بیا برین باال
 و بلند صدا گد



 2٨٧ محصور شدگان

 مهرداد: گل خانن گل خانن کجایو مهمونتو اوردم
 گل خانن اومد بیرون

 بود ساله بود صورتش سبزه  ٧5،٨٠یه يیرگن 
 روسریشو مدل اخوندا بسته بود عین عمامه 

یه يیراهن گلدار يوشاایده بود چادرشاان محكن دور کمرش بسااته بود یه دمپایو 
 يالستكو مشكو هن ياش بود با یه بشقاب نون ریز شده اومد

 خانن گل: خوش امدین بیاین داخل چرا اونجا وایسادین
 مهرداد: کجا بودي خانن گل

اگ يله ها اومد يایین و گفت: براي مرغا نان ریز میكردم گاي خانن گل اروم اروم 
 جان)يسر).بچه (جان(

 مهرداد: اینن سوگند خانن خاله دختره بنده که حرفشو گدم
 سوگند: سالم نایس تو میت یو

 خانن گل: چو چو تو میت تو؟؟
 سوگند خندید و گفت: اگ اشنایتون خوشبختن خانن گل خانن

 یه خانن گل بیاین داخل دیگه خانن گل: دیگه خانمش چ
 مهرداد ساکاي سوگند رو تو اتاق اخر گذاشت 

سااوگند با دقت همه جاي خونه رو نگاه میكردخونه برق میزد اگ تمیزي همه 
 چیز قدیمو و خوشگل بود فرشا همه چیز

 رفت سمت اتاقو که مهرداد وسایلشو گذاشته بود
 یه اتاق کوچیك 

 روش یه اینه و یه قران و گلدون بود  روبروي در یه طاقچه کوچولو که
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 یه کمد قدیمو کنار طاقچه بود 
 یه تخت اهنو قدیمو هن سمت راست بود

کنار در ساامت راساات یه ينجره خیلو کوچیك بود در هن چوبو بود ساامت 
 چز یه در دیگه بود که اونن چوبو بود

 ددرو باگ کرد میخورد به یه اتاق دیگه البته اون یكو اتاق خواب نبو
یكن بزرگتر بود ساامت راساات یه میز کوچیك بود روش سااماور و چندتا لیوان 
شت به داخل اتاق بغل  شن در که اگ بیرون راه دا سمت چز ينجره بود بغل بود 
درم دوباره ينجره بود روبروي در یه بخاري هیزمو بود باگم طاقچه روبروي در 

 اصلو بود باالي بخاري
 اه داشتاگ اون اتاق هن به اتاق بغلو ر

شك خونه  سر کجكاوي رفت اتاق بغلو رو هن نگاه کرد اون اتاق انگاري ت اگ 
 بود

تموم تشك و بالشا روهن چیده شده بودن و روشون مالفه بود یه میز هن بود که 
روش جانماگ بود حدس گد باید واسااه خانن گل باشااه این اتاق دیگه دري اگ 

 بیرون نداشت
 یواناومد اگ اونجا بیرون رفت سر ا

 اونورم رفت که نگاه کنه دوتا در دیگه بود 
 اولو رو باگ کرد 

یه اتاق يذیرایو بود شاابیه اتاقاي دیگه طاقچه ينجره این اتاقن به اتاق بغلو راه 
 داشت



 2٨9 محصور شدگان

 بغلو اشپزخونه بود 
 نه فري نه ماکروفري 

 بشقاباي قدیمو و خوشگله گلو همه چیز ست ابو
 چقد قشنگ بود

 بیرون اومد اگ اونجا 
 اگ این همه گیبایو به وجد اومده بود

 تمام درا چوبو و ابو رنگ بودن
 رو تموم طاقچه ها یه رو میزي کاموایو 

 مهرداد: کجایو سوگند بیا اینجا
 خانن گل: نهار خوردین؟؟

 سوگند:نه نخوردین 
خانن گل: من ساایروابیج میخوام درساات کنن)ساایروابیج غذایو گیالنو که 

 برد سیر تاگه و تخن مرغ درس میشه( مخصوص شمال و با
 سوگند: عالیه

 مهرداد: گل خانن ماست تاگه هن داري دیگه
 خانن گل: اهان يسر جان دارین 

صحبت  ست با مهرداد  سوگند خوا سیار هن لذیذ بود  صرف نهار که ب بعد اگ 
 کنه

 باهن به اتاق اخري رفتن
 مهرداد: چیشده

 سوگند: درخواست طالق نده 
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 مهرداد: چرا
سوگند: مهرداد واسه خروج اگ کشور اجاگه همسر الگمه واسن رضایت جعلو 

 جور کن بتونن برم جدا نمیشن اگش
 مهرداد: خب چرا

سه خودم اگ اون همه خاطره همین و فقط  شو نگهدارم وا سم سوگند: میخوام ا
 میخوام

 مهرداد کمو سكور کردگوشیش و در اورد و یه شماره اي رو گرفت
اداش خوبو... مهردادعابدین..... مخلص... اقا یه رضااایت مهرداد: سااالم د

شن نگران نباش اگ خجالتت  شور... اره اره ..... چ شدن اگک سر براي خارج  هم
 در میام.... فقط عجله داریما... قربونت

 سوگند: توچرا با قاچاقچو دوستو
 مهرداد: قاچاقچو نیس جعل میكنه به هر حال به درد میخوره دیگه مثل االن

 سوگند: چقد طول میكشه میترسن شك کنه
 مهرداد: سعو میكنن یه هفته دیگه کارا اوکو شه

 سوگند: خداکنه 
 رفتن نهار بخورن

 بعد اگ نهار مهرداد حرکت کرد سمت تهران
خانن گل ظرفارو جمع کرد سوگند بزور ظرفارو شست خانن گل هن رفت نماگ 

 بخونه
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گوشیش و ورداشت و عكساشو نگاه بعد اگ شستن ظرفا اومد نشست تو حال 
 کرد 

 تو خاطرار غرق بود داشت یكو یكو نگاه میكرد و سر هر کدوم یه چند دیق
 

 ه مكث میكرد و فكر میكرد
 خانن گل اروم اروم اومد بیرون

 خانن گل: معلومه خیلو دوسش داري
 سوگند به خودش اومدو گفت: نه دیگه ندارم

 دوتا استكان کمر باریكخانن گل رفت سمت میز چایو ریخت 
 چایو رو گذاشت تو نلبكو 

 سوگند تشكر کرد 
*************** 

 اریا رو مبل دراگ کشیده بود و به سقف خیره بود
 باخودش فكر میكرد د*ن*ا*هش چو بوده چه اشتباهو کرده

 چرا اینجوري شد قرارنبود اینقد گود تموم شه
 تو همین فكرا بود که موبایلش گنگ خورد

 بود ارش 
 جواب داد

 اریا: بله
 ارش: نمیاي شرکت؟

 اریا: نه
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 ارش: خودتو گندونو کردي چو بشه اخه
 اریا: میمونن تا برگرده 

 ارش: میام يیشت فعال
 قطع کرد 

 ارش گنگ گد به ماندانا
 ماندانا: ارش اگ اریا چه خبر

 ارش: ماندانا اریا خیلو حالش بده جاي سوگند و بگو جون ناگي
 سكور کرد بعد گفت: بیا دنبالن برین يیششماندانا یكن 

 ارش رفت دنبال ماندانا
 ماندانا ناگي رو گذاشت يیش ساناگ همسایه باالیشون

 رفتن خونه اریا 
 اریا درو باگ کرد 

 ریشش بلند شده بود تو این دو سه روگ حالش خیلو بدشده بود
 نشستن رو مبل

 ارش: ماندانا میخوادیچیزي بگه
 ن ماندانااریا گل گد به ده

 ماندانا با من من اروم گفت: همون روگ بهن گنگ گدگفت میره لواسون
 اریا: چرا تا االن نگفتو؟؟

 ماندانا: نخواست بدونو
 اریا: چرا رفت؟؟



 29٣ محصور شدگان

 ماندانا: نمیدونن
 اریا  سریع بلند شد رفت لباسشو عوض کرد سویچو ورداشت

 ارش: کجا صبر کن باهن برین
 با ماشین ارش رفتن

 چ کدوم حرف نمیزدنتوراه هی
 وقتو رسیدن اریا سراسیمه يرید اگ ماشین يایین

 ماندانا و ارش هن دنبالش
 ولو وقتو رسیدن خبري اگ سوگند نبود

 همه جارو گشت 
 ولو خبري نبود

 رو مبل نشست سرشو با دستاش گرفت
 ارش: رفته اگ اینجا هن

 خطشن عوض کردماندانا: بخدا به من گفت اینجاست دیگه هن بهن گنگ نزد 
 اریا: کاش گودتر میگفتو

 ارش: حاال برین اینجاموندن فایده که نداره
 رفتن سمت تهران 

******* 
سوگند گل گده بود به چایو خوش رنگو که جلوش بود ولو حواسش يیش اریا 

 بود
 خانن گل: دختر جان چاییت سرد شد میخوایو عوضش کنن

 هست سوگند: نه خانن گل راسو اینجا باجه تلفن
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خانن گل: اره گاي جان بیا برین من میخوام برم يیش همساااایه همون نزدیكیه 
 توهن تلفنتو بزن بعد برگردین

 سوگند: خوبه من برم حاضر شن
 لباس يوشید حاضر شد 

خانن گل چادر مشكیشو سرش کرد و حرکت کردن تمام روستاییا مهربون بودن 
 و باگرمو با سوگند برخورد میكردن

 گ تیپش تعجب میكردنبعضیا هن ا
 به باجه تلفن رسید

داري بیا اگ اقا رسول بخر  خانن گل: اگه کارر تلفن نك
 سوگند: کجا؟

سمت مغاگه کارر تلفن  سوگند رفت  شاره کرد   خانن گل به مغاگه کوچیكو ا
 خرید

 گنگ گد به ماندانا
 ماندانا تو ماشین با اریا و ارش بود
 بعد اگ این که تلفنش گنگ خورد 

 گفت: ببین سوگنده توروخدا اریا
 ماندانا: الو

 سوگند: ماندانا چه خبر
 ماندانا: سوگند کجایو

 اریا: توروخدا گوشو رو بده به من
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 سوگند صداي اریا رو شنید خواست قطع کنه ولو صداي اریا مانع شد
 اریا: توروخدا برگرد

 اگ صداش فهمید داره گریه میكنه
 اشكاش سراگیر شد

نفساتن ارومن میكنه حرف نزن ولو توروخدا منو تنها نزار مگه من اریا: صداي 
 چیكارکردم نامرد قرار نبود همیشه باهن باشین مگه؟ چیشد جا گدي؟ 

 گریه نزاشت ادامه بده
 ارش با حرفاي اریا اشكش در اومديیاده شد اگ ماشین تا راحت تر گریه کنه

 سوگند حرف نمیزد با گریه گوش میكرد
دا برگرد من دارم بدون تو دیوونه میشاان توروخدا برگرد سااوگند اریا: توروخ

 خواهش میكنن
 طاقت نیاورد بیشتر اگ این خواست قطع کنه 

 اریا: من بدون تو میمیرم
 سوگند: خداحافظ فراموشن کن 

 قطع کرد
 همونجا به باجه تكیه داد و گریه کرد تموم صورتش خیس بود

 کرداریا گوشو رو گذاشت رو قلبش و گریه 
 ماندانا: اریا اروم باش

 اریا: خدافظو کرد باهام
 ماندانا: اروم باش درست میشه

 ارش سوار شد وگفت: اریا خوبو؟ 



wWw.Roman4u.iR  296 

 

 اریا سر تكون داد سرشو چسبوند به شیشه و چشاشو بست
 سوگند رفت سمت خانن گل که يیش خانما نشسته بود

ما خدافظو خانن گل که اگ دور سااوگندو دید متوجه حال خرابش شااد اگ خان
 کرد و اومد سمتش

 خانن گل: چیشده دختر جان بیا برین خانه
 رفتن خونه خانن گل یه گلگاو گبون براش دم کرد

 داد بخوره
نشااساات کنارش و گفت: چیشااده دخترم چرا اینقدر ناراحتو داري به من بگو 

 شاید بتانن کمكت کنن
برگردم تاحاال سااوگند: داشاات گریه میكرد با گریه داشاات اگم خواهش میكرد 

 اینجوري ندیده بودمش
 خانن گل: تو که انقدر دوسش داري چرا میخواي اگش جدا بشو

 سوگند: بهن خیانت کرد
 خانن گل: اگه خیانت کرده بود چرا میگه برگرد

شدم  شنا نمی سوگند: خودم با یكو دیگه دیدمش هه کاش هیچ وقت باهاش ا
 ارش بیرونکاش اونروگ سیاه میشد و نمیرفتن با ناگي و 

 خانن گل فقط گوش میكرد 
سوگند: کاش هیچ وقت نمیدیدمش کاش هرگز گنش نمیشدم چقد االن سخته 

 واسن
*******  
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 اریا رفت خونه 
 تمام مدر یه کلمه حرفن نزد

 ارش رو به ماندانا گفت: توبرو خونه من يیش اریا میمونن
 ماندانا باشه اي گفت و رفت

 ش و ورداشت اریا رو مبل نشست ياکت سیگار
 ارش با تعجب نگاهو بهش کرد و گفت: مگه سیگار میكشو

 اریا: اره االن یه ماه
 ارش: اریا میخواي خودتو داغون کنو

 
 اریا: گفت فراموشش کنن
 ارش: بیخیال دیگه داداش

 اریا: نمیتونن حتو نمیدونن دارم تاوان چه د*ن*ا*ه رو میدم
 ارش: بهش فكر نكن ولش همه چو درست میشه

اریا: هه چو میخواد درساات شااه؟ سااوگند برمیگرده من میدونن همیشااه هن 
 منتظرش میمونن
 ارش: باشه بمون

******* 
یه دوهفته اي گذشااته بود اگ موندن سااوگند يیش خانن گل هن حال روحیش و 

 هن جسمیش بهتر بود 
 هر روگش با کلو کار میگذشت

 به مرغا نون میداد 
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 غذا میپخت 
 بود نماگ بخونهخانن گل بهش گفته 

 اونن شروع کرده بود به نماگ خوندن
 اریا هر روگ به تلفن گل میزد تا دوباره گنگ بزنه

 ریشش بلند شده بود موهاشن بلند 
****** 

 سه هفته اگ نبودن سوگند میگذشت سوگند یكن اروم تر بود 
 اریا ولو بدتر اگ دیروگ

 خسته سردرگن
 همه چیزش قاطو بود

 میشد تقریبا همه چیز داشت درست
 روگاي اخر بود 

 سوگند تو حیاط به مرغا غذا میداد مهرداد اومد
 سوگند: مهرداد چه عجب اومدي

مهرداد: سااالم کارار تموم شااد هفته دیگه تو ياریس نشااسااتو داري هار 
 چاکلت میخوري اگ شیشه بیرون و نگاه میكنو لبخند میزنو

 سوگند یهو دلش گرفت گفت: حاال چرا ياریس 
اد: خوب همینجوري اخه تونسااتن فقط اونجا کارتو درسااات کنن نگران مهرد

نباش همه چو قانونیه راحت میري خونه گرفتن اونجا برار با یكو هن خونه 
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اي یه دختره ایرانو که اونجا تنهاس بعد بقیه چیزا باخودر ساار کار بري نري 
 يوالتن برار میفرستن خونه رو میفروشن میدم بهت 

 وري اگر تشكر کنن سوگند: مرسو چج
 مهرداد: نمیخواد تشكر کنو وظیفن بود بیا برین باال 

 و خودش به سمت باال حرکت کرد سوگند یكن فكر کرد بعد رفت باال
 داشتن نهار میخوردن سوگند حالش بهن خورد

 دوید سمت دسشویو و عق گد 
 هو عق گد

کنن حامله مهرداد خواساات بره بپرسااه حالش چطوره که خانن گل گفت: فكر 
 باشه

 مهرداد: اگ کجا میدونو
خانن گل: این چند روگ همش چیزاي ترش میخورد ویار ترشااو داشاات عقن 
چندبار گده بود به بوي بعضو چیزا هن حساسیت داشت دیگه مادر جان ما این 

 موهارو تو اسیاب سفید نكردین که
 مهرداد با تعجب به خانن گل نگاه میكرد

و تو ایینه به خودش نگاهو کرد اگ فكر چیزي که تو سوگند یه اب بصورتش گد 
 ذهنش بود وحشت کرد

 رفت يیش بقیه
 خانن گل: مادرجان مبارکه

 سوگند با تعجب نگاهو بهش کرد 
 مهرداد: میخواي ببرمت دکتر
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 سوگند: نه نمیخواد
 مهرداد:  میخواي نگهداري؟

 سوگند: نمیدونن نه فكر نكنن با این وضعیت
 که د*ن*ا*هو نداره اگ گندگو کردن محرومش نكن خانن گل: اون بچه

 سوگند دستشو گذاشت روي شكمش یهو یه حسو بهش يیدا کرد 
مهرداد: میتونو بدنیا بیاریش توکه داري میري اونجا هن بچه بدنیا اومد بهت 

 اقامت میده تنهام نیسو
 سوگند: دوسش دارم

 6ه هفته دیگه شاانبمهرداد بلند شااد کتشااو يوشااید گفت: مبارکه من دیگه برم 
ساااعت راهه  ٣صاابح میام دنبالت اگ اینجا تا تهران  ١٠غروب يرواگ داري من 

شه  سو هن گنگ نزن همه چو خراب می شو به ک بعدم تو فرودگاه باید گودتر با
 ها این همه گحمت کشیدین

ساب  ستو ح ستن چیكار کنن را سو مهرداد واقعاتو نبودي نمیدون سوگند: مر
 کتاب منن بگو

 اد: خدااافظ مهرد
 سوگند: بگو دیگه

 مهرداد: لوس نشو بابا من به خواهرم کمك کردم يول چیه گمشو تو سرده هوا
 سوگند لبخند گدو رفت داخل 

 مهرداد رفت
 خانن گل : حاال اسن انتخاب کردي واسه بچت؟
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 سوگند: اره اگه دختر باشه راسپینا
 خانن گل: اگه يسر بود چو

 سوگند: رادوین
 سن قشنگیهخانن گل: ا

سوگند لبخندي گد و رفت سفره رو جمع کرد ظرفارو شست خانن گلن نماگشو 
 خوند و چایو ریخت براي دونفرشون

 نشستن باهن چایو خوردن
 سوگند: خسته نمیشو همش اینجایو

 خانن گل: نه گاي جان اینجا گندگو برام لذر بخشه من تو شهر خفه میشن
من عاشااق همچین خونه اي بود  سااوگند: حق داري بخدا خوشاابحالت عزیز

 مثل شما مهربون و خوشگل بود بزار فكرکنن عكسشو دارم
خانن گل با دقت عكس عزیز رو نگاه کرد و گفت: چقد روحانو بود معلومه 

 خیلو مومن بودا خدابیامرگتش
 سوگند: عاشقش بودم مثل شما بود مهربون و دوست داشتنو

 خانن گل لبخندي گد و چاییشو سر کشید
******** 

 اریا اگ ينجره به بیرون گل گده بود داشت به خیابون نگاه میكرد
 کالفه لباس يوشید گد بیرون

 حوصله رانندگو نداشت
 قدم گنان رفت داشت فكرمیكرد

 به این که چیكار کرده بود اشتباش کجا بود
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 سیگارشو ورداشت روشنش کرد
 باهر يك به سیگار یه خاطره میومد جلو چشماش

 ندعواهاشو
 تو خیابون بدون توجه به اطراف قدم میزد

 دستش تو جیبش بود 
 دلش گرفته بود

 دلش تنگ شده بود
 خیلو نقشه ها داشت واسه اینده

 کجارو اشتباه کرده بود
 اسمونن انگار دلش به حال اریا سوخت و شروع به گریه کردن کرد

به اساامون کرد و لبخندي گدو گفت: توهن فهمیدي چقد  یا نگاهو  حالن ار
 خرابه به حالن گریه میكنو

******* 
 اگ صبح سوگند استرس داشت و توحال خودش نبود

 مهرداد اگ صبح اومده بود
 وسایلشو جمع کرد و گذاشت داخل ماشین

با خانن گل روب*و*سااو کرد و گفت: ببخشااید این مدر گحمت دادم بهتون 
 یشهار تنگ مخیلو مهربونو و خوشگل و خوش قلبین مثل عزیزم واقعا دلن بر

یاد من  بانو دخترم ایشااااال هرچو خیره برار يیش ب گل: توخودر مهر خانن 
 برار دعا میكنن در هر شرایط یادر باشه نماگ بخون و خدا
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 رو شكر کن و اگاون کمك بخواه مطمئن باش کمكت میكنه

 سوگند: خانن گل دلن برار تنگ میشه بیا یه عكس بگیرم اگر
 ن گل یه عكس گرفتو گوشیشو در اورد اگ خان

 خانن گل خندید و قران و اورد
 سوگند اگ گیر قران رد شد

سوار ماشین شد با حسرر به خونه و خانن گل نگاه کرد میتونست اینجا بمونه 
 ولو اریا يیداش میكرد

 مهرداد نشست حرکت کردن خانن گل يشتش اب ریخت
 رفتن سمت تهران 
 مهرداد: میترسو؟

با یه بچه یكن سخته هیچو راجب مادر شدن نمیدونن سوگند: خیلو اخه تنها 
 مهرداد

مهرداد: خدابزرگه من باهار هر روگ تماس میگیرم هرسااوالو داشااتو بپرسااو 
 اگم هروقتن سوال داشتو گیر کردي بهن گنگ بزن به ساعت فكرنكن

 سوگند: مرسو
 رسیدن فرودگاه سوگند نشسته بود مهردادهمه کارارو انجام داد

 دادگفت : ساعت چنده ؟ اخرش بلیط و
 ٣سوگند: 

 مهرداد: یه دوساعت دیگه باید سوار شو فعال همینجا بمونین تا صدا کنن
 نشستن کالفه بودن هردو 
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 صداي گن که شماره يرواگو میگفت بلند شد
 سوگند بلند شدبا استرس گفت: مهرداد وقتشه

 ت فقط مراقبمهرداد: نگران نباش میري اونور اون دوسااتن فرودگاه میاد دنبال
 خودتو کوچولور باش

 سوگند: باشه
 باهن روب*و*سو کردن و سوگند رفت 

 سوار هوايیما شد اشك ریخت رو گونش
 یروگ ارگوش بود سوار همچین هوايیمایو بشه

ولو االن دلش میخواسااات همه چو خواب باشاااه بیدار شاااه ببینه کنار اریا 
 خوابیده صداي قلبشوگوش کنه 

 صداي نفس کشیدناشو 
 چقد دلش براي اریا تنگ شده بود

 چشاشو بست 
 هوايیما يرید

 قلبش تیر کشید
 همه چو تموم شده بود

 اگ اریایو خودش فرسنگها دور شده بود
باره نفرر اومد تو  نمیدونسااات اریا چه حالو داره ولو با فكر خیانت اریا دو

 دلش
 همه چو تموم بود االن همه فكرش بچه تو شكمش بود



 ٣٠5 محصور شدگان

 بدنیا میاورد بدون غصه باید اونو سالن
 نباید خاطره بدي راجب يدرش داشته باشه 

 نباید چیزي به اون میگفت
 هوايیما نشست تو فرودگاه ياریس

 گوشیش و روشن کرد
 دنبال شخصو که مهرداد عكسشو نشون داده بود میگشت

 با چشن میگشت
 دختر بانمكو اومد سمتش

 دختر: هاي من ایلینن
 سوگند: سالم منن...

ر حرفشااو قطع کردو گفت: سااوگندي میشااناساان بیا برین عزیزم مهرداد دخت
 نگرانت بود

 سوگند: مرسو 
 حرکت کردن ایلین ماشین داشت بعد اگ گرفتن چمدونا سوار شدن

 ایلین: مهرداد هن قراره یه دوسه ماه دیگه بیاد قراره باهن اگدواج کنین
 سوگند: جدا مهرداد نگفته بود

 خواست سويرایز شو ایلین: اره فكر کنن می
 سوگند لبخندي گد و به بیرون خیره شد 

 اونجا هن بارون بود 
 چه شهر قشنگو همه چیز اروم 

 ارامش بخش بود
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جلوي یه ساااختمون خیلو بلند نگهداشاات در يارکینك باگ شااد ماشااین و برد 
 داخل

 يیاده شدن
 ایلین کمك کرد چمدونارو گذاشتن داخل اسانسور

  ٣5طبقه 
 جا چندطبقه؟سوگند: این

 واحد 5طبقه تو هر طبقه  5٠ایلین: 
 واحده 25٠سوگند: واااي یعنو 

ایلین: اینجا بیشتر ساختمونا اینجورین ولو هیچكو به هیچكو نیست و کاري 
 به هن ندارن

 اسانسور رسید 
 یه يسر جوون تو راهرو داشت جارو میزد

 ایلین به انگلیسو چیزي بهش گفت
 در خونه برديسرم اومد ساکارو تا دم 

 داخل خونه خیلو شیك بود
که روبروي در اشااپزخونه بود  یه حال بزرد جلور بود  باگ میكردي  که  درو 

 سمت راست يرشیشه بود ویوو عالو داشت
 یه دست مبل بنفش هن تو حال بود 

 دوتا اتاق هن داشت
 سوگند دستاشو بهن گدو با ذوق گفت: اینجا چقد قشنگه



 ٣٠٧ محصور شدگان

 م ایلین: اره منن دوسش دار
 اتاق سوگند و نشون دادو خودش رفت لباسشو عوض کرد 

 سوگند رفت داخل اتاق یه اتاق با یه تخت دونفره با روتختو مشكو 
 یه میز کنار تخت بود

 ساکشو باگ کرد
 عكس دونفرشون روي لباسا بود برداشت بهش خیره شد

اعته س اینقد توهمون حالت بود که ایلین به در گدو گفت: به چو فكر میكنو یه
 صدار میزنن نمیشنوي

 سوگند اشكاشو ياك کرد وگفت: هیچو تو خاطرار غرق بودم
 ایلین: شوهرته؟ ببینمش

 سوگند عكس و گرفت سمتش
 ایلین: چقد خوشگله بهن خیلو میاین اونن میاد؟

 سوگند: نه جدا شدین
 ایلین: اخه چرا البته ببخشید فضولو کردما کنجكاو شدم

 شد رفت تو حال رو مبل نشستسوگند لبخند گدو بلند 
 ایلینن اومد کنارش با اشتیاق چشن دوخت به دهنش

سااوگندم شااروع کرد به تعریف کردن انگار فیلن تعریف میكرد اگ اولین روگ 
به  تا اخرین لحظه رو تعریف کرد تو تمام مدر فقط گل گده بود  دیدارشااون 

 روبرو و تعریف میكردانگار داره همه رو عین فیلن میبینه 
 وقتو همه چو رو گفت تموم شد اشكاشو ياك کرد 

 برگشت سمت ایلین
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 اگ شدر گریه گونه ها و بینو ایلین قرمز بود
 سوگند: ببخشید ناراحتت کردم

 ایلین: الهو بمیرم چقد سختو کشیدي
 سوگند: اما حاال دوست خوب يیدا کردم

 هن دیگرو بغل کردن و خندیدن
 مهرداد گنگ گد به ایلین تصویري

 ایلین: سالم مهرداد
 مهرداد: سوگند رسید

 ایلین: نه هنوگ
 مهرداد: کجایو تو

 ایلین: فرودگاه
 مهرداد: وا دیر شده باید دوسه ساعت يیش میرسید نگرانن

شعور نگفتو میخواي توهن  سالم مهرداده بی سوگند اومد جلوي گوشو گفت: 
 بیاي اینجا

نن حاال فهمیدي چرا مهرداد: خلو چال نگران شااادم میخواساان غافلگیرر ک
 ياریس و انتخاب کردم

 سوگند: بعله گن داداشمن خوشگله ها
 مهرداد: من خوش سلیقن دیگه

 یكن دیگه حرف گدن و قطع کردن
 شب ایلین



 ٣٠9 محصور شدگان

 
 گفت برین ياریس گردي

 دل سوگند تو ایران بود يیش اریا کاش این اتفاقا نمیوفتاد
 همه چو اینقدر تلخ تموم نمیشد

 
Fasl shanzdahom 

Tanhayi 
 اریا تو شرکت نشسته بودتلفن اتاق گنگ خورد

 منشو: اقاي مسرور مادرتو يشت خطن
 اریا: وصل کن

 کالفه دستو به صورتش کشید
 صداي مادرش تو تلفن يیچید

 شادي: اریا نمیخواي یه سر به مامان بزنو دلن برار تنگ شده
 اریا: کاري داشتو باهام

 شادي: من مادرتن 
 نیام سمتت یادر رفته اریا: گفته بودي

 شادي: واسه موقعو بود که اون دختره تو گندگیت بود االن که دختره رفته 
 اریا: اره رفته

 شادي: بیا يیشن
 اریا: فعال حالن بده بعدا مامان

 و قطع کرد بلند شد رفت سمت ينجره سیگارشو روشن کرد
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 گل گد به خیابون
 صداي در اگ فكر کشیدش بیرون

 اریا: بیا داخل
 منشو: اقاي مسرور شیما خانن اومدن

 اریا: بگو اریا نیس اصال بگو اریا مرده ببین ياشو داخل اتاق بزاره اخراجو
 منشو با استرس چشن گفتو دوید بیرون

 رو به شیما گفت: نمیخوان ببیننتون
 شیما: چو؟ من کارش دارم رفت سمت اتاق اریا درو باگ کنه

 شیما خانن بفرمایید بیرونمنشو يرید جلوش: خواهش میكنن 
 شیما: تو چیكاره اي منو بیرون کنو میگن کارش دارم گمشو کنار

 ارش در اتاقشو باگ کرد
 با عصبانیت داد گد: اینجا چه خبره 

 شیما: اگمنشیتون بپرسید نمیزاره برم يیش اریا
 ارش: خانن عظیمو چو شده

سرور گفتن به ه سعیدي من چیكار کنن اقاي م شو: اقاي  شون من یچ وجه راه
 ندم وگرنه اخراج میكنن منو

 ارش: شما بفرمایید سر کارتون شیما خانن بیا داخل اتاقن ببینن کارر چیه
 شیما با عشوه رفت سمت اتاق ارش 

 ارش: خب بگو ببینن کارر چیه
 شیما: اریا رو کار دارم



 ٣١١ محصور شدگان

 ارش: حالش خوب نیست میدونو که 
 کردهشیما: اره میدونن اون دختر داهاتو ولش 

ارش با عصاابانیت گفت: داهاتو؟؟ هه داهاتو تویو که فكر میكنو با یه من 
ارایشو کلو عمل گیبایو خوشگلو و ادعاتن میشه فكر میكنو شاخو ولو حتو 

 حرف گدنتن بلد نیستو
شت با تعجب بهش  صبانیت ارش باگ مونده بود دا شیما دهنش اگ این همه ع

 اخن داد گدنگاه میكرد حرفاي ارش که تموم شد با 
شاایما: تو به چه حقو به من توهین میكنو تو فكر کردي کو هسااتو خجالت 

 نمیكشو 
 ارش: گمشو اگ شرکت بیرون اریا حالش بده نمیخواد ببینتت

 شیما: خودش نگه نمیرم
 ارش: میگن گمشو بیرون

 در اتاق و باگ کرد و بلند گفت: هررررري اهااا
صبانیت رفت بیرون ولو در لح سمت اتاق اریا و درو شیما با ع ظه اخر دوید 

 باگ کرد
 اریا به ينجره خیره بود

 با باگ شدن در همه فكراش بهن ریخت با عصبانت به سمت در نگاه کرد 
ساده بودن با  سرش وای شت  شیما تو چارچوب در و ارش و منشو که ي با دیدن 

 عصبانیت داد گد
 عظیمو اریا: مگه من نگفتن این و راه ندین تو اتاق من خانن

 عظیمو: بخدا یهوو اومد
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 ارش: راست میگه یهو عین اسب دوید اینور
 شیما: ارش حد و حدود خودتو بدون بیشتر اگ کپنت حرف نزن

 اریا: چته اومدي بدبختیمو ببینو؟؟ دیدي حاال گمشو
 شیما: اریا جان اخه اون دختره داهاتو ارگش داره خودتو اینقد عذاب بدي

ر اتیش انداختن به جون اریا چشاشو بست حمله کرد با شنیدن این حرف انگا
 سمت شیما محكن کبوندش به دیوار
 ارش و عظیمو با ترس نگاه میكردن 

 شیما اگ وحشت به تته يته افتاد
شو بدون اوردن خانن اگ دهنت در  سم اریا: اگه یبار دیگه فقط یبار دیگه حتو ا

 سروربیاري دهنتو يره خون میكنن حاال تكرار کنن خانن م
 شیما میلرگید

 اریا با داد گفت : نشنیدم
 شیما: خخخااانننن ممسررور

 اریا: افرین حاال هن گمشو نبینمت
 ولش کرد

 شیما هن مثل ادماي فراري کیفشو ورداشت گد به چاك
 اریا کالفه دستو به موهاش کشید 

یه  فت: چ با ترس گل گده بودن بهش کردو گ که  به ارش و عظیمو  گاهو  و ن
 عظیمو سر کارتون خانن 

 عظیمو مثل جت رفت



 ٣١٣ محصور شدگان

 ارش اومد داخل
 ارش: خوب کردي

 اریا: ارش حالن بده میخوام برم خونه
 ارش: بزار منن کیفمو وردارم باهن برین

 اریا باشه اي گفت و رفت کیفشو برداشت 
 رفتن سمت خونه

 ارش: اریا االن دوماه شده نمیخوام یكن بفكر خودر باشو
 شده کاش یبار دیگه میدیمشاریا: دلن براش تنگ 

ارش: من هرجایو که فكر میكردم رفته باشه باماندانا گشتین حتو شمال خونه 
 فامیالي مادریشن نبود
 تنها احتمال اینه که... 

 سكور کرد
 اریا: اینه که چو؟ 

 ارش: اگ کشور خارج شده باشه
 اریا: بدون اجاگه من که نمیتونه

 وننارش: نمیدونن شاید جعل کرده نمید
 اریا وایو گفتو سرشو چسبوند به شیشه 

 ارش نگاهو بهش کردو سكور کرد
 جلوي خونه نگهداشت

 ارش: بیام يیشت؟؟
 اریا: نه تنها باشن بهتره
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 ارش: هرجور راحتو شب یه سر بهت میزنن
 خدافظو کردن و ارش رفت

که  نه  ند و ببی نه سااوگ باگ میك که میرفت خونه ارگو میكرد وقتو درو  هر روگ 
 وي شومینه نشستهجل

 رفت داخل کیف و کتش و روي مبل انداخت نشست رو مبل
 سرشو گذاشت رو مبل و چشاشو بست

 تلفنش گنگ خورد
 اریا: بله؟

 شیما: نزاشتو امروگ حرفمو بهت بزنن ولو باید بگن راجب خانمته
 اریا: باگم که اسمشو اوردي چو میخواي اگ جونن

باید بهت بگن توروخدا حرفامو گوش کن شاایما: اریا من عذاب وجدان دارم 
 خواهش میكنن من و ینفر دیگه میخواین بهت بگین حقیقت چیه 

 اریا: تو وکو؟
 شیما: محراب

 با شنیدن اسن محراب سكور کرد
 اروم گفت: نمیفهمن تو اون و اگ کجا میشناسو؟

 شیما با بغض گفت: تقصیر ما نیست بخدا باید بهت توضیح بدین توروخد
 
 ا

 ا: بیاین خونه تنهاماری



 ٣١5 محصور شدگان

 تلفن و قطع کرد
 شیما رو به محراب کرد و گفت: گفت برین خونش

شه واقعا  شتن اینجوري ب ست ندا شیما هیچ وقت دو محراب: ماچیكار کردین 
 عذاب وجدان دارم

شامونو کور کرده  ستن ما گول خوردین محراب یعنو کینه چ شیما: منن نمیخوا
ما کاري کرد بود فقط فكر انتقام بودین تو اگ ساا یا ولو انتقام  وگند و من اگ ار

شدم  شن امروگ که اریا رو دیدم واقعا اگ خودم بدم اومد من باعث  اگهن جدا ب
 کسو که یروگ عاشقش بودم االن تو این حال باشه 

شیما کرد و  گفت:منن همین کارو کردم  شكو نگاهو به  شماي ا محراب با چ
صرین ولو تو میتونو اگ ار یا معذرر بخواي من چو معلوم نیس دیگه هردو مق

 سوگند کجاست گندس مرده تا بتونن اگش معذرر بخوام
 شیما: حاال برو ببینین چو میشه

 حرکت کردن سمت خونه اریا
 وقتو رسیدن شیما گنگ گد به اریا گفت جلو درن

 محراب با يوشه گرد رنگ اومد 
 ن انداختنباهن سوار اسانسور شدن نگاهو بهن کردن هردو سرشونو يایی

 اریا درو باگ کرد
 اریا: بیاین داخل

 ارش و ماندانا هن اومده بودن اریا بهشون خبر داد
 ارش با اخن گل گد بهشون

 نشستن رو مبل
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 اریا: خب میشنوم
 محراب: راستش اگ کجا شروع کنن شیما تو بگو

شقت بودم اینقد که هر کاري بخاطرر میكردم وقتو یه  شیما: اریا من یروگ عا
 غیبت گد کمكن اگر سرد شده بودم ولو باگ ته دلن دوست داشتن سال

ولو وقتو برگشتو و با سوگند اگدواج کردي نفرتن اگر شدید شده بود و حاضر 
بودم هرکاري کنن که اگر انتقام بگیرم تا این که با محراب اشاانا شاادم یروگ که 

اونن اومده اومده بودم جلوي خونه تا اگ دور ببینمت با محراب تصااادف کردم 
شدین هدف هردومون  صحبت کردین متوجه  سوگند رو ببینه وقتو باهن  بود تا 

 یكیه 
همون روگ با خاله تماس گرفتن خاله گفت بیا خونه من کارر دارم وقتو رفتن 

 نشسته بود رو صندلیش
 گفت شیما میخوام يسرمو برام نجار بدي

ه نجاتش بدي یه با تعجب بهش نگاه کردم گفت میخوام اگ دسااات اون دختر
 فكرایو هن کردم

 وقتو این حرفارو شنیدم محراب و بهش معرفو کردم
سوگند و  شن محرابن ذهن  سمتت و بهت نزدیك ب شید تا من بیام  شه ک اونن نق
مسموم کنه که تو بهش داري خیانت میكنو وقتو اونروگ باهن قرار گذاشتین تو 

 ستادکافو شاپ اگر عكس گرفتین و محراب واسه سوگند فر
بعدم فرداش که باهار قرار داشااتن محراب ادرس داد و اونن اومد دید درو برام 

 باگ میكنو



 ٣١٧ محصور شدگان

اریا باشنیدن این حرفا چشاشو بست و باگ کرد و گفت: چیكار کردین شما چرا 
یدونن  جدامون کردین نم با من کردین االن راضااو شااادین اگهن  کارو  این 

 ردمکجاست چیكار میكنه فكر میكنه بهش خیانت ک
یه اختالف کوچیك  ما فكر نمیكردین اینجوري بشاااه فكر میكردین  محراب: 

 میوفته بینتون یعنو اون موقع واقعا انتقام کورمون کرده بود
 ارش: اریا االن باید چیكار کنین

 اریا: االن کجا دنبالش بگردم حقیقت و بهش بگن خدا
 ماندانا گد گیر گریه

 اریا و ارش برگشتن سمتش
گریه گفت: اریا منو ببخش من میدونسااتن همه رو ولو فكر نمیكردم  ماندانا با

شونن داد  سارو ن سوگند بهن گفته بود که بهش خیانت کردي و عك شه  شه با نق
 اون روگم باهن اومدین دیدین شیما تو ماشینته

 اریا با تعجب به ماندانا نگاه کرد: ماندانا چو میگو؟ چرا گودتر نگفتو
 ده بود نگنماندانا: اخه قسمن دا

 محراب: ما هرکاري اگ دستمون بربیاد حاضرین بكنین تا مارو ببخشو
 اریا: شمارو میبخشن ولو شادي رو هرگز 

 شیما: اریا ما کمكت میكنین تا يیداش کنو
 محراب: راست میگه نمیخواین با نفرین کسو گندگیمونو شروع کنن

 همه با تعجب به شیما و محراب نگاه کردن
 ن اتفاقا بهن عالقه مند شدین فقط با یه خاطره بد شروع شدشیما: بعد ای

 اریا: کجاست یعنو 
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 و بلند شد و سیگارشو روشن کرد و رفت سمت ينجره 
 به خیابون چشن دوخت 

 نه نشونه اي نه چیزي کجا دنبالش میگشت اخه
 برگشت سمت ماندانا

 ادرسشونو بدهاریا: ماندانا  تو همه اشناهاي سوگند و میشناسو توروخدا 
 ارش: میشناسو ماندانا

ماندانا یكن نگاه کردبهشااون و یكن فكر کرد و گفت: دوتا خاله داره یه دایو که 
 همشون شمالن مادربزرد يدربزرگشن شمالن

 یه يسر خاله داره مهرداد وکیله
 دوستاي مدرسه ایشن چندتا میشناسن

ت: فعال ادرس همه ارش یه کاغذ و خودکار اورد گذاشاات رو میز و با اخن گف
 رو بنویس تا بعدا حسابت و برسن

 ماندانا: چرا؟؟
 ارش: دوماه حال این بدبخت و میدي حرف نمیزدي؟؟ 

ماندانا: یجوري وانمود نكن انگار نمیدونسااتیا من که بهت همون روگ گفتن  
 اریا خیانت کرده تو گفتو نه بعیده

میدونسااتن جز ارش جا خورد اریا برگشاات ساامت ارش و گفت: خوبه همه 
 خودم ارش تو دیگه چرا

 ارش: من بعد اگ این که سوگند رفت فهمیدم همون روگ ماندانا بهن گفت
 اریا: چرا نگفتو بهن خوب بدونن چرا رفته



 ٣١9 محصور شدگان

 ارش: نمیخواسن حالت بد شه میدونستن دروغه
 ماندانا: حاال مهن اینه حقیقت روشن شده باید بگردین دنبال سوگند

 وشتادرسارو روي کاغذ ن
محراب: این دوستاشو من میشناسن منو شیما میتونین برین سراغشون البته اگه 

 بخواي
 اریا: باشه ماهن میرین سراغ فامیالش

شد فردا دور هن  شیما و محراب خدافظو کردن و قرار سارو يخش کردن و  ادر
 جمع شن ببینن چیكار کردن
 محراب ماشین و روشن کرد 
 شیما: امیدوارم نتیجه بگیرین

 
 خدا کنه اگش خبر داشته باشن بیچاره اریا

 محراب: امیدوارم
 ور فت سمت ادرس جلوي خونه نگهداشت 

 محراب: شیما تو برو در بزن دختره اومد من بیام ممكنه خانوادش شك کنن
 شیما يیاده شد در گد

 گن: بله؟
 شیما: سالم منزل خانن قاسن گاده؟

 گن: بفرمایید با کو کار دارین
دوساات دخترتون مرجان خانمن میشااه بگید بیاد دم در کار واجب شاایما: من 
 دارم باهاش
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 گن: کدوم دوستش؟
 شیما: من سوگندم بگید میشناسه سوگنده مستوفو

 گن: االن میاد
 یه دو دیقه منتظر موند دختر اومد دم در
 درو باگ کرد با تعجب به شیما نگاه کرد

 ا سوال دارمشیما: سالم من شیمام فامیل سوگند راستش چندت
 مرجان: بفرمایید

 شیما: میشه بیاي داخل ماشین
 مرجان: نه خانن من که نمیشناسمتون

 شیما: يس صبر کن شوهرم رو صدا کنن 
 محراب با دیدن دخترك يیاده شد

 دختر با تعجب به محراب نگاه کرد
 مرجان: شمایین؟؟

 محراب: میشه کمكمون کنو 
 مرجان: چه کمكو؟

 دنامحراب: ممكنه گوش ب
 و به ایفون اشاره کرد

 مرجان ایفون و گد ومادرش برداشت
 مرجان: مامان من با این دوستن میرم تا سر خیابون میام

 سوار ماشین شدن 



 ٣2١ محصور شدگان

 محراب: سوگند گن شده دنبالشین
 مرجان: این خانن مگه همسرر نیست چرا دنبال اونو

سوتفاهن  سوگند گنه داداش منه و یه  شوهرمه ولو  شد شیما: محراب  باعث 
شا کمكون  شن خیلو بده خواه ست حال دادا ترکش کنه و االن نمیدونین کجا

 کن
 مرجان: اخرین باري که باهام تماس گرفت یه ماه يیش بود ولو ایران نبود

 شیما: کجا بود؟؟ شمارشوداري؟؟
ست فقط گریه میكرد و دلش  سه باجه بود نگفت کجا شمارش که وا مرجان: 

 تنگ بود همین
 ه چو گفت؟محراب: دیگ

 مرجان: گفت که واسه همیشه اگ ایران رفته و بر نمیگرده 
شاایما با ناراحتو گفت: یكن فكر کن چیزي نگفت هیچ شااماره این نیوفتاد 

 بفهمین کجاست؟؟
 مرجان گوشیشو در اورد شماره رو يیدا کرد

 شماره رو خوند
 محراب سریع شماره رو یادداشت کرد و خدافظو کردن اگش

 ه کمكون کنه؟؟شیما: میتون
 محراب: نمیدونن شاید

 رفتن سراغ دوست بعدیش ولو اون هیچ خبري اگش نداشت
 یه گوشه يارك کردن گل گدن به روبرو

 شیما: کاش گمان برمیگشت عقب
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 محراب: من یه گنگ بزنن یه لحظه
 گوشیشو ورداشت و اگ ماشین يیاده شد

 شیما هن به ماندانا گنگ گد
 ماندانا: بله
 خبر چیكار کردینشیما: چه 

 ماندانا: نتیجه اي نگرفتین فعال شما چو
 شیما: ما یچیزي يیدا کردین

 ماندانا: چو؟؟ بگو
 شیما: میام میگن حاال

 قطع کردن
 محراب سوار شد

 شیما: چیشد خوب 
 محراب: خداکنه درست گفته باشه برین

 رفتن سمت نیاورون
 با اریا اینا تو يارك قرارگذاشتن

 بودن که اریا و ارش و ماندانا اومدنمنتظر نشسته 
 اریا: چو شد

ته يیش بهش گنگ گده بود  ند هف که چ ثل این  جان م محراب: رفتین يیش مر
 شماره رو گرفتن اگش و اگ یكو اگ دوستام يرسیدم که مال کجاس

 ارش: خب؟



 ٣2٣ محصور شدگان

 محراب: گفت احتماال ياریس
 اریا: احتماال یا حتما

 محراب: احتماال
 شد دیگه میتونین راحت تر يیداش کنینشیما: خب یكن بهتر 

که اگ ایرانن بزرگتره  ثل تهران نیس  ياریس م خه  محراب: عزیزم چجوري ا
 چجوري اونجا دنبالش بگردین 

 ماندانا: مهرداد شاید بتونه کمكمون کنه
 اریا: ادرسشو دارین؟

 ماندانا: اره دارم
 همه باهن رفتن سمت دفتر مهرداد

 هارو خوندن وقتو رسیدن جلوي در تابلو
 مهرداد خدايرست وکیل يایه یك دادگستري

 اریا: طبقه چهارم
 رفتن جلو در رسیدن گنگ رو گدن

 یكن گذشت منشو درو باگ کرد
 اریا: سالم با اقاي خدايرست کار داشتین

 منشو: بفرمایید داخل
 ارش: تشریف دارن؟

 منشو: ببخشید چیكارشون دارین؟
 اریا: یه چندتا سوال اگشون دارم 

 منشو: ایشون دو روگ يیش اگ ایران رفتن
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 اب سرد ریختن رو سر اریا
 محراب: کجا رفتن؟؟

 منشو: ياریس
 شیما: ببخشید ایشون اونجا اشنا داشتن؟؟

 منشو: من نمیدونن مثل این که نامزدشون اونجا بودن قرار بود برن يیششون
 اشك تو چشماي اریا جمع شد 

 تشكر کردن اومدن بیرون
چته اگ کجا میدونو سااوگند و میگه شاااید سااوگند با نامزدش اونجا ارش: اریا 

 گندگو کنن
 ماندانا: راست میگه الكو گود قضاور نكنین دوباره فكراي الكو دورتون کنه

 اریا: امیدوارم اینو که شما میگین باشه
 سوار شدن محراب و شیما خدافظو کردن گفتن که باگ بهش سر میزنن

 خونش ارش اریا رو رسوند جلوي
 خودش رفت 

سادو گفت:  سوگند که بزرد کرده بود گده بود توي حال وای اریا روبروي عكس 
اگه هنوگ دوسان داري یه نشاونو اگ خودر بهن بده حالن بده همش نقشاه بود 

 کاش وقت میشد توضیح بدم بهت
 تلفنش گنگ خورد

 شادي بود
 رد تماس گد



 ٣25 محصور شدگان

 دوباره گنگ گد
شو به من گنگ گدي تو مادري؟؟ اریا: چو اگ جونن میخواي تو  خجالت نمیك

 رور شد بهن گنگ بزنو چرا بايسرر این کارو کردي
 من دوستش داشتن عاشقش بودم

تو عشااقمو گنمو اگم گرفتو االن نمیدونن کجاساات با کیه چیكار میكنه راحته 
ست بعد تو بهن گنگ گدي که چو بگو چرا با من اینكارو کردي مامان هرگز  نی

 نمیبخشمت
 دي: بزار توضیح بدمشا

ضو؟  شن را ضو؟ دارم قطره قطره اب می ضو بچت داره میمیره را اریا: االن را
 حاال خوشحال باش 

 قطع کرد تلفن و يرر کرد رو مبل
 دراگ کشید دستشو گذاشت رو يیشونیش

 اعصابش اگ همه دنیا خورد بود خسته بود
 چندماه شده بود خبري اگ سوگند نبود 

 میشد  روگ به روگ الغر تر
 ار
 

 ش: اریا میخواي بري ياریس دنبالش؟؟
 اریا: کجاي ياریس برم داداش؟ مگه یزره دوگره

 ارش: نمیدونن اخه داري خودتو نابود میكنو یكن به خودر برس
 اریا: واسه کو؟
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 ارش: خودر ولش کن برو دنبال گندگیت
 اریا: منظورر چیه

 ارش: با یكو اشنا شو اگدواج کن
 منتظر سوگند میمونن نمرده که گبونن الل میاد یروگ مطمئنناریا: خفه شو من 

 ارش: باشه بخاطرخودر میگن
 اریا: نگو مرسو

 ارش ناگي رو نشوندرو ياش
 اریا گل گد بهش لبخند گد

 ارش: االن توهن باید یه توله میداشتو
 اریا سرشو انداخت يایین و گفت: روگ اخر اگم يرسید اسن بچمون چو باشه 

 ارش: خب؟
 ریا: راسپینا و رادوینا

 ارش: قشنگه
 ماندانا با سینو چایو اومد

ماندانا: مهرداد یه مادربزرد داشت که تو روستا گندگو میكنه البته سوگند اونو 
 نمیشناخت فقط یچیزایو راجبش شنیده بودین اسمشن نمیدونن 

 اریا: خب به چه درد میخوره
 ارش: االن که اونجا نیست

ونجا رفته باشااه بعد اگ اونجا رفته باشااه البته احتماله ها ماندانا: خب ممكنه ا
 چون اگ لواسون خیلو گود رفت



 ٣2٧ محصور شدگان

 اریا: رفته باشه هن االن نیست که
 ماندانا: اره فایده نداره

 ارش: بچه ها برین شمال یكن حال هوامون عوض شه 
 اریا: من نمیام

 ارش: خفه شو میاي
 اریا: بو ادب

 تو بود ارش: این تالفو همون خفه شو 
 اریا: عقده اي

 ماندانا: اره برین میگن محراب وشیما هن ببرین
 تایو برین یه ماشینه 5ارش: خوبه 

 ماندانا: دوماشینه برین خوب راحت بشینین
 ارش: چشن هرچو تو بگو

 اریا: من نمیام
 ارش: ساکتو جمع کردم

 ساریا: يس سیاه باگي الكو جلو من بگید تصمیمو گرفتین چرا میپرسین ي
 ارش: فردا صبح برین

 اریا باشه اي گفت و به مبل تكیه گد
 ناگي کمكن راه میرفت ولو با مراقبت گیاد نمیتونست راه بره

 اروم اروم اومد يرید بغل اریا
 اریا هن نشوندش رو ياش سرشو ب*و*سید

 فردا صبح شیما و محراب با ماشین خودشون جلو خونه بودن 
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 شیما: واي عاشق شمالن
 اونن عاشقتهمحراب: 

 اریا: من با ماشین خودم میام
 ارش: تنها؟

 اریا: اره میخوام خودم ماشین بیارم
 ارش: خوب ما با ماشن تو میاین دیگه من نمیارم

 اریا: باشه بیاین
 ماندانا: يس صندلو کودك و بزار رو صندلو ماشینت

 اریا صندلو رو گذاشت روي صندلو عقب و سفتش کرد
 همه نشستن 

 نحرکت کرد
 اریا: ارش قربون دستت یه سو دي تو داشبورر هست اونو بده بزارم

 ارش داشبورر رو باگ کرد یه سو دي ورداشت گذاشت 
 اهنگ اول یه اهنگ مالین بود اگ مهدي یراحو

 خیلو اروم بود اهنگش
 

 وقتو که لبخندر
 فقط یه تصویره
 چیزي نمیبینو

 چیزي نمیفهمو



 ٣29 محصور شدگان

 گریت نمیگیره
 دیگه نمیشناسو

 هواي بیرون و
 خیس میشو اما
 اصال نمیفهمو

 معنو بارون و
 جنس نگاه تو

 غریب و مبهمه
 ترس جدا شدن 

 میون ما کمه
 کنارمو ولو 

 دوري یه عالمه
 بو حرکت شدي

 مثل مجسمه
 مثل مجسمه

 ارش: اریا غمن گرفت رد کن تورو خدا
 اریا: قشنگه اهنگش

 اهنگ قشنگو بود
 رفت اهنگ بعدي 

 وباگم مهدي یراح
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 یه ياییز دیگه باگم تو راهه
 باگم چشام به راه تو سیاه

 گفتو عشق بهار جدایو داره
 گفتو خزون که شد میاي دوباره

 خزون غرور ابرارو شكسته
 گمین ير شده اگ ابراي خسته

 ولو قلباي یادگاري ما
 رو سینه درخت غن نشسته

 برررررگرد
 تنن دوباره با عشق تو تب کرد

 بد کردباگم نبودنت حالمو 
 برگرد

 برگردددد
 تنن دوباره با عشق تو تب کرد

 باگم نبودنت حالمو بد کرد
 برگرد

 اریا گل گده بود به جاده و تو اهنگ غرق بود 
 ماندانا و ارش هن حرفو نمیزدن بهش

 اهنگ تموم شد
 ارش: اریا اینا رو گوش نكن افسرده میشو



 ٣٣١ محصور شدگان

 اریا: ول کن ارش
 رسیدن ویالي یكو اگ دوستاشون

 ش دو طبقه دوبلكس رو به دریا بودویال
 وسایلو گذاشتن یكن استراحت کردن رفتن لب دریا

 همه دور هن نشسته بودن 
 اریا: جاي سوگند خالیه

 همه سكور کردن
 محراب رفت اگ داخل ویال گیتارشو اورد

 همه دست گدن
 محراب: غمگین یا شاد

 ماندانا و ارش گفتن مالین شیما گفت شاد اریا هن غمگین
 محراب: حله یه اهنگ اگ میثن ابراهیمو میخونن

 
 با تو این روگا چقد ارومن

 تو هن این حال و کنارم داري
 تومیتونو غمو اگ شونه من

 با تموم خوبیار برداري
 تو نگار یه حس ارومو هست

 که همه وجودمو میگیره
 اگ همین لحظه که باهن هستین

 غصه اگ گندگو ما میره
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 دلن اروم اگ امروگ
 ه دلشوره ندارمدیگ

 سختیارو خیلو ساده
 با تو يشت سر میزارم

 همه دلهوره هارو
 تو با بودنت شكستو
 خدا يشت هر دومونه

 اگ همین لحظه که هستو
 با تو این روگا چقد ارومن

 تو هن این حال و کنارم داري
 تومیتونو غمو اگ شونه من

 با تموم خوبیار برداري
 تو نگار یه حس ارومو هست

 وجودمو میگیرهکه همه 
 اگ همین لحظه که باهن هستین

 غصه اگ گندگو ما میره
 
 

 همه براش دست گدن
 یكن دیگه نشستن  



 ٣٣٣ محصور شدگان

 بعد همه بلند شدن برن ویال 
 اریا خواست که بمونه

 کسو چیزي نگفت
 همه رفتن

 گل گد به دریا
 هر موج که میومد سمتش یه خاطره رو براش گنده میكرد

 دریا سوگند و بغل کرده بود یاد ماه عسلشون افتاد کنار
 تمام لحظار اومد جلو چشاش

 وقتو بهش گفت اولین عشق گندگیشه حتو اگ محرابن بیشتر دوسش داشته 
 با کالفگو صورتشو گرفت بلند گفت: کجایو لعنتو 

 خسته شدم اگ بس منتظر موندم
 برگرد

 تو فكر بود که گوشیش گنگ خورد
 یه شماره ناشناس بود

 جواب داد
 الو الو بفرمایید اریا:

 ح
 

 رفو نزد
 اریا: صداتون نمیاد الو

 بوق اگاد قطع شد
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 به تلفنش نگاه کرد
 شماره اگ ایران نبود

 سریع دوید سمت ویال
 ارش و محراب تو حال داشتن فیلن میدیدن

 اریا با خنده گفت: گنگ گد بهن گنگ گد بخدا خودش بود
 ارش: کو؟ خوبو؟ جن گده شدي؟

 محراب: چیشده
 اریا: سوگند گنگ گد خودش بود قطع کرد

 ماندانا و شیما اومدن يایین
 شیما: چیشده اریا؟

 اریا: شیما بخدا سوگند بود گنگ گده بود صدامو بشنوه الو الو کردم قطع کرد
 ارش: بده من ببینن

 گوشو اریا رو گرفت اریا سرشو گرفت با اضطراب نشست
 ماندانا یه لیوان اب ریخت واسش

 ره همون شماره قبلیه که اگ مرجان گرفته بودین نیستارش: شما
 شیما: خب بگیر شماره رو

 ارش  با خط خودش گرفت یه دختر جواب داد
 ایلین: الو بفرمایید

 ارش: سوگند خودتو؟
 اریا قلبشو گرفت 



 ٣٣5 محصور شدگان

 ایلین: نخیر اشتباه گرفتین من ایلینن
 ارش: سوگند هست

 ایلین: ندارین سوگند باي
 قطع کرد
 دارش: نبو

 اریا بادش خوابید نشست رو مبل
 محراب: خب ناراحت نباش شاید اشتباه شده

 اریا: مطمئنن خودش بود میخواست صدامو بشنوه
 ارش: شاید حاال بهش فكر نكن خول میشو

 اریا  رفت سمت يله همونجوري گیر لب حرف میزد: یعنو هنوگ دوسن داره
 رفت داخل اتاق 

 ارش: حالش بده خل نشه
 ببریمش دکترمحراب: 

 اریا رو تخت دراگ کشید هندسفري گد 
 اهنگ رو يلو کرد
 اهنگ ساسو بود

 
 

 منوببخش 
 اگه خوابتو میبینن

 اگه ياي تو میشینن
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 اگه دیوونتن
 منو ببین

 بو تو طاقت نمیارم
 نه بیدارم نه میخوابن

 هنوگ روانیتن
 منو ببخش

 اگه همش تو میاي تو فالن
 اگه هستو خیلو خوبه حالن

 ببخش واسه این کارم منو
 منو ببخش دوست دارم

 منو ببخش دوستت دارم
 

 منو ببخش
 اگه بخشیدي من میرم

 چشامو بستن ولو دیدم
 هنوگ روانیتن

 منو نبین
 وقتو با گریه میخوابن

 نمیخوابن بیتابن
 هنوگ دیونتن



 ٣٣٧ محصور شدگان

 منو ببخش
 اگه خوابتو میبینن

 اگه ياي تو میشینن
 اگه دیوونتن

 منو ببین
 میخوابن اگه با گریه

 نمیخوابن بیتابن
 هنوگ روانیتن

 
 اهنگ و قطع کرد به سقف خیره شد

 فكرش درگیر بود
 گوشیشو ورداشت دوباره شماره رو گرفت

 ایلین: بله؟
 اریا: خانن توروخدا گوشو رو بده سوگند

 ایلین: گفتن که سوگند ندارین مزاحن نشین باي
 قطع کرد

 خوابیداریا گوشو رو يرر کرد کنارش چشاشو بست 
 

 ارش يایین داشت با محراب فیلن میدیدن
 شیما هن ناگي رو بغل کرده بود دراگ کشیده بود

 ماندانا هن داشت لباسارو جابجا میكرد
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 شیما: خوشبحالت دختر به این ناگي داري
 ماندانا: توهن میاري دیگه

 شیما: اره خب دوست دارم بچه
 ماندانا لبخند گد

 شیما: کاش سوگندم بود
ست نبود اون  صیر تو بود دیگه ولو در ست بگه تق سكور کرد میخوا ماندانا 

 هزار بار معذرر خواسته بود 
 ارش: اریا خوابید یعنو

 محراب: حتما دیگه
 چند روگي اونجا موندن تو اون چند روگ خبري اگ شماره و تلفن نشد

 برگشتن تهران
ظاهرن رو روال بود میرفتن شاارکت میومدن خونه هم ه چو انگار همه چو 

 عادي بود
 چند ماه گذشته بود حدودا ينج شیش ماه 

 کال دیگه خبري نبود اگش
 تقریبا یه دو ماه دیگه عروسو شیما و محراب بود

 همه فكر میكردن اریا با ماجرا کناراومده و فراموش کرده
 ولو اریا هر شب با عكساي سوگند کلو صحبت میكرد و اشك میریخت 

 ش به عكساش میگفت انگار باهاش گندگو میكنهتمام کاراش مثل گزار



 ٣٣9 محصور شدگان

موقع غذا خوردن عكس سااوگند و میزاشاات جلوش دوتا بشااقاب میزاشاات تا 
 حس کنه کنارشه

 ولو جلوي بقیه عادي رفتار میكرد
 کار هر روگ اریا حرف گدن با قاب عكساي شیشه این بود 

 که هر کدوم بیان گر خاطره اي بودن
 وگ میادتنها موند ولو امید داشت یر

 
Fasl hefdahom 

Ghorbat 
 سوگند توتنهایو گل گده بود به ينجره و خیابون

 ایلین با دستاي ير اومد درو با ياش باگ کرد و اومد داخل
 ایلین: باگم که خیره به خیابونو بیا شام امشب باتوإ

 سوگند با لبخند رفت جلو و يالستیكارو گرفت
 ایلین: راستو چندماهته

 هنوگسوگند:نمیدونن 
 ایلین: فردا برین دکتر باید تحت نظر باشو

 شام رو درست کردن و خوردن 
 بعد اگ شام تلویزیون رو گرفتن تا فیلن ببینن

 نشستن رو مبل ایلین يفیال ریخت تو ظرف اورد گذاشت رو میز
 سوگند: میتونو بخوري این همه؟

 ایلین: نه باهن میخورین
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 سوگند: من که جا ندارم
 حاال با فیلن میچسبهایلین: خوب 

 یه فیلن ترکو بود 
 تمام مدر فیلن ایلین با هیجان داشت میخورد 

 ولو سوگند فقط گل گده بود به شیشه حواسش تو ایران بود يیش اریا
 ایلین: الوو کجایو

 سوگند: جانن چیزي گفتو 
شد بیا برین بخوابین چیزي هن  صدار میزنن فیلن تموم  ساعته دارم  سه  ایلین: 

 فیلن نفهمیدي که اگر بپرسن خوب بود یا نهاگ 
 سوگند لبخند گد و رفت داخل اتاقش

 ایلین: شب بخیر یادر رفت
 سوگند: شب بخیر

 دراگ کشید ولو خوابش نمیبرد 
 دوساعت تو جاش غلت گد اخر سر بلند شد رفت تو حال رو مبل نشست

 اعصابش خورد بود
 لباس يوشید بره بیرون

 تیه نگاه به ساعت انداخ
 تاگه ده بود

 کلید برداشت رفت بیرون
 هوا سرد بود



 ٣4١ محصور شدگان

 رفت سمت سوير مارکت
 میتونن یه کارر تلفن داشته باشن()I want a phone card pleaseسوگند:

 حتما()Sureفروشنده: 
 کارر رو گرفت رفت دنبال باجه تلفن بود

 اگ یه خانن سوال کرد
ببخشااید تلفن عمومو )excuse me. Where is the public telephoneسااوگند:

 کجاست(
 خیابان بعدي دست راست()Next street rightگن:

 ممنون()I thank youسوگند:
 خواهش میكنن( )your welcomeگن:

 به سمت تلفن رفت اگ جیبش شماره مرجان و در اورد
 شماره رو گرفت

 مرجان: بفرمایید
 سوگند: مرجان خوبو؟

یذره شاااده چرا دیگه نیومدي مرجان: سااوگند تویو کجایو دختر دلن برار 
 مدرسه

 سوگند: ایران نیستن خارجن
 کلو حرف گد که دیگه دید کارتش داره تموم میشه خدافظو کرد

 رفت سمت خونه 
 یكن اروم تر شده بود

 چند هفته گذشت 
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 ایلین شب بهش گفت که براش وقت دکتر گرفته
 فردا صبح ایلین بیدارش کرد

 ایلین: ياشو برین دکتر
 کتر چراسوگند: د

 ایلین: ببینین چند ماهته حواسمون باشه
 لباس يوشید رفتن مطب دکتر

سالم میخواستن با  )Hello. The lady wanted to speakایلین رو به منشو گفت:
 خانن دکتر صحبت کنن(

 وقت قبلو داشتین؟()?The previous time you wereمنشو:
ستش  ).No. Well, my friend is pregnant. You should talk with Drایلین: نه را

 دوستن حامله هست حتما باید با خانن دکتر صحبت کنین(
 منشو:

Okay wait I see Dr. today sees you (  صبر کنین ببینن خانن دکتر امروگ شه  با
 میبینتتون(

بعد اومد و رو به ایلین بلند شادرفت سامت اتاق در گد و رفت داخل ينج دیقه 
 گفت

 خانن دکتر منتظر شما هستن( )Dr. waits for you areمنشو:
 ایلین بلند شد سوگند دنبالش

 رفتن داخل 
 Hiدکتر:



 ٣4٣ محصور شدگان

 Hello. Well my friend coming fresh from Iran and wanted by you isایلین:

not pregnant and do not know a few months 
ستش  سالم. را شه ) شما با ستین تحت نظر  ستن تاگه اگ ایران اومده و میخوا دو

 حامله هست و نمیدونین چند ماهشه(
 دکتراگ سوگند خواست که رو تخت دراگ بكشه

 سوگند لباسشو در اورد و دراگ کشید 
 دکتر سونوگرافو رو شروع کرد

 Okay, now three months pregnant and has a baby boyدکتر:
 ه ماهه حاملست و بچشن يسره() خوبه االن س

 یكن دیگه سونگرافو رو ادامه دادو و بعد اگ مطب خارج شدن
 ایلین: واي برین خرید

 سوگند: خرید چرا
 ایلین: دختر واسه يسر کوچولور دیگه

 سوگند خندید و کلو ذوق کرد 
 ایلین: میدونو که مهرداد فردا میاد

 سوگند: واقعا؟ چه خوب
 ایلین: اره خوبه 

 : منن دوماهه اومدم دیگه سوگند
 ایلین: واسه عروسیمونن که هستو دیگه

 بعد اگکلو خریدو مسخره باگیاي ایلین رفتن خونه



wWw.Roman4u.iR  ٣44 

 

ایلین دوباره تموم خریدارو ریخت وسطو همه رو دوباره باگ کرد نگاه کرد بعدم 
 همه رو با سلیقه چید و گذاشت داخل کمد

***** 
 چند روگي اگ اومدن مهرداد میگذشت

 اد خبر خاصو اگ ایران نیاورده بودمهرد
 همه چیز عادي بود مهرداد باهمونا گندگو میكرد

 شبا میرفتن بیرون میگشتن
 روگا خونه بودن

 یه روگ بعد اگ نهار که داشتن فیلن نگاه میكردن 
 سوگند رو به مهرداد و ایلین گفت

 سوگند: میشه یه گنگ بزنن به اریا؟
 هردو با تعجب بهش نگاه کردن

 مهرداد: يیدار میكنه ها
شنوم دلن لك گده براي  شو ب صدا سوگند: ياریس خیلو بزرگه يیدا نمیكنه فقط 

 صداش
 مهرداد گوشیشو گرفت سمت سوگند

 سوگند با دلهره دستاي لرگون شماره رو گرفت
 سر دومین بوق جواب داد: الو الو

 الو صداتون نمیاد
 قطع کرد تلفن و گوشو رو چسبوند به سینش
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 حدودا ينج دیقه بعد یه شماره گنگ گد به خط
 شماره رو نگاه کرد

 سوگند: شماره ارشه
 ایلین: بده من جواب بدم

 ایلین: الو
 ارش: سوگند خودتو؟
 ایلین: نخیر من ایلینن
 ارش: سوگند هست؟

 ایلین: ندارین سوگند باي
 قطع کرد

 مهرداد: بهتري سوگند
 سوگند:اره 

 صورتش بزنهبلند شد رفت یه ابو به سرو 
 یه ده دیقه بعد دوباره گوشو گنگ خورد

 ایلین:بله؟
 ا
 

 ریا: خانن توروخدا گوشو رو بدین سوگند
 ایلین: گفتن که سوگند ندارین مزاحن نشین باي

 قطع کرد
 سوگند: ایلین اریا بود؟
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 ایلین: اره
 سوگند گد گیر گریه دویید تو اتاقش

شوگرفت و  شش مهرداد جلو ست بره يی شه نیاگ بایلین خوا ه گفت: بزار تنها با
 تنهایو داره

 چند روگ گذشت
 حالش بهتر بود یكن 

 مهرداد و ایلین دنبال کاراي عروسو بودن
ایلین میخواست سوگند و ساقدوش کنه ولو سوگند شكمش کمكن باال اومده 

 ماه حامله بود بدرد ساقدوشو نمیخورد 5بود 
 عروسو دوماه بعد بود

 وسو یه سر با ایلین بره ایرانمهرداد میخواست بعد عر
 سوگند اگ االن دل تنگ بود همش میگفت بعد اون چیكار کنه

****** 
شتن خونه که توراه  شتن برمیگ شبش دا شد  شو تموم  سو  به خوبو و خو عرو

 سوگند دردش گرفت 
 کیسه ابش ياره شد

 ایلین بیچاره با لباس عروس مهردادم با لباس دامادي
 بردنش بیمارستا

 تو راه با دکترش تماس گرفتایلین 
 By Dr. membranes were ruptured pain yourself * Optimiseایلین:



 ٣4٧ محصور شدگان

 )خانن دکتر کیسه اب سوگند ياره شده دردش گرفته خودتون رو برسونید(
 سریع رفتن بیمارستان

 يشت در اتاق عمل با استرس قدم میزدن
 مهرداد: مگه هنوگ دوماه نمونده بود

 ن غصه میخوره دیگه چیزیش نشهایلین: اگ بس ای
 مهرداد: خدانكنه
 دکتر اومد بیرون

 Blessed are the mother of a healthy babyدکتر:
 ) مبارکه هن مادر هن فرگند سالمن(

 ایلین تشكر کرد و به تختو که سوگند حمل میكرد نگاه کرد بیهوش بود 
 بچه رو داخل دستگاه گذاشتن چون گود دنیا اومده بود

 بهوش اومدن سوگند ایلین گفت: مامان کوچولو يسرتو نمیخواي ببینو؟بعد 
 سوگند: سالمه؟ کجاست؟

ایلین: بله سااالمه تو دسااتگاساات یكن گودتر اگ وقتش اومد عجول بود تو که 
 عجول نیسو حتما به باباش رف.... 

 و ادامه حرفشو خورد
 سوگند با اندوه نگاهو بهش کرد

 مشو چو میزاريایلین حرف و عوض کرد: خوب اس
 سوگند: رادوین

 مهرداد: قشنگه مثل خودش
 ایلین: مهرداد کو میتونین بچه رو بغل کنین
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 مهرداد: یكو دو ساعت دیگه
 بعد اگ ترخیص مستقین رفتن خونه 

 سوگند بعد اگ ناگي یكن بچه داري بلد بود
 واي ناگي االن باید حرف گدنن یادگرفته باشه دلش چقد براي ناگي تنگ شد 

 ادگار بهترین دوستشی
 با گریه رادوین اگ فكرو خیال اومد بیرون

 سوگند: جانن مامان گشنته
 بهش شیر دادو خوابوندش

******* 
 روگها تند میگذشتن

 مهرداد و ایلین چند وقت ماه عسلشون و عقب انداخته بودن
 بخاطر سوگند 

 رادوین یكن رشد کرده بود 
 هت به اریا میدادبراي سوگند تمام حالت هاي رادوین شبا

 ایلین عاشق رادوین شده بود میگفت میخواد دخترشو بده به رادوین
 اخه اونن حامله بود 

 تاگه یه ماه بود حامله بود
 رادوین دوماهش شده بود

تنهایو خیلو به سااوگند فشااار اورده بود دلش براي عزیز مامانش باباش تنگ 
 شده بود



 ٣49 محصور شدگان

 واسه ناگي
 واسه ماندانا

 واسه ارش
 واسه...

 نمیدونست اریا رو بخشیده یانه
 ولو وقتو به کارش فكر میكرد نفرر میومد تو دلش

 هیچ وقت نمیخواست ببینتش
 حتو نمیخواست به رادوین بگه باباش کیه
 خودش يسرشو بزرد میكرد تنها به راحتو

 همه چو رو خودش میساخت براش
 يدرش مرده بود

 رادوین بابا نداشت
 گ فكرو خیال کشیدش بیرونصداي گریه رادوین ا

 ایلین دوید داخل اتاق
 ایلین: سوگند هفته دیگه میرین ایران تو نمیاي

 سوگند: سوال بیخودي بود من اینجا عادر کردم تاگه
 ایلین: تو این چند ماه

ماهه اینجام دیگه عادر کردم نمیخوام برگردم ایران فقط یكاري  ٨سااوگند: اره 
 برام میكنو 

 بخواه توایلین: جون 
 سوگند: برو اگ دور ماندانا و ناگي رو ببین برام یه عكس بگیر اگشون بفرست
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 ایلین: چشن 
 سوگند: سر خاك عزیزم برو گنگ بزن بهن باهاش بحرفن یكن

 ایلین: اینن چشن 
 ادرسه قبرو ادرسه خونه ماندانا اینا رو داد 

 یه هفته مثل باد گذشت
 نزاشت گفت با بچه سخته سوگند میخواست بره فرودگاه مهرداد

قرار بود تو این مدر که ایلین و مهرداد نیستن یه دختر جوون که دورگه بود بیاد 
 يیش سوگند که تنها نباشه

 اسمش سوها بود 
 سالش بود 2٣مجرد بود 

 دختر بانكمو بود یكمو لهجه داشت
 ولو کار خونه رو کامل بلد بود بچه داریشن حرف نداشت

 ن گنگ گد به سوگندایلین بعد اگ رسید
 سوگند: رسیدین بسالمتو؟؟

 ایلین: اره عشقن جار خالیه چقد ایران قشنگ شده
 سوگند: چند وقت مگه اینجا بودي روانو 

 ایلین: بابا هرکو اگ خارج میاد ایران اینو میگه دیگه منن گفتن
 مهرداد اگ اونور خط گفت: گنمون خلو چله

 سوگند: مهرداد اذیتش نكن
 سوگند اینقد قشنگه اینجا که نگو االن سمت الهیه این ایلین: واي



 ٣5١ محصور شدگان

 الهیه که گفت سوگند سكور کرد
 خونشون اونور بود

 ایلین: چیشدي
 سوگند: خونه ماهن اونور بود 

 ایلین: إ خوب بیخیال فعال کاري نداري
 خدافظو کردن و قطع کردن

 سوها رادوین و خوابوند اومد تو حال نشست
 خوشگل استسوها: سوگند چقد يسرر 

 سوگند: مرسو چشار خوشگل میبینه
 سوها: چشام خوشگل میبینه یعنو چو

 سوگند: این یه اصطالح یعنو همون ممنون خودر خوشگلو
 سوها: اها چشاي خودتن خوشگل میبینه

 سوگند خندید : شام چو دارین
 سوها: ياستا

 سوگند: خوبه گشنمه
 سوها غذا رو کشید شروع به خوردن کردن

 چهره اریا اومد جلو چشمن عاشق ماکارونو بود  موقع غذا
 غذاشو نصفه ول کرد و دویید

 
 سمت دسشویو

 سوها: چیشد بدمزه بود؟
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 سوگند: نه نه من حالن بده خیلو خوشمزه بود
 سوها: چرا حالت بده

 سوگند: یاد یه نفر افتادم
 سوها گیاد ادم فضولو نبود رفت ظرفارو جمع کردو شست

 ستاومد کنار سوگند نش
 سوها: چرا اومدي ياریس

 سوگند: اگ شوهرم فرار کردم
 سوها: چرا ادم بد بود؟

 سوگند: بهن خیانت کرد ترکش کردم
 سوها: رادوین چو

 سوگند: بعد اگ این که ترکش کردم فهمیدم حاملن
 سوها: يس شوهرر نمیدونه

 سوگند: نه نمیدونه 
 سوها: نمیخواي بگو

 سوگند: نه
 سوها: باشه

 االن منو فراموش کرده دیگه سوگند: حتما
 سوها: اگ کجا میدونو اخه توکه باهاش حرف نزدي

 سوگند: نمیدونن نمیخوامن بدونن



 ٣5٣ محصور شدگان

سوها: غرور همیشه خراب میكنه همه چیزو منن يدرو مام اگهن جدا شدن من 
تا این که شااوهر کرد دیگه نتونسااتن اونجا گندگو کنن  مام گندگو میكرد  با 

 ولو اونن اگدواج کرد سخت بود اومدم خونه دد 
 منن جدا خونه گرفتن
 سوگند: الهو متاسفن

 سوها: نه نه من راحتن 
 سوگند: يدر و مادر منن فور شدن 

 سوها : اوه سوري من متاسفن خدابیامرگه
 سوگند تشكر کردو ماجراي گندگیشوبراي سوها گفت

چقد گندگیت ير هیجان بود توچجوري تحمل کرد من که  oh my godسااوها: 
 نمیتونن اینقد مثل تو تحمل کنن

 سوگند: سخته ولو دیگه مجبور باشو عادر میكنو
 سوها یكن فكر کردو گفت: خوب اشكال نداره فعال نرو ایران 

 سوگند: من بر نمیگردم ایران همینجا میمونن
 سوها: منن کمكت میكنن

 سوگند: تو چطور اینقد بچه داري خوب بلدي
 کنه بچه اخرشو من بزرد کردم داداشموسوها: مادر که میخواست شوهر 

 االن با مادربزرگن هستش
 سوگند: گندگو توهن خیلو دشوار بود

 سوها: ولو نه به انداگه تو
 صداي گریه رادوین بلند شد
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 سوها: برو بهش غذا بده منن میخوابن دیگه
شااب بخیر گفتن و سااوگند رفت به رادوین شاایر داد وقتو که خوابید دسااتشااو 

 ب*و*سید
 یشو ورداشت اگش عكس گرفتگوش

 تلفنش گنگ خورد
 ایلین: سالم خواب که نبودي

 سوگند: نه بیدار بودم رادوین تاگه خوابید
 ایلین: برو واست دوتا عكس فرستادم ببین ایمیل

 سوگند تلفن وقطع کرد سریع لب تابشوروشن کرد و ایمیلشو چك کرد
 دوتا عكس 

 اولو رو باگ کرد
 الیو که دوگوشو بسته بود داشت تاب باگي میكردیه دختر بچه با موهاي ط

 ساله خوشگل 2.٣دختره 
 الهو 

 ناگي بود 
 اشكاش جاري شد 

 کلو قربون صدقش رفت
 عكس بعدي رو باگ کرد

 دوتا يسر با یه دختر سر کوچه بودن و میخواستن سوار ماشین شن
 عكس رو گوم کرد



 ٣55 محصور شدگان

 ماندانا بود
 اون یكو هن ارش بود

 یكن دیگه گوم کرد
 قلبش یه لحظه ایست کرد

 اون یكو اریا بود
 ریشاش بلند شده بودن

 قیافش کال کالفه بود
 نفس عمیق کشید در لب تايو بست

 رفت تو حال 
 رو مبل نشست

 هرچقد خواست اروم باشه نتونست
 بلند گد گیر گریه

 سوها با ترس يرید بیرون
 سوها: چو شده چرا گریه میكنو

و ماندانا و ارش عكس فرستاد تو عكس ماندانا و  سوگند: سوهااا ایلین اگ ناگي
 ارش اریا هن بود 

 سوها: کجا فرستاد ببینن
 سوگند: برو لب تايمو بیار

 سوها دوید رفت اورد 
 سوگند عكسو نشونداد

 سوها: اون کجا يیداشون کرد
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 سوگند: من گفت بره برام عكس بگیره
 تلفنش گنگ خورد

 سوگند: الو
 میكنو الهو من بمیرم میدونستن عكس و نمیدادم ایلین: خاك به سرم گریه

 سوگند: نه خوب کردي اریا رو دیدي؟
 ایلین: اریا؟؟ نه 

 سوگند: توهمون عكسه دیگه کنار ماشین ریش گذاشته
 ایلین: اون اریا بود؟؟ من نشناختن چقد خراب شده بود

 سوگند: ایلین خوشبحالت
 ایلین: دیوونه تو که اگش بدر میاد يس چته

 ند: اره ولو دلن براش تنگ شده سوگ
ایلین: قربون دلت بشن من اشكال نداره تموم میشه همه اینا حاال هن گریه نكن 

 ماهن ماه دیگه میاین
 خدافظو کردن و قطع کردن

 سوها: عكس دیگه اگ اریا نداري
صوص رو باگکرد حدود هزار تا عكس بود همش یا دوتایو یا  شه مخ سوگند يو

 تنها
 لب تاپ و گرفت یكو یكو عكسا رو نگاه کردسوها با ذوق 

 سر هرکدوم که مكث میكرد سوگند توضیحار الگم و بهش میداد 
 عكسا که تموم شد گفت: بهن میومدینا



 ٣5٧ محصور شدگان

 سوگند: اره ولو تموم شد
 سوها: حاال بهش فكر نكن برو بخواب

 رفتن خوابیدن
****** 

 ایلین و مهرداد بعد اگ یه ماه اومده بودن
 ن سوگند کلو ذوق کردایلین با دید

 کلو سوقاتو اورده بود
 سوگند کشیدش یه گوشه گفت: اریا رو ندیدي دیگه؟

سته  ش شین ن شرکت تو ما سو که دادي  سمت ادر ایلین : چرا یبار دیگه رفتن 
 بودن که اومد با ماشین رفت 

 چند وقت بعدم رفتن دم خونه ماندانا و ارش و ناگي داشتن میرفتن عروسو
 کو؟؟تواگ کجا فهمیدي؟؟ سوگند: عروسو

شده ماندانا  شنیدم گفت دیر  صداي ارش و  شیك کرده بودن بعد  ایلین: چون 
 عروس دوماد اومدن

 بعدم گفت: اریا حاضر نشده هنوگ اه اینن که عین گنا میمونه
 سوگند: عروسو کو؟؟

ایلین: واال نمیدونن ولو دنبالشااون کردم ببینن عروسااو کیه دم سااالن اگ یكو 
 يرسیدم

 گفتن اسن عروس شیماس اسن داماد محراب
 سوگند: یعنو شیما با محراب اگدواج کرده؟؟؟ وا 

 ایلین: میشناسو؟؟
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 سوگند: اره محراب که دوست يسر قبلین بود شیما هن دخترخاله اریا
 ایلین: اها اره محراب گفته بودي

 سوگند: چطور ماندانا و ارش دارن میرن عروسو هه همه منو یادشون رفته
 یلین: اگکجا میدونو اخها

 سوگند: معلومه
 تا چایو اومد ٣سوها با 

 رادوین رو يا
 

 ي سوگند نشسته بود داشت دستشو میخورد
 سوها: رادوین و بده من

 ایلین: راستو سوها دستت درد نكنه يیش سوگند موندي این چند هفته
 سوها: من خودم اگ خدام بود خیلو بهن خوش گذشت

 سوگند: قربونت عزیزم
 رادوین استارر گریه رو گد که شروع کنه گریه کردن

 سوگند بغلش کرد شیر داد بهش
 ایلین: خالش مال منن سه ماهش داره میشه

 سوها: اخو بسالمتو
 چایو رو خوردن و ایلین سوقاتیارو داد مهردادم رفته بود دنبال کاراش

 میخواست خونه جدا بخره
 ایلین خیلو ناراحت بود



 ٣59 محصور شدگان

 میخواست خونشو عوض کنهولو سوگند 
 مهرداد شب اومد خونه

متري دوبلكس برام يیدا منو با  2٠٠سااوگند: مهرداد میخوام یه خونه ویالیو 
 سوها گندگو کنن

 سوها: وایو چقد خوب منن خونه خودم و میفروشن يولشو میدم بهت
 سوگند: نه بفرش يولشو وردار یه مغاگه اجاره کنین کار کنین

 ایلین: ماچو
اد: میگن همه يوالرو رو هن بزارین یه خونه ویالیو بخرین چهارتایو باهن مهرد

 باشین 
 سوگند: من موافقن

 ایلین: منن
 همه به سوها نگاه کردن

 سوها هن موافقتشو اعالم کرد 
 همه چو به سرعت يیش میرفت 

 خونه سریع يیدا شد 
 مغاگه هن اجاره کردن 

 یه کافو شاپ کوچیك گدن 
 شاپ خیلو کن بود تو ياریس کافو 

 سوها اشپزیش عالو بود تموم دسرارو بلد بود 
 ایلینن همه جور دمنوش و قهو نوشیدنو بلد بود

 سوگندم که با رادوین بود فقط نظارر میكرد
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 روگاشون سپري میشد
 شبا سرش به بالش میرسید اشكاش جاري میشد

 دلش خیلو تنگ شده بود
 براي ایران

 تهران
 بود که تو ياریس بودحدود یك سال و نین 

 کارشون خوب بود 
 ولو دلتنگیش روگ به روگ بیشتر بود

 خسته شده بود 
 اگ گمان اشناییش با اریا تا به امروگ

 سال میگذشت 5
 سالش شده بود 2٣االن دیگه

 راودین کن کن حرف میزد
 اولین کلمه اي که گفت بابا بود

 قلب سوگند با این کلمه تیر کشید
شه هن بتونه راحت  رادوین و مهدکودك شته بود که هن حرف گدنش خوب  گذا

 تر به کاراش برسه
 بچه ایلینن دختر بود

 ماه اگ رادوین کوچیك تر بود ١١
 اسمشو 



 ٣6١ محصور شدگان

 مانلو گذاشته بودن
 تپل بود

 همه چیز به ظاهر خوب بود ولو سوگند تو دلش غوغا بود
 ادروگها اینقد تند سپري میشدن که گذر گمان اصال براش نشون نمید

 دوست داشت گوده گود  همه چو بگذره
 بعدظهر لباس يوشید رفت رادوین و اگ مهدکودك برداشت و رفت مغاگه

 ایلین با مانلو نشسته بودن سوها هن داشت کیك هارو میچید تو یخچال
سر برین ایران مامان مهرداد میخواد مانلو رو ببینه مامان منن  سوگند یه  ایلین: 

 همینطور
 ؟ اصال نمیشه سوگند: االن؟؟

 سال2سالشه رادوین ١ایلین: االن مانلو 
 توهن که بیشتر اگدوساله اینجایو خوب میتونو برگردي

 سوگند: االن برگردم اقامتن نصفه میمونه ایلین
 ایلین: راست میگو باید دوسال دیگه بمونو

****** 
 سوها: رادوین چندسالته

 ٣رادوین:
 سال4سوگند: مامان جان سه  نه 

 قربونش برم من  ایلین:
 ساله اینجام 5سوگند: ایلین چقد گود گذشت االن 
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ایلین: اره اون موقع که اومدي دوماهه حامله بودي ينج ماه بعدم این شااااگده 
 سالشه 4اومد االنن که 

 سالو چهارماه4سوگند: اره 
یا برین لج نكن بزار رادوین ایران و  مانلو رو میخوام ببرم ایران تو هن ب ایلین: 

 ببینه
 سوگند: نمیتونن

 سوها: اگه برین منن میام
 ایلین: جدي؟؟

 سوها: اره
 ایلین گوشیشو ورداشت گنگ گد به مهرداد

 مهرداد: جانن
سوگند و رادوین بلیط رگرو کن  سوهاو  سه نفرو و  ایلین: مهرداد براي خودمون 

 واسه تهران
 مهرداد: مطمئنو؟

 ایلین: اره
 ایران تهران و ببینهسوگند حرفو نزد دلش میخواس بره 

 رادوین دوید رفت 
 شب مهرداد اومد خونه

 ایلین: چیشد بلیط رگرو کردي؟؟
 ماه دیگه ٧.٨مهرداد: چندماه دیگه میتونین برین حدودا 



 ٣6٣ محصور شدگان

 ایلین: اخه واسه چو
کارم  تا  ید بمونین  با جایو  تا حلش نكنن نمیتونن برم  نده دارم  یه يرو مهرداد: 

 تموم شه
 له ندارینسوگند: بهتر ماکه عج

 ایلین: اخه چقد باید بمونین من دلن تنگ شده
 مهرداد: عزیزم این همه موندي چند ماهن روش

******* 
 ایلین: سوگند تولده رادوینه ها فردا

 سالش میشه5سوگند: اره میدونن 
 ایلین: توچند سالت میشه

 سال داره تموم میشه 26سوگند:
 ایلین: اومده بودي چند سالت بود

 سال که چو خب؟؟2١سوگند:
 ایلین: اریا چند سالشه االن

 سوگند: ایلین
 ایلین: چندسالشه

 سال خب؟؟ 2٨سوگند: 
 سال گذشته سوگند بزرد شدي میفهمو؟ ٨ایلین:

شدم اگ  شدم اگ وقتو تنها  سوگند یكن فكر کرد و گفت: من خیلو وقته بزرد 
نت دیدم  ١٨وقتو اگدواج کردم اونن تو  یا مدم ساااالگو وقتو خ ها او وقتو تن

 غربت وقتو مادر شدم 
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 ایلین: من براي جونت بمیرم اخه دختر جون چقد تو سختو کشیدي
سوها: کیك حاضره فردا رادوین و ببر يارك ما خونه رو خوشگل کنین دوستاشن 

 دعور کردم همه چو هماهنكه
 سوگند: من کادو نخریدم که

قت نمیك ما و یدونسااتن شاا که من م جایو  کادو بخري خودم ایلین: اگاون نو 
 خریدم بجاش بدي بهش

 و یه جعبه بزرد کادو رو ورداشت اورد
 سوگند: این چیه

 ایلین: چیزي که رادوین میخواست
 سوگند: ماشین کنترلو؟؟

 ایلین: بعله 
 سوگند بغلش کرد و تشكر کرد

 ساعت و نگاه کرد
 بلند شد رفت دنبال رادوین

 امروگ بهترین روگ گندگیش بود
 ادوینش بدنیا اومده بودروگي که ر

 يسر خوشگلش
 عزیزي که یادگاري دوران شیرین گندگیش بود باتمام وجود دوسش د

 
 اشت



 ٣65 محصور شدگان

 رادوین بدو بدو اومد سمت مامانش
 اگ دور قیافه در هن رادوین و دید

 رادوین يرید بغل مامانش
 باگریه

 رادوین: مامو
 میریزهسوگند: جان دل مامو چیشده نفس مامان چرا چشار مروارید 

 رادوین: مامو اون دختله که تو کالسمون هش
 سوگند: خب؟

 رادوین: میخوام باهاش عروسو بسن
 سوگند خندید و گفت: چشمن روشن 

 رادوین: ولو مامو بهن میده تو بابا ندالو همس با مامیت میاي
شید اروم  رادوین وبغل کرد و گفت: بیخود  ضش گرفت قلبش تیر ک سوگند بغ

 داري  گفته توهن بابا
 رادوین: کو میاد يس

سااوگند: میاد مامان بیا برین يارك باگي کنین بعد برار بسااتو بخرم بعد برین 
 خونه مانلو منتظرته

 رادوین: مانلو روهن ببلین يارك دیده
 سوگند: مانلو خونس فردا میبریمش

رفتن يارك کلو مشااغولش کرد بعدم براش بسااتنو خرید يیاده رفتن تا خونه تا 
 تموم بشهبستنیش 

 وقتو رسیدن سوگند رادوین و بغل کرد
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 گفت: چشاتو ببند 
 رادوین چشاشو بست رفتن تو

 چراغارو روشن کردن باهن گفتن سويرایز
 رادوین دوید سمت کیك با ذوق دستاشو گد بهن 

 همه براش شعر تولد مبارك و خوندن
 چقد ذوق بچگانه رادوین براي سوگند شیرین بود

 ها مانلو یه گوشه ب  کرده بودموقع باگ کردن کادو
 سوگند رفت سمتش ب*و*سش کرد گفت: نبینن عشق خاله ب  کنه ها چیشده

 مانلو: هیشو اون دختله تو مهدتودك همش میاد يیس رادي من بدم میار
ساوگند بلند خندید و گفت: الهو من براي حساادر تو بمیرم خودم گوشاشاو 

 میكشن خاله 
 مانلو: راس میدي؟؟ تولوخدا

 وگند: اره خاله نگران نباشس
 رادوین دوید سمت مامانش

 رادوین: مامو اینو تو خلیدي؟؟
 سوگند: اره مامو دوست داري

 با ذوق گفت اره 
 اون روگم با همه خوشیاش تموم شد 

****** 
 ایلین: بالخره میرین تهران



 ٣6٧ محصور شدگان

 سوگند: چیشده باگ فكر تهران افتاد به جونت
 بلیطا جور شد شیشتاایلین: میرین تهران هفته دیگه 

 رادوین: تهالن کجاشت
 ایلین: یجاي دووور خاله

 همه وسایلو جمع کردن که هفته دیگه برگردن ایران
 

Fasl akhar 
Bazgasht 

 اریا لباس يوشید حاضر شد رفت شرکت
 ارش: اریا امروگ ناگي رو باید ببرم دکتر

 اریا: خیر باشه چیشده
سرما خورده ماندانا هن گیر داد ه ببریمش دکتر با اون حال خودش میگن ارش: 

 حرص نخور متوجه نمیشه
 اریا: کو بدنیا میاد حاال

 ارش: فعال که ينج ماهشه حاال مونده
 اریا رفت نشست يشت میزش به عكس سوگند که رومیزش بود نگاه کرد

 ارش: هنوگ فراموشش نكردي؟
 اریا: نه مگه باید فراموش میكردم

 نه چیزي باید دلسرد میشديارش: ينج سال شده نه خبري 
 اریا: نه نشدم منتظرم برگرده

 ارش رفت خونه دنبال ماندانا
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 ناگي اروم نشسته بود رو مبل دستشو بغل کرده بود اخن کرده بود
 ارش: ناگي چیشده بابایو

شن میگه  صورتو رو بپو ناگي: بابا مامان و نگاه کن اخه من میخوام اون لباس 
سالمه خودم  ٧اخه بابا من اون و دوست دارم من دیگه باید این یكو رو بپوشن 

 میتونن  واسه خودم لباس انتخاب کنن
ماندانا: ناگي باگ باباتو دیدي لوس شاادي؟ بیا دیر شااد مادرم اذیت نكن اینقد 

 منو
 ناگي: مامان تولوخدا اون لباس وبپوشن دیگه

 ارش: خوب بزار هرلباسو دوس داره بپوشه چیكارش داري
 ارش اینقد لوسش نكن اصال حرف گوش نمیكنه ماندانا:

 ناگي: همین یبار مامان
 ماندانا: باشه بیا موهاتو ببندم

 ناگي خوشحال يرید اگ مبل يایین رفت يیش ماندانا موهاشو ببنده
 اریا خسته نشست رو مبل 

 تلفنش گنگ خورد
 ارش: الو اریا سالم کجایو

 اریا: خونن داداش چیشده
 دانا میخواین برین يارك ناگي لج اورده عمو هن بیاد میايارش: با ناگي و مان

 ناگي اگ يشت خط جی  گد
 ناگي: بیا بیا بیا بیا عموووو جونننن



 ٣69 محصور شدگان

 اریا: باشه میام
 ارش: میام دنبالت حاضر شو

 اریا با لبخند بلند شد رفت لباسشو عوض کرد 
 همه جاي خونه ير بود اگ عكساي سوگند

 لباسشو عوض کرد 
 که بره يایین ارش گنگ گد

 ناگي رو صندلو عقب نشسته بود
 ماندانا يیاده شد بره عقب که اریا مانع شد

 اریا: من يیش فندق میشینن 
 ناگي: اخ جوون بیا بیا

 اریا سوارشد ناگي يرید بغلش لپشو دوتا ب*و*س اب دار کرد
 اریا: اینقد واسن عشوه میاي دلن اب میشه که فندقه عمو

 خودمو اخهناگي: عموي خوشگل 
 اریا: يدر سوخته گبونت به کو رفته بابار که گبونش اینجوري نیست

 ارش: به ماندانا رفته
 ناگي: نخیرم به عموم رفتن

 اریا: اره به خودم رفتو
 ناگي: عمو تو نمیخواي گن بگیري برام نینو بیاري باهاش باگي کنن

 اریاقیافش توهن رفت
 ینارش بحث و عوض کرد: ناگي کدوم يارك بر

 ناگي: شهر باگي 
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 برگشت سمت اریا: عمو جونن نگفتو
 اریا: من گن دارم که عمو عكس گن عمو رو ندیدي مگه خونه عمو

 ناگي: اون که فقط عكسه عمو خودش کجاست
 ارش: ناگي بسته فضولو نكن

 ناگي: بابایو نمیرسین چرا
 ارش: کمتر فضولو کنو میرسین

 یرون نگاه کردناگي رفت نشست با ناراحتو اگ ينجره ب
 یهو  گد گیر گریه

 اریا: چیشده عمو چرا گریه میكنو چشاي خوشگلت خراب میشه
 ناگي بلند جی  گد
 ارش: چیشده بابا

 ناگي: سگ 
 ماندانا: سگ چو مامان

 ناگي: سگ میخوام سگ میخوااام سگ میخوام
نه که  ناگي این عادتو بزار کنار هرچو دیدي بخواي هرچو که ادم میبی ارش: 

 چیز خوبو نیست إ دعوار میكنما
 ناگي: من سگ میخوام

 ماندانا: سگ بو سگ هیس الكو گریه هن نكن سگ گاگ میگیره ها
 اریا: عمو سگ کثیفه گاگ میگیره اخه

 ناگي: واقعا؟؟



 ٣٧١ محصور شدگان

 اریا: اره عمو جون
 ناگي: يس چرا اون بچه داره

 ارش: اون بچه هن مریضه حتما
 سگ داره مریضه؟؟ناگي یكن فكر کرد و گفت یعنو هرکو 

 ارش: اره باباجون
 ناگي: یعنو مامانو طاهره هن مریضه) مادر ارش(

 اریا و ماندانا گدن گیر خنده ارش لبخند گد گفت
 ارش: میگن نكن با بچه ها شوخو اینه ناگي جان اینو جلو مامان طاهره نگیا

 ناگي خندید و گفت: باشه 
 رسیدن يارك 

********* 
 وین تو بغل سوگند خواب بودصبح بود راد 6يرواگ 

 چهره ارومش و نگاه کرد صورتشو ب*و*سید
 ایلین و مانلو هن خواب بودن

 سوها داشت با گوشیش ور میرفت
 مهرداد اومد گفت: ياشین برین 

 سوار هوايیما شدن
 رادوین: مامو تهالن خوشجله؟

 سوگند: اره مامو جون بزرد و خوشگل
 هوايیما تو فرودگاه ایران نشست

 رداد تاکسو گرفت همه سوار شدنمه
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 ایلین: چقد تغییر کرده
 سوگند: تو هر سریع اینومیگیا من که تغییر خاصو نمیبینن

 سوها: قشنگه ولو
 رادوین با تعجب همه جا رو نگاه میكرد

 همه رفتن خونه مهرداد
 خسته بودن همه بیهوش شدن

********** 
 اریا خسته اگ شرکت میخواس بره خونه

 بیا برین خونه ماارش گفت: 
 اریا: نه خستن برم استراحت کنن 

 ارش: باشه شب بیا يس
 اریا: تا ببینن

 رفت خونه خسته بود چشاشو بست خوابش برد
******** 

 سوگند اگ خواب بیدار شد
 رادوین هنوگ خواب بود

 مانلو نشسته بود رو جاش
 سوگند: خاله چیشده

 مانلو: جیش دالن
 دستشویو  بعدم گرفت خوابید دوبارهسوگند بلند شد بردش 

******* 



 ٣٧٣ محصور شدگان

 مهرداد: ایلین حاضر شودیگه
 رادوین: مانلو کجا میرین؟

 مانلو: خونه مادرجونن توهن برو خونه مادرجونت
 رادوین دوید سمت مادرش وگفت: مامان ماهن برین

 سوگند: ما با سوها میخواین برین يارك عزیزم
 رادوین خندید و گفت: اخ جون

 ایلین و مانلو رفتن خونه مادر مهرداد مهردادو
 سوها: سوگند نمیخواي بري يیش ماندانا؟؟

 سوگند: نمیدونن ولو میخوام برم سر خاك عزیز
 رادوین دا

 
 شت کارتون نگاه میكرد

سیب گمینو  شید و گفت: هرکو ماکارونو میخواد با ته دیگ  سوگند غذارو ک
 رو میز باید نشسته باشه تا سه میشمارم

 ن با سرعت جت اومد نشست رو صندلو بشقابو گرفت سمت مامانشرادوی
 سوها خندید و گفت: شكمو رو نگاه میگن مردا اگ بچگو شكمو بودن اینه ها

 سوگند براش غذا کشید 
***** 

 اریا لباس يوشید که بره شرکت 
 وقتو رسید شرکت ارش اومد تو اتاقش
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حال و هواش عوض میشاه  ارش: اریا با بچه ها میخواین برین شامال ناگي هن
 شیما و محرابن میان

 اریا: من نمیام
 ارش: میاي ناگي بدون تو نمیاد

 اریا: حوصله ندارم
 ارش: اریا لوس نشو دیگه 

 اریا: باشه
 ارش: اخر هفته میرین

******** 
 شیما:محراب این چیه اینجا گذاشتو

 محراب: چو؟؟
 حموم اه شل*خ*ته شیما: لباس نشسته رو داخل ماشین مینداگن نه داخل

 محراب: باگ شرو کردیا
 شیما: یعنو چو اخه اه همه جارو کثیف کردي

 محراب: باشه االن حموم رو میشورم
 شیما: بدو فقط گربه شور نكنیا تمیز بشور

 محراب گیر لب غرغر گدو رفت سمت حموم
 شیما هن رفت داخل اتاق تا ساکشونو جمع کنه

 محراب: شیما اون کاله من کجاست
 یما: شل*خ*ته انداخته بودي رو گمین اویزون کردم تو کمدش



 ٣٧5 محصور شدگان

 محراب: بزار تو ساك بیاري
 شیما: خودر وسایلو که میخواي و جمع کن دیگه

 محراب: توجمع داري میكنو االن یهو جمع کن دیگه
 شیما غرغر گدو شروع کرد جمع کردن ساکا

******* 
 سوها: چقد هوا سرده

 بپوش سوگند: اره خیلو لباس گرم 
 رادوین داشت بدو بدو میكرد 

 فرش گیر کرد به ياش با صورر خورد گمین
 سوگند: واي خاك به سرم بچن مرد

 سوها: اروم باش بابا چیزیش نشد که لوسش میكنو 
 رادوین گد گیر گریه

 سوگندم باهاش شروع کرد گریه کردن 
نیس  سااوها: دیونه شاادي چیزي نشااد که رادوین خاله چرا گریه میكنو چیزي

 ترسیدي فقط
 رادوین: مامو چرا گریه میكنه

 سوها: ترسیده دیگه چیزیت نشده؟؟
رادوین دماغشااو باال کشااید سااوگند و بغل کرد دسااتشااو انداخت دور گردنش 

 ب*و*سش کرد گفت: مامو خوبن گریه نتون
سوگند محكن بغلش کرد گفت:منو که کشتو مادرم الهو من برار بمیرم سكته 

 کردم
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 دیگه اشكمونو در اوردینسوها: بسته 
********* 

 اریا لباس يوشید حاضرو اماده منتظر بود تا ارش بیاد دنبالش
 صداي گنگ بلند شد

 وسایلشو ورداشت 
 سوار اسانسور شد

 تو اسانسور نگاهو به خودش کرد
 تو دلش گفت چقد خوشتیپن

 استین بلوگشو تا گد عینكشو گد به چشاش یه دستو هن به موهاش کشید
 باالتر رفته بود جذاب تر شده بود سنش

 اسانسور وایستاد
 کوله يشتیشو انداخت يشتش رفت بیرون

شیده بود ابو  سوگند براش خریده بود يو سل  شلواري رو که توماه ع شرر و  تی
 رنگ

 ارش جلوي در بود
 ناگي تا اریا رو دید يرید بغلش

 ناگي: وااي چقد خوشگل شدي عمو جونن
 ناگي جونناریا: توهن خوشگل شدي 

 ناگي: بیا يیش من بشین عموجونو توروخدا
 اریا نشست عقب کنار ناگي



 ٣٧٧ محصور شدگان

 حرکت کردن 
 توراه همش اهنگ شاد میزاشتن 

 ناگي و اریا هن اون عقب همش داشتن غر میدادن
 ماندانا هن دست میزد براشون

 رسیدن ویال اریا رفت وسایلشو جایجا کرد
 ال میگذشتس 5اگ اخرین باري که اومده بودن اینجا 

 اریا وسایلو داخل اتاق گذاشت رفت يایین رو مبل لن داد
 محراب: خسته شدین بخدا

 شیما: توکه خیلو خسته شدي
 همه خندیدن 

 محراب: عزیزم اگ صبح رانندگو کردما
 ارش: شام باکو

 محراب: اقا من میگن خستن تو میگو شام
 اریا:من میخواستن قبول کنن ولو محراب گودتر قبول کرد

 محراب: من کو قبول کردم من اصال اگ دهنن حرف بیرون نیومد
 اریا: من شنیدم گفتو بامن

 ارش: خوب حله ما میرین بیرون تو شام درست کن
 شیما: من میگن رفتین بیرون یچو بخرین این شام درست کنه بدبختیما

 همه خندیدن
 حاضر شدن برن بیرون
 میاین شام حاضر باشه 9ارش: محراب ساعت 
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 محراب بادش خوابید
 همه رفتن بیرون محراب شروع کرد به غذا درست کردن

هرجا رو نگاه کرد بجز يیاگ و ساایب گمینو و گوجه و تخن مرغ و روغن چیزي 
 نبود

 اول يیاگو سرخ کرد
 بعد گوجه هارو قاچ گد داخلش

 تخن مرغارو هن توش گد
 بعدم نمك وفلفل گد

 محراب: به به چه غذایو
 یخچال یه شیشه ورداشترفت داخل 

 گفت: فكر کنن ابلیمو باشه بزنین توش ببینین چو ب چیه
 اونن ریخت 

 بعدم اگ گیر کمد یه نوع ادویت ورداشت داخلش ریخت
 همه اومدن خونه کلو خرید کرده بودن 9ساعت 

 محراب با ماهو تابه اومد گذاشتش رو میز
 همه با تعجب نگاهو به غذا کردن

 نمیتونستن بپزم همینارو تو خونه داشتین املت کردم محراب: الگانیا که
 شیما: میشه خورد؟؟
 محراب :اره بابا بخور

 ماندانا: ارش اول تو بخور



 ٣٧9 محصور شدگان

 ارش: چرا من
همه نشااسااتن محراب براي همه یكن کشااید همه با بساان الله شااروع کردن به 

 خوردن
 ردکاولین لقمه رو که گذاشتن تو دهنشون محراب با لبخندي گشاد نگاشون 

 ناگي: اییییش چقد شیرین و تلخه
 محراب: شیرین؟؟؟

 و خودش یه قاشق گذاشت دهنش سریع برش گردوند
 اریا: من برم يیتزا هارو بیارم 

 شیما: گفتن اگ این ابو گرم نمیشه خوب شد يیتزا خریدین
 محراب: نامردا

 همه خندیدن املتن همونجوري ریختن دور
****** 

 چرا نمیري يیش خانوادرایلین: ببین من نمیدونن 
 سوگند: نمیخوام ببینمشون

 ایلین: باشه ما میرین بیرون 
 سوها: خوش بگذره

 رفتن بیرون
 سوگند: سوها برین بهشت گهرا

 سوها: برین
 رادوین
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 و حاضر کرد و گنگ گد اژانس 
 رفتن سر قبر عزیز

 رادوین: این کیه مامو
 سوگند: مادرجونه منه عزیزم

سااوگند نگاه کرد بعد فهمید که شاااید سااوگند بخواد تنها  سااوها به فاتحه دادن
 حرف بزنه با عزیز

 بلند گفت: رادوین خوشگله افتخار میدن یه دور بزنین اینجا؟
 رادوین: بااجاگه مامو بله

 سوگند خندید 
 سوها و رادوین دور شدن 

 سوگند دستو به سنگ سرد و یخ گده کشید
 خوشگله؟؟ ياریس دنیا اومده اروم گفت: سالم عزیز يسرمو دیدي 

 عزیز خیلو خستن بخدا دیگه تحمل ندارم عزیز تواونوري
 هرچو خیره برام يیش بیار

اگه صااالح اینو رادوین باباشااو بشااناسااه خودر بهن یجور بفهمون اگه نه من 
 برگردم گودتر برم

 دستو به اشكاش کشید سوها و رادوین اومدن
 تودست رادوین دوتا شاخه گل بود

 انشو که دیدگال رو داد دست سوها دوید سمت مامانشمام
 نشست رو ياش



 ٣٨١ محصور شدگان

 رادوین: باگ چرا گریه میكنو 
 سوگند: دلن واسه عزیز تنگ شده بود مامانو

 رادوین: مگه کجاست؟؟
 سوگند: یجاي دور

 رادوین: یعنو بابامن اونجاست؟
 سوگندسرشو انداخت يایین و گفت: رادوین دیگه راجب بابار حرف نزن

 رادوین: چرا مامان
 سوگند: ناراحت میشن

رادوین دسااتشااو انداخت دور گردن مامانش ب*و*سااش کرد گفت: باشااه تو 
 غصه نخور هرچو تو بگو

 سوگند بغلش کرد گفت: اونا چیه خریدي مامانو
 رادوین: خریدم واسه عزیزر 

 سوها گالرو يرير کرد رو قبر ریخت
 بلند شدن رفتن خونه

********** 
 ه و کوفته برگشته بود خونه تاگه اگ شمال اومده بودناریا خست

 رو مبل دراگ کشید خوابش برد
 وقتو بیدار شد هوا تاریك شده بود

 رفت بیرون یكن قدم بزنه
 قدم گنان داشت میرفت که گوشیش گنگ خورد

 اریا: جانن ارش جان
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 ارش: کجایو
 اریا: دارم قدم میزنن همین اطرافن

 ناگي: بده من بده من
 : ناگي اروم بگیر ارش

 اریا: فلفل چو میگه 
 ارش: هیچو کارر داره
 اریا: گوشو رو بده بهش

 ناگي: عموووو جون کجایو
 اریا: همین نزدیك خونتون عمو دارم قدم میزنن

 ناگي: بیا دنبالن برین يارك 
اریا: االن که نمیشااه عمو دیر وقته فردا اگ شاارکت اومدم میام دنبالت قول میدم 

 قوول
 ناگي: میاي حتما دیگه 

 اریا: اره بخدا میام
 قطع کرد و همونجوري قدم گنان رفت سمت خونه

********** 
 رادوین: مامان توروخدا برین يارك حوصلن سر رفته مانلو هن که نیست

 سوگند: باشه بیا لباستو بپوشن برین بدو بدو
 رادوین دوید سمت مامانش کايشنشو يوشید کاله شو هن سرش کرد

 گیپشو نمیتونست ببنده



 ٣٨٣ محصور شدگان

 سوگند واسش بست
 سوها: کجا میرین

 سوگند: رادوین و میبرم يارك نمیاي؟
 سوها: نه منن یه شامن خوشمزه میپزم برگشتین بخورین

 تشكر کردن رفتن
يیاده قدم گنان رفتن سمت يارك همین که به يارك رسیدن رادوین دست مامانشو 

 ول کرد رفت سمت سور سوره ها
 مان مراقب باشسوگند: ما

سش به جلوش  شینه حوا صندلو ب شت نگاه میكرد همونجوري رفت که رو  دا
 نبود محكن به یه شخصو خورد

 سوگند: ببخشید واقعا متاسف.....
 سرشو بلند کرد که به شخص نگاه کنه

 با دیدن اریا که با چشماي گرد داشت نگاش میكرد گبونش بند اومد
 خواست برگرده که اریا دستشو گرفت

 رادوین اگ دور دید مامانش داره با یه مردي صحبت میكنه دوید سمتش
 رادوین: مامان چیشده

 سوگند رادوین و بغل کرد
اریا چشاااش گرد شااد گفت: این بچه توإ؟ هه چرا ترکن کردي ترکن کردي که 

 اگدواج کنو؟؟ که بچه دار شو؟؟ مبارکه
 سوگند لبخند گدو يشت کرد که بره
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سال اومدي االن داري میري اریا مثل دیونه ها  داد گد: کجا میري بعد این همه 
 با تواما

 و محكن دست سوگند و کشید
 رادوین اگ ترس گد گیر گریه

 سوگند: روانو چیكار میكنو بچن ترسید دست اگ سرم بردار گمشو
 داشت میرفت که اریا دنبالش راه افتاد

 چندتا کوچه رفت ولو فایده نداشت همونجوري دنبالش بود
سااوگند کالفه برگشاات و گفت: تو چو اگ جونن میخواي اصااال تويارك چیكار 

 میكردي
 اریا انگاري چیزي یادش اومده باشه گفت: خاك تو سرم واي ناگي

 سوگند با تعجب و ترس گفت: ناگي چو؟؟
يارك  گذاشااتمش تو  یادم رفت واي  يارك تور دیدم  ناگي رو اورده بودم  یا:  ار

 اومدم
 وگندم دنبالش رفت و دوید سمت يارك س

 سوگند رو به رادوین گفت: مامان همینجا میمونو من االن میام تكون نمیخوریا
 رادوین سر تكون داد

 سوگند اگ یطرف و اریا طرف دیگه رفت تموم يارك و گشتن 
 اریا: نیست واي بدبخت شدم جواب ماندانا و ارش و چو بدم

 سوگند: اگ بس حواس يرر و خنگ و بو مسولیتو
 یا: تو حواسمو يرر کردي دیگه ار



 ٣٨5 محصور شدگان

 سوگند: به من چه 
 رادوین: مامان جیش دارم

 سوگند: بیا برین مامان
 اریا:من چیكار کنن

 سوگند: بمون بچه رو ببرم دسشویو میام
 اریا: داخل ماشین نشستن بیا داخل

 سوگند سر تكون داد رادوین و دسشویو برد و برگشت
 رادوین نشست عقب

 خوشجلو داريرادوین: چه ماشین 
 اریا: اسمت چیه

 سوگند: برین دیر شد ناگي رو باید يیدا کنین
 اریا حرکت کرد تموم کوچه هارو گشتن

 ارش گنگ گد به اریا: الو اریا کجایو
 اریا: من همینجا يارك دیگه

 ارش: ناگي هن يیشته؟؟
 اریا: اره داره باگي میكنه

 ارش: واقعا؟؟؟
 اریا: چطور مگه

بچه رو ول کردي کجا رفتو من نرساایده بودم که بچمو ارش: مرد حساااابو 
 دگدیده بودن 

 اریا نفسش بند اومد گفت: چیشده مگه
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 ارش: هیچو اومده بودم يارك دنبال ناگي برین خونه مامانن اینا دیدم نیس
 

 ي ناگي رو بردم  کجا رفتو یهو
 اریا: میام توضیح میدم ببخشید

 قطع کرد
 سوگند: يیدا شد؟؟

 ارش برده بودشاریا: اره 
 سوگند: ما همینجا يیاده میشین

 اریا: میرسونمتون
 سوگند: نه قدم میزنین

 اریا: چرا لج میكنو سوگند
 سوگند: لج نمیكنن میخوام واسه رادوین یچو بخرم

با شاانیدن اساان بچه اریا لحظه اي مكث کرد بعد لبخند تلخو گد و گفت: هه 
 قرار بود بچه ما اسمش...

شو قطع شد خیلو چیزا  سوگند حرف شه که ن کردو گفت: خیلو چیزا قرار بود ب
 هن قرار بود نشه که شد

 اریا: بچه مهرداده؟؟
 رادوین گفت: عمو مهرداد باباي مانلیه باباي من نیست

 سوگند: نگهدار میخوام يیاده شن سریع
 اریا: چته



 ٣٨٧ محصور شدگان

 سوگند:نگهمیداري یا خودمو يرر کنن يایین
 اریا ماشین و نگهداشت

 سریع يیاده شد رادوین و هن يیاده کردسوگند 
 سریع رفت سمت تاکسو تاکسو گرفت

داخل ماشااین رو به رادوین گفت: اخرین بارر باشااه با غریبه ها حرف میزنو 
 ها

 رادوین: اون که غریبه نبود تورو میشناخت
 سوگند: تورو که نمیشناخت دیگه باهاش حرف نمیزنو

 رادوین سرشو تكون داد رسیدن خونه
 ا اگدور تعقیبشون کرداری

 وقتو ادرسو یاد گرفت سراسیمه رفت خونه ارش
 سریع يرید تو خونه

 ناگي تا اریا رو دید گفت: کجارفتو یهووو
اریا ناگي رو بغل کرد ب*و*سش کرد گفت: توروخدا ببخشید ناگي جون عمو 

 امروگ یه گمشده رو يیدا کرد
 ارش: منظورر چیه

 ن ماندانا اگ اشپزخونه اومد بیرو
 اریا: تو يارك یهو با ینفر برخورد کردم سرمو راست کردم دیدم کیه

 ارش: کیه؟؟
 ماندانا: بگو دیگه

 اریا: سوگند
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 ماندانا کفگیر اگ دستش افتاد
 ارش: الكو نگو توهن نزدي؟؟

 اریا: نه بابا ولو،...
 ارش: ولو چو اونن دیدر؟ میخواسو بهش بگو همه چیرو

 ساله داشت 4.5اریا: یه بچه 
 ماندانا: يسر؟؟

 اریا: اره 
 ارش: یعنو اگدواج کرده؟؟ باکو؟

 اریا: نمیدونن با کو ولو با مهرداد میدونن نیست
 ماندانا: اگ کجا میدونو

 اریا: اگ دهن بچه در رفت گفت عمو مهرداد باباش نیس
 ماندانا: ادرسشو نگرفتو دلن میخوادببینمش

 اریا: چرا گرفتن اتفاقا
 یه سرارش: بده ما برین 

ماندانا: ما نه من میرم اگ گیر گبونشاان میكشاان بعدم دعوتش میكنن واسااه فردا 
 شب اینجا شیما هن میگین بیاد همه چیرو بهش توضیح بدین

 اریا سرشو گرفت و گفت: اخ اینقد خوشحالن که دلن میخواد داد بزنن
 ناگي: منن بزنن؟

 همه خندیدن 
 اریا یكن دیگه موند بعدم رفت



 ٣٨9 محصور شدگان

 اژانس گرفت بره خونه سوگند ماندانا هن
 اگ سر راه یه جعبه شیرینو خرید رفت

 وقتو رسید نمیدونست گنگ چندمو باید بزنه
 همون لحظه سوگند درو باگ کرد که اشغاال رو بزاره دم در

 با ماندانا چشن تو چشن شد
 اشغاال رو انداخت يرید بغل ماندانا 

 وقتو شكمشو دید گفت: واي داري مامان میشو!!!
 ماندانا: مامان که شدم این دومیه

 سوگند مشكوك نگاش کرد و گفت: باگم داري؟؟
 ماندانا: ناگي دیگه اینن يسره میخوام اسمشو بزارم نریمان

 سوگند: بیا برین داخل 
 رفتن باال رادوین با دیدن مامانش گفت: مامانو دیر کردي 

 ماندانا: واي يسرته؟؟
 سوگند: اره يسرمه

 اومدینسوها: سالم خوش 
 ماندانا: سالم مرسو 

سااوگند: سااوها دوساات و رفیق تنهاییام ایشااونن ماندانا عمه من و گن ارش که 
 گفته بودم بهت

ست ماندانا  شیرینو رو اگ د سوها جعبه  ست دادن بعدم  سوها باهن د ماندانا و 
 گرفت رادوینو بغل کرد رفت اشپزخونه
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دوس نداره راجب بابایو  رو به رادوین گفت: رادوین جونن میدونو که مامان
چیزي بهشون بگیا بعد عصبانو میشه ناراحت میشه گریه میكنه هرچو يرسید 

 چو میگو؟؟
 رادوین: نمیدونن

 سوها: افرین بگو نمیدونن باشه خاله؟
 رادوین: باشه میگن نمیدونن

ماندانا نگاهو به سوگند کرد و گفت: چقد بزرد شدي يخته شدي خانن شدي 
 مادر شدي

 غربت دیگه ادمو شكسته میكنه سوگند:
شب بیاي خونمون ناگي و ارش دوس  ماندانا: من گود باید برم اومدم بگن فردا 

 دارن ببیننت و این که یه چیزایو هست که باید بدونو
سااوگند اول ممانعت کرد با اصاارار گیاد ماندانا قبول کرد سااوها با چایو و 

 شیرینو اومد تو حال
 باید برمماندانا: گحمت کشیدي من 

 سوها: چایو ریختن براتون
 ماندانا تشكر کرد چایو رو خورد و رفت

 سوها: فردا برو ها
 سوگند: باشه ولو تنها میرم

 و نگاه به رادوین که درحال خوردن شیرینو بود کرد
 سوها: چرا نمیبریش



 ٣9١ محصور شدگان

 سوگند: چون که میترسن اریا بفهمه بچشه فعال نباید بفهمه
 ن و بغل کرد برد داخل اشپزخونهسوها باشه اي گفت و رادوی

 سوها: اینقد شیرینو نخور شام الگانیا میخوام درست کنن
 رادوین: مانلو دوس داره نمیاد؟؟

 سوگند: اونا مهمونین مامان
 رادوین: منن مهمونو میخوام

 سوها: ماهن مهمونو میگیرین 
 سوگند: اصال شام برین بیروون 

 رادوین: ارههه يیتزااا
 لباسشو سریع يوشیدو يرید يایین 

 سوگند و سوها خندیدن و رفتن حاضر شدن
********** 

 ماندانا اومد خونه 
 ارش: چیشد؟

 ماندانا: فردا شب میاد 
 ارش: نپرسیدي شوهرش کیه 

 ماندانا: نگفت حرف و عوض کرد دوس نداشت بگه
 ارش: به اریا خبر بدم

 
 فرداشب همه منتظر بودن

 شیما محراب اریا
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 نشسته بود ماندانا هن 
 گنگ و گدن 

 اریا بلند شد نفس عمیق کشید 
 شیما گفت: چته بابا نمیري

 اریا نیشخندي گدو حرفو نزد بهش
 ماندانا درو باگ کرد و باهاش روب*و*سو کرد

 شیما رو به اریا گفت: چقد
 

 ذوق داري بیا یقت بد مونده بیا درست کنن
 همون لحظه سوگندم اومد داخل

 ردبا دیدن شیما اخن ک
 همون دختره هه 

 با خودش گفت: دعوتن کردن بگن اریا اگدواج کرده باهمون
 شیما: سالم خوبو

 سوگند اخن کرد و اروم سالم کرد
 محراب اگ دستشویو اومد بیرون

 با دیدن سوگند با خوشحالو گفت: سالم خوبو
 سوگند  نیشخندي گدو گفت: سالم مرسو

 زار تو کیفتمحراب سمت شیما رفت و گفت: خانمن اینو ب



 ٣9٣ محصور شدگان

سااوگند با تعجب نگاهو به شاایما کرد و گفت: خانمت؟؟ مگه تو گن اریا 
 نیستو؟؟؟

سر محراب  شیمام هم شو يایین انداخت و گفت: من  سر شرمندگو  شیما با 
 دختر خاله اریا

 سوگند دهنش دومتر باگ موند با تعجب گفت: اینجا چه خبره چو میگن ماندانا
شیما و محراب اومدن همه چیزو ماندانا: وقتو رفتو ما  ضوع چیه  فهمیدین مو

 گفتن ولو دیر بود همه جا دنبالت گشتین ولو يیدار نكردین
سوگند چشاشو بست و دوباره باگ کرد و گفت: متوجه نمیشن یعنو همش باگي 

 بود؟؟؟ چرا؟؟
 ماجرا رو براش تعریف کردن

 سوگند تو دلش خوشحال بود ولو به روي خودش نیاورد
 گ شام اریا گفت: من میرسونمتبعد ا

 سوگند: خودم میرم مرسو
 اریا: دیر وقته خطرناکه

 بزور اریا سوگند قبول کرد
 توراه اریا همش میخواس سر حرف وباگ کنه

 ولو نمیتونست
سااوگند گفت: اریا فكر نكن همه چیز تموم شاااده تو همون موقع باید به من 

 کنو شاااید اگه میگفتو این همه میگفتو با شاایما قرار میزاري نه این که ينهان
 اتفاق نمیوفتاد

 اریا: حق با توإ ولو من نمیدونستن اینجوري میشه
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 سوگند: به هرحال همه چو تمومه
 

ستو کردو  سوگند يیش د ست چیزي بگه که  شت خوا اریا جلوي خونه نگهدا
 گفت: خواهشا برو االن هیچو نگو خدافظ

 درو بست اریا هن موند تا بره داخل
********** 

 چند روگي گذشت
ست جمعو برین  سالم عزیزممن میخواین د سوگند و گفت:  ماندانا گنگ گد به 

 لواسون تو با سوها هن بیاین خوش میگذره
 سوگند: نه شما برین ما نمیاین

 ماندانا: یه ساعت دیگه میاین دنبالتون حاضر شید خدافظ و قطع کرد
 سوها: چیشده

 نبالمون برین لواسونسوگند: برو حاضر شو دارن میان د
 سوها: جدي؟ خوبه که خیلو خوش میگذره

 رفت ساك کوچیك و ورداشت
 لباساي رادوین و خودشو سوگند و انداخت توش

 سوگند: رادوین کجاست
 سوها: خوابیده االن بیدارش میكنن

شو  سك يا شگله عرو سر رادوین گفت: خاله جون رادوین خو رفت اروم باال 
 میخواین برین دور دور



 ٣95 محصور شدگان

 رادوین اروم چشاشو باگ کرد گفت: کجا
 سوها: لواسون خوش گذرونو

 رادوین بلند شد چشاشو مالید گفت: باکو
 سوها: باماندانا و ناگي

 رادوین باخنگو نگاش کرد و گفت: اینا کین
 سوها خندید گفت: میرین اشنا میشو باهاشون
 رادوین رفت دستشویو صورتشن شست اومد 

ه لباس خوشگل تنش کرد عینك افتابیشن داد بزنه به سوگند موهاشو شونه گد ی
 چشماش

 خودشونن حاضر شدن
 سوها ساکو انداخت رودوشش رفتن يایین

 رادوین استیناي بلوگشو هو میداد باال سوها اروم براش تا گد
 ماندانا: واي چه يسر خوشتیپو 

 رادوین: مرسو 
 ین اریا اریا ماشینش خالو بود سوگند و سوها و رادوین رفتن ماش

 شیما و محرابن تو ماشین ارش اینا بودن
 سوها و رادوین عقب نشستن سوگندم مجبور شد جلو بشینه

اریا سالم کرد بهشون و برگشت سمت رادوین لبخند گدو گفت: واي چه يسري 
 به کو رفتو اینقد خوشگلو

رادوین لبخند گدو گفت: چشاتون ضعیفه مگه مامان خوشگلن بغلتون نشسته 
 ه مامانن رفتن دیگهخوب ب
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 اریا بلند خندید سوها هن خندید 
 سوگند لبخند گد 

 اریا: چه گبونو داري تو 
 برگشت حرکت کردن 

 وقتو رسیدن رادوین سریع يرید يایین
 سوگند هن دنبالش دویید گفت: اروم مامان میوفتو
 رادوین با هیجان دستاشو گد بهن رفت سمت تاب

دیك تر بود گودتر رسید به تاب نشست رو ناگي هن دوید سمتش ولو چون نز
 تاب

 رادوین با اخن گفت: من میخواستن سوار شن
 ناگي: حاال که نشدي من سوار شدم

 رادوین دندوناشو بهن گدو گفت: دختره گشته لوس
 ناگي یهو گد گیر گریه بلند سوگند اومد سمتشون اریا هن اومد ببینه چه خبره

 منو گدناگي: عمووووو این بچه بو ادب 
 رادوین: چرا دولوغ میگو من اصال کاریت نداشتن لوسه بو ادب

 سوگند: رادوین گشته مامان بیا اینجا ببینن
 ناگي: لوس خودتو 

 اریا: ناگي بیا بغل عمو برین يیش بابایو
 ناگي: من میخوام تاب باگي کنن نمیام اینو ببر 

 رادوین: مامان من میخوام تاب باگي کنن 



 ٣9٧ محصور شدگان

 ین فعال داخل بزار ناگي باگي کنه بعد میاین تو باگي کن سوگند: بیا بر
رادوین باشااه اي گفت و رفت اریا رو به ناگي گفت : چرا با رادوین دوساات 

 نمیشین باهن باگي کنین 
 ناگي: نمیخوام بو ادبه به من گفت گشت

 اریا: تو خیلو هن خوشگلو حاال بیا برین تو
 ناگي رو بغل کرد رفتن داخل

 دن نهار رادوین لج اورد که تاب باگي کننبعد اگ خور
 سوگند گفت: من کار دارم مامان خودر با خاله سوها برو

 رادوین: خاله که داره ظرف میشوره
 اریا: بیا من میبرمت

 رادوین نگاهو به مامانش کرد مامانشن با سر گفت برو
 رادوین دست اریا رو گرفت رفتن سمت تاب

 بغلش کرد نشوندش رو تاب
 رادوین چندسالته اریا:

 سال قبل این که بیاین تولدم بود 5رادوین: 
 اریا تعجب کرد چطور میشه اینقد سریع اگدواج کرده باشه بچه دار شده باشه

 اریا: بابار کجاست؟
 رادوین: مامانن گفته باغریبه ها راج

 
 ب بابام حرف نزنن

 اریا: من که غریبه نیستن االن فامیلین
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بابام کجاست من کال ندیدمش مامانن همیشه میگفت یجاي رادوین: نمیدونن 
 دوره یجاي خیلو دور ولو نگفت کجاس 

شد جلوي  شاش جمع  شك تو چ شد ا شت به یقین تبدیل می شكاش دا اریا 
 رادوین گانو گد گفت: رادوین عمو فامیلیت چیه؟

 سوگند گفت: مسرور رادوینك مسرور
 هردو برگشتن سمت صدا 

 هو کرد بهشونسوگند با لبخند نگا
 اریا بلند شد و گفت: یعنو...

 سوگند: اره یعنو باباي رادوین تویو
 اریا با خوشحالو نگاهو به رادوین کرد

 رادوین که نفهمیده بود قضیه چیه با تعجب نگاه میكرد
 سوگند گفت: رادوین این باباته همون بابایو که همش دنبالش بودي 

 اریا با لبخندنگاه کرد به رادوین
 دوین: توباباي منو؟را

 اریا: اره منن مسرورم
 رادوین: يس چرا این همه سال نبودي

 اریا: نمیشد ببخشید قربونت برم بیا بغلن 
 رادوین دوید بغلش اریا با گریه بغلش کرد ب*و*سش کرد 

 رادوین: توهن که مثل مامان گریه میكنو مامانن میگه مرد گریه نمیكنه
 سوگند خندید و اگشون دور شد



 ٣99 محصور شدگان

 ماندانا سوگند دید گفت :چیشده
 سوگند: يدر و يسر دارن حرف میزنن

 ماندانا با تعجب نگاهو بهش کرد همه با این حرف سوگند برگشتن سمتش 
سااوگند لبخند گدو گفت: وقتو اگ ایران میخواسااتن برم دوماه بود باردار بودم 

 رادوین هفت ماهه دنیا اومد
 ارش: چرا نگفتو؟

 سوگند: نمیشد 
 با رادوین اومدن اریا 

 اریا: این همه مدر بچمو اگم ينهون کردي میتونن اگر شكایت کنن
 سوگند: توخودر باعث شدي به من چه

 اریا:من کاري نكردم بفهن
 رادوین : بابایو

اریا یه لحظه شكه شد اگ شنیدن این کلمه با خوشحالو برگشت سمت رادوین 
 و گفت: جان دل بابایو 

 نكن توروخدا رادوین:مامانمو اذیت 
 اریا: بیا برین ولشون کن 

 رادوین و بغل کرد رفت داخل
سه همین بهش نگفتن  شون کردو رو به بقیه گفت: وا شن نگاهو به سوگند با خ

 دیگه بیشعور
 ارش: خوب دیگه ول کنین 

 نزدیكاي غروب همه برگشتن تهران
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 رادوین خواب بود
 اریا رو به سوگند گفت: میبرمش يیش خودم

 واسه چو؟سوگند: 
 سال رفتو حاال هن که اومدي بچه رو میخواي بگیري؟؟ 6اریا: 

 سوگند: متوجه نمیشن
 اریا: میخوام چند روگ با بچن باشن فهمیدي؟

 خن شد درو با دستش بست وگاگ داد رفت 
 سوگند با حرص نگاهو بهش انداخت و با عصبانیت رفت باال

 کجاست؟ سوها با تعجب نگاهو بهش انداخت و گفت: رادوین
ست  صبح نمیدون صبانیت گفت:بابا جونش بردش حاال تا امروگ  سوگند با ع

 باباشه ها االن واسن بچن بچن میكنه
 سوها گفت: اشكال نداره حاال حرص نخور میارتش دیگه

 سوگند:اون که اره ولو لجن میگیره اگ يرو بودنش
 سوها خندید رفت لباسشو عوض کرد

 صبح سوگند گنگ گد به اریا
 ا: سر صبحو چیهاری

 سوگند: این چه طرگ برخورد کردنه گوشو بده به بچن
 اریا: بچت؟؟ بچت بود االن بچمونه

 سوگند: اریا گوشو بده به رادوینن
 اریا: خوابه



 4٠١ محصور شدگان

 سوگند: اذیت نكن بینن گوشو رو بده
 اریا: نمیفهمو خوابه گنگ نزن

 و قطع کرد 
 تالفو کنهاگ ته دلش راضو نبود اینجوري کنه ولو میخواست 

 رادوین: بابا اینجا کجاست
 اریا: خونه بابایو دیگه 

 رادوین: مامان کو 
 اریا: مامانو خونه خودشه 

 رادوین: مامان میخوام
 اریا: دوس نداري يیش بابا باشو؟؟ باهن برین بیرون يارك گردش 

 رادوین: مامانو هن بیاد
من بمونو و نري يیشش  اریا: مامانو هن میاد االن نه ولو اگه تو قول بدي يیش

 مامانو خودش میاد
 رادوین: واقعا؟؟

 اریا: اره حاال برین صبحانه بخورین
 رادوین بلند شدرفت صورتشو شست

 سوگند عصبانو قدم میزد 
 اعصابش به حدي خورد بود که دلش میخواست سرشو بكوبه به دیوار

 شوسوها چایو ریخت اومد نشست و گفت: چته تو بیا اینو بخور اروم 
 سوگند: يسره احمق گوشو رو نداد به رادوین

 سوها گوشیشو ورداشت و شماره اریا رو گرفت
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 اریا: جانن
 سوها: سالم خوبو گوشو بده رادوین 

 اریا: گوشو رادوین بیا تلفن
 رادوین گوشو رو گرفت و گفت: الو

 سوگند: الو مامان قربونت بشه دلن واست تنگ شده
 وام بموننرادوین: مامان من اینجا میخ

 سوگند: نمیشه مامان باید بیاي خونه 
 رادوین: نه يیش بابا میمونن

 سوگند: مامان چو يس مامانو دیگه دوست نداري؟
 رادوین: دارم ولو فعال میخوام اینجا بمونن
 سوگند: به اون بابار بگو منو رو لج ننداگه

 رادوین: بابا مامان میگه منو رو لج ننداگ
شو رو اگ رادوین اریا خندید و گفت:  شه دیگه و گو لج چرا میخواد يیش من با

 گرفت
 سوگند: مغزشو شستشو دادي؟ تا دیشب نمیدونسو بچه داري

اریا: حاال که فهمیدم میخوام این همه سااال دوري رو براش جبران کنن شااما 
 مشكلو دارین

 سوگند: اریا من بدون رادوین میمیرم نكن اینكارو
 یمردم ولو تو نموندي حاال چه انتظاري دارياریا: منن یروگ بدون تو م



 4٠٣ محصور شدگان

سااوگند کالفه يوفو کرد و گفت: االن میخواي تالفو کنو؟ تو اشااتباه نكردي؟ 
 همش تقصیر منه؟

 اریا: قبول میكنن منن اشتباه کردم ولو نه به انداگه تو
 سوگند: رادوین و بیار حاال باهن حرف میزنین

الگم نكرده میام بعد باهن میحرفین  اریا: گرنگ شااادیا قبال اینقد گرنگ نبودي
 تنها رادوین اینجا هست

 سوگند: اریا اذیت نكن
 اریا: خدافظ 

 قطع کرد و رو مبل دراگ کشید
 رادوین اومد رو سینش نشست و ب*و*سش کرد

 اریا: رادوین منو دوست داري
 رادوین: اره

 
 اریا: چقد

 رادوین: این قدر
******* 

 چرا نیومد يس ٨.١5و نگاه کرد سوگند کالفه منتظر بود ساعتش
 گارسون: خانن سفارش نمیدین

 سوگند: منتظرم
 گارسون رفت 

 اریا شیك و ترو تمیز اومد
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 با یه اخن نشست روبروش
 سوگند: رادوین؟

 اریا: يیش یكو اگ دوستامه خوب؟
 سوگند: چرا اینجوري میكنو میخوام ببینمش

برگردي ساار خونه گندگیت اریا: نمیشااه ببین سااوگند من حاضاارم ببخشاامت 
 میدونو که هنوگ گن منو

 سوگند: اگه منظورر اون برگه مسخره که همین روگا میرم طالق میگیرم اگر
نه میزارم رادوین و بگیري حتو  نا چون  یا: خود دانو فقط فكر بقیشاان بك ار

 نمیزارم رادوین و ببینو
 و لبخند گد

 سوگند: تهدید میكنو؟؟
بزار ولو همین که گفتن فكراتو بكن بهن بگو یا  اریا: هرچو میخواي اساامشااو

باهن میمونین و تو  تا  ما دو یا  تایو  باهن دیگه گندگو میكنین ساااه  برمیگردي 
 برمیگردي هرجا که دوس داري

 سوگند: فكر نمیكردم اینقد سنگ دل باشو
 سال همینكارو باهام نكردي مگه 6اریا: مگه تو نبودي؟؟ 

 حرفو نزدسوگند سرشو يایین انداخت و 
 اریا: خالصه منتظرم تا فردا بهن خبر بده

 بلند شد رفت 
 شب سوگند کالفه داشت فكر میكرد



 4٠5 محصور شدگان

 باید یكاري میكرد 
 سوها: سوگند من میگن برگرد با اریاگندگو کن

 سوگند: خل نشو
 سوها: چیه مگه توکه دوسش داري

 سوگند: اون نداره دیگه 
 سوها: اگه نداشت چرا میخواست برر گردونه

 سوگند یكن فكر کردو گفت: واسه انتقام
سوها نیشخندي گدو گفت: بسته سوگند دست اگاین باگیا بردار شما هن دیگرو 

 دوست دارین چرا میخواین همو برنجونین
 سوگند: من یا اون بچمو نمیاره ببینن

 سوها بلند شد رفت داخل اتاق 
 اریا رفت دنبال رادوین

 خونه ارش اینا گذاشته بودش
 ماندانا: بیا باال 
 اریا رفت باال 

 رادوین: بابااا این دختره منو اذیت میكنه
 ناگي: دختره خودتو من اسن دارم ناگي خانن

 اریا: رادوین برین دیر شد
 رادوین گبونشو در اورد واسه ناگي کیفشواگ اتاق ورداشت که برن 

 ناگي حولش داد 
 با کله رفت تو دیوار
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 گي چیكار میكنوماندانا داد گد: واي نا
 رادوین گد گیر گریه

 اریا اگ تو حال صداي گریه رادوین و شنید سریع رفت ببینه چیشده
 دید صورتش خونیه حول کرد

 سریع بغلش کرد گفت: چیشده
 دهنش خون اومده بود چیزي نبود لبش ترکیده بود فقط

اریا بردش دسااتشااویو که دهنشااو بشااوره ماندانا رو به ناگي گفت: امشااب به 
 بابار میگن چه کار بدي کردي اگه سرش میشكست چو دختر بد

 تا شبن اگ اتاقت بیرون نمیاي
 رفت و درو بست

 رفت سمت اریا که داشت دهن رادوینو ياك میكرد
 با نگرانو يرسید: چیشد خوبه؟؟

 اریا: اره خوبه چیزي نیس یكن لبش ترکیده بود يسرم مرده
 رادوین اشكاشو ياك کرد گفت: درد میكنه

 اریا بغلش کرد اگ ماندانا خدافظو کرد رفتن سوار ماشین شدن
 سوگند گنگ گد: اریا

 اریا: بله
 سوگند: نمیشه امشب بیاریش فقط خواهش میكنن

 اریا یكن مكث کرد و گفت میارم اخر شب میام دنبالش
 سوگند: باشه بیار



 4٠٧ محصور شدگان

 اریا رو به رادوین گفت: میري يیش مامان؟ شب بیام دنبالت
 کرد اریا جلوي خونه سوگند اینا نگرداشت رادوین ذوق

 رادوین و برد باال کیفشن داد خدافظو کرد و رفت
 سوگند رادوین و که دید کلو بغلش کرد ب*و*سش کرد

 بعد لبشو دید با حول گفت: لبت چیشده مامان
 رادوین: اون دختله لوس حولن داد خوردم به دیوار

 سوگند: کو؟؟
 رادوین: ناگي
 شماره اریا رو گرفتسوگند سریع 

 اریا: باگ چیشده
سوگند: دورگ نتونستو اگبچه مراقبت کنو این چه وضعشه لب بچه رو دیدي؟ 

 عرضه نداري مراقبش باشو؟
 اریا: به من چه دوتا بچن دعواشون میشه باهن دیگه االنن کار دارم خدافظ

 قطع کرد
ضت ب سوگند: رادوین خیلو درد داري؟؟ دیگه نمیزارم يیش باباي بو شو عر ا

 بدو بیا باید برین
 رادوین: کجا

ست  ضرم ولو کارر در سوگند گفت: من حا سوها اگ اتاق اومد بیرون رو به 
 نیست اگر شكایت میكنه ها

 سوگند: نمیكنه برین
 سوها ساك و چمدون و ورداشت رفتن يایین
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 سوگند: الو مهرداد کجایو
 مهرداد: جلوي در با ایلین و مانلو گود باشین 

 ند قطع کرد سریع رفتن يایین و چمدونا رو تو صندق عقب گذاشتنسوگ
 مهرداد: خانن گل شنید میخواي بیاي خیلو خوشحال شد

 سوگند سریع نشست رادوین و گذاشت رو ياش
 سوها: من که میگن کارر اشتباهه اون باباشه

 سوگند: اگه بمونین بچه رو میگیره اگم
 سوها چیزي نگفت و سوار شد 

************ 
شه هایو  سوگند یه نق شور میزد حس میكرد  اریا همش فكرش درگیر بود دلش 

 داره 
 نرسیده به خونه راشو کج کرد دوباره سمت خونه سوگند اینا

 نزدیك خونه که رسید اگ دور ماشین مهرداد و دید
 که داره يشتش چمدون میزاره

 حدسش درست بود
 يشیمون شداول خواست بره جلو تا حالشو بگیره ولو 

 دنبالشون کرد
 وقتو دید سمت فرودگاه نمیرن یكن خیالش راحت تر شد

 اگ تهران خارج شدن
 رفتن سمت شمال



 4٠9 محصور شدگان

 جلوي یه خونه قدیمو نگهداشتن اریا اگ دور داشت نگاه میكرد
 سوگند: رادوین مامان مواظب باش

 رادوین با تعجب داشت نگاه میكرد دوید سمت مرغا که باهاشون باگي کنه که
 اگ دور اریا رو دید با ذوق داد گد:اخ جون بابا

 و دوید سمت باباش 
 اریا بغلش کرد

 سوگند با ترس برگشت سمت اونا دید بعله اریا تا اونجا اومده يیداش کرده
 ایلین: خیلو گرنگه ها توفكر کردي میتونو بپیچونیش 

 اریا در ماشینشو قفل
 

 کرد اومد سمت بقیه 
 اومديمهرداد: سالم اقا خوش 

سالم  شحالو گفت:  شنیده بود اومد بیرون و با خو صدا رو  سرو  خانن گل که 
 سالم خوش امدین

اریا: چرا فكر کردي میشااینن تا بچمو با خودر ببري  ادم اگ یه سااوراخ دوبار 
 نیش نمیخوره که

سااوگند با حرص دندوناشااو رو هن مالید و گفت: اریا خدا خفت کنه عین کنه 
 میمونو

 ندشو نگه داشت و گفت: همینه که هستاریا بزور خ
 سوها وسط يرید و گفت: خب حاال بیاین برین باال
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خانن گل: سااوگند جان این يساارته؟؟ همون که حامله بودي؟ الهو چقد ناگه 
 اینن شوهرته عكسشو دیده بودم همش گریه میكردي

 سوگند سورفه اي کردو با سر عالمت گد که بقیه رو نگه
 بالخره اشتو کردین؟خانن گل گفت: 

 اریا: نه بابا من دیگه نمیخوام باهاش گندگو کنن بخاطر بچن اینجام
 و اگ گور خنده صورتشو برگردوند

سره چلغوگه يرو اگ خود راضو  سوگند با حرص گفت: فكر کردي من میخوام ي
 به چیت میناگي 

 هاریا که اگ شدر خنده قرمز شده بود دیگه نتونست تحمل کنه گد گیر خند
 رو به رادوین گفت: باباجون برین خونه؟

 رادوین: بابا میشه بمونین اینجا خیلو قشنگه تورو خدا
 اریا: نه بابا برین بعدا یروگ بدون مزاحن میاین

شن امروگ قرار بود رادوین يیش من  سوگند با حرص گفت: مزاحن مامانته بعد
 باشه

 اریا: قرار بود ولو قرار نبود بپیچونو
سر به خانن گل بزنین سوگند: يیچ  شه اومدین یه  شن با شب يی چرا قرار بود تا 
 شب میاوردم

 اریا: هرکو دروغ بگه
 سوگند سرشو يایین انداخت رفت سمت خانن گل



 4١١ محصور شدگان

خانن گل گفت: حاال يساارم یه نون ينیر هساات بخورین باهن بیا يیش ما بمون 
 حاال این مادرم يیش بچش باشه

 اریا: باشه بخاطر شما فقط 
 ن داد بغل سوگند موقع دادنش دستشون بهن خوردرادوی

 چند لحظه بهن خیره شدن
 اریا با اخن سرشو برگردوند

 رادوین: مامان من برم مرغ بگیرم
 سوگند: برو مامان مواظب باشیا

 همه رفتن باال
 مهرداد رو به اریا گفت: اریا بیا کارر دارم

 اریا رفت و گفت: بله 
 مهرداد: دوسش داري؟

 اریا: کیو
 مهرداد: سوگند و

 اریا: مهمه؟؟
 مهرداد: اگه داري من میتونن کمك کنن برگرده

 اریا: چجوري؟
 مهرداد: حاال میگن بهت اول بگو

 اریا: خیلو دوسش دارم
 مهرداد خندید و رو شونه اریا گد و رفت داخل

 خانن گل: مهرداد معرفو نكردي
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دوست صمیمو و خواهر مهرداد: ایلین همسر بنده مانلو دخترم ایشونن سوها 
 ما

 مانلو: اینجا چقد خوشمله وااي منن برم باگي تونن مامان؟
 ایلین: مواظب باشیا

 مانلو دوید سمت رادوین
 مهرداد سوها رو کشید کنارو یچو در گوشش گفت سوها هن خندید

 سوگند با خانن گل کمك کرد که سفره نهارو بزاره
 ین و مانلو رو نگاه میكرد سوها رفت يیش اریا که رو ایون داشت رادو
 سوها: میدونو که سوگند خیلو دوست داره

 اریا: نه نمیدونن
 سوها به ایون تكیه گدو رو به اریا گفت: میدونو

 اریا: که چو
 سوها: توهن دوسش داري ولو هردو غده و مغرورین

 اریا: االن میگو چیكار کنن 
 سوها: خوب بهش بگو دوسش داري بزار تموم شه

 بیخیال خودش باید بفهمهاریا: 
 سوها: اگ همین حرفاي عاشقانت؟

 اریا یكن فكر کردو گفت: اخه فایده نداره
 سوها گد گیر خنده اریا هن لبخند گدو گفت: چرا میخندي

 سوها: به تو



 4١٣ محصور شدگان

 اریا: من؟ چرا
 سوها: اخه خیلو بانمكو

 اریا خندید و گفت: تو مجردي؟
 سوها: اره 

 اریا: چندسالته
 خانمارو سوال نكن هیچ وقتسوها: سن 

 اریا: اوه بعله 
سوگند اگ داخل اتاق به اریا و سوها که باهن حرف میزدن نگاه کرد و دندوناشو 

 اگ حرص بهن مالید
مهرداد که رفتاراي سوگند رو گیر نظر داشت اومد سمتش و گفت: چیه حرص 

 میخوري چرا
 گشتهسوگند: خل شدي حرص چیه بابا کال میگن رادوین میبینه 

 مهرداد: تو که راست میگو 
 سوگند چشن غره اي رفت و رفت سمت درو سوها رو صدا گد

 سوها لبخندي به اریا گدو اومد داخل
 سوگند: بیا کارر دارم 

 رفتن سمت اتاق اخر
 اریا متعجب نگاهو به سوگند کردو شونه باال انداخت و به رادوین خیره شد

 رادوین: مانلو تو خیلو خوشجلو
 : میدونن توهن خیلو خوشتیپومانلو

 رادوین: میدونن یعنو فكر میكنو اون دختره اگم خوشش میاد؟
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 مانلو با اخن گفت: کدوم دختره همون دختره لوس ننر
 رادوین: اره

 مانلو: تو که دیگه نمیبینیش اون اونجاست
 رادوین: میرم دنبالش دیگه

 ره باالمانلو با حالت حرص ياشو رو گمین گدو رفت اگ يله ها ب
 اریا جلوشو گرفت و گفت: چیشده عمو

مانلو: رادوین میگه میخوام برم دنبال اون دختره که تو مهدکودکشااه اه اه دختره 
 لوس ننر

گانش خندید و گفت: نترس عمو رادوین دیگه نمیره  به حساااادر بچه  یا  ار
 ياریس همینجا میمونه بامن

 مانلو ذوق کرد و گفت: راست میگو؟؟؟
 مواریا: اره ع

 مانلو دوباره يله ها رو رفت يایین 
 سوها: چیشده؟

 سوگند: با اریا چیكار داشتو؟
 سوها: داشتین حرف میزدین

 سوگند: راجب چو
 سوها: همه چو 
 سوگند: چو بشه

 سوها: خوب توکه دیگه نمیخوایش گفتن باهاش بیشتر اشنا بشن



 4١5 محصور شدگان

 سوگند: هه افرین به تو 
 سوها: مگه دوسش داري

 سوگند: نه
 سوها: خداروشكر

 سوگند با عصبانیت رفت سمتش و گفت: سوها اون باتو اگدواج نمیكنه
 سوها: خب مگه گفتن اگدواج کنه

 سوگند: اصال به من چه
 رفت بیرون

ساوها لبخند يیروگي گدو رفت بیرون و به مهرداد که نگاش میكرد یه چشامك 
 گد

 مهرداد لبخند گد و برگشت س
 

 مت ایلین
 کجاستمهرداد: مانلو 

 ایلین: توحیاط با رادوین
 مهرداد: سوها بچه ها و اریا رو صدا کن بیان نهار

 سوها بلند شد رفت بیرون و به اریا گفت: اریا بیا نهار 
 و بلند صدا گد: فلفله خاله و فندق خاله

 هردو نگاه کردن بهش
 سوها: گشنتون نیست

 مانلو: چرا خیلو
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 سوها: بدویین نهار بدو بدو بدو
 بسمت يله دویدنهردو 

 سر يله ها رادوین عقب موند و به مانلو گفت: تو دختري اول برو
 مانلو ذوق کرد و دوید باال

 سوها بغلشون کرد و رفت داخل
 سوگند: رادوین لباسار کثیف شده که بیا برین دستتو بشور

 ایلین ومانلو هن باهاش رفتن
 ایلین: اریا و سوها چه خنده اي میكردن

 سوگند: اره 
ایلین: گودتر بچسب به اریا حاال این سوها جلو چشمه هزارتا مثل سوها دورو 

 برشن همه هن میدونن که تنهاس گن نداره 
 سوگند: به من چه خب

 ایلین: من که میدونن دوسش داري
 سوگند: من اریاي قبلو رو دوس دارم نه یه مرده خوش گذرون

 رادوین: باباي من خوش گذرون نیست 
 اباشو دوید سمت ب

 اریا: چیشده
 رادوین: مامان به تو میگه خوش گذرون

 سوگند: رادوین میزنمتا ساکت شو
 اریا: مامانت کال عادر داره تهمت بزنه عادیه بابا تو ولش کن



 4١٧ محصور شدگان

 سوگند: من منظورم اون نبود
 اریا: هرچو که بود به هرحال مهن نیس طرگ فكرر 

 و بلند شد کتشو ورداشت که بره
 کن بخدا منظورم اون نبود که فكر میكنو کجا میريسوگند: اریا صبر 

 اریا: میرم تهران شب میام دنبال رادوین
 رادوین: منن میام بابا

 اریا: يیش مامان بمون شب میام دنبالت
 رادوین: میخوام باهار بیام

 اریا بغلش کرد و گفت: میبرمش گنگ نزن هو بهن
 سوگند: نرو بخدا اشتباه متوجه شدي

 به حرفش رفت سوار ماشین شد گاگ داد رفت اریا بو توجه
مهردادرو به سااوگند گفت: نمیتونسااو جلوي دهنتو بگیري هر حرفو جایو و 

 هر نكته مكانو دارد
 ایلین: تقصیر اون نبود تقصیر من بود بابا

 مهرداد: يسره رو ناراحت کردي
 سوگند: من چیكار کنن خوب

 بخورینخانن گل: اشكال نداره حاال بشینین چایو 
 سوها: میخواي من یه گنگ بزنن بهش

 سوگند با حرص گفت: نخیر وقتو حوصله منو نداره حوصله توروهن نداره
 مهرداد بلند گد گیر خنده سوگند گفت: چته

 مهرداد: هیچو 
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 اریا با حرص دره خونه رو باگ کرد
 رادوین: بابایو بخاطر من ناراحت شدي؟

 داره حرفایو میزنه که در حده خودش نیستاریا: نه بابا این مادرر کال عادر 
 رادوین: خوش گذرونو مگه بده؟

 اریا: اره بعضو خوش گذرونو ها بده
 تلفن اریا گنگ خورد

 سوگند بود
 اریا: رادوین بابا بیا مادرر

 رادوین گوشو رو گرفت جواب داد
 سوگند: رادوین خوبو بابار کجاست

 رادوین: همینجا نشسته
 ارسوگند: گوشو بده باب

 رادوین: بابایو با تو کار داره
 اریا گوشو رو گرفت: بله 

 سوگند: اریا من منظوري نداشتن بخدا
 اریا: خوب؟

سوها حرف میزنو میخندي خب  صال وقتو تو با  شدي ا سوگند: تو بد متوجه 
 ادم چنین فكري میكنه

 راریا: چرا کاراي من اینقد واست مهمه اصال من میخوام برم گن بگیرم تو چیكا
 داري 



 4١9 محصور شدگان

 سوگند سكور کرد با بغض گفت: واقعا که 
شو گرفت و گفت:  شوخو کردم جلوي خود ست بگه  اریا دلش گرفت میخوا
یاگ  تا اخر عمرم منتظرر بمونن گفتن برگرد برنمیگردي منن ن چیه انتظار داري 

 دارم با یكو اگدواج کنن نیاگامو برطرف کنه
 سوگند: يس عالقه و عشق چو

 شدم هنوگ دارم تاوانشومیدم  اریا: یبار عاشق
 سوگند: تاوان؟ من تاوانن

اریا: سوگند چرا نمیفهمو منو بخاطر هیچ و يوچ ول کردي رفتو میتونسو بهن 
ساااال بچمو اگم ينهون کردي با  6بگو باهن حلش کنین ولو فرار کردي بعدم 

این حال من هر روگ با عكسااار حرف میزدم عكسااار هنوگ توخونه رو دیواره 
ي بعد این همه سااال باهام مثل غریبه برخورد میكنو با این که همه چیزو اومد

 فهمیدي 
 متوجه شدي خودر اشتباه کردي

 ولو باگم اینقدر مغروري که خودتو طلب کار میبینو 
 سوگند: توهن اشتباه کردي اگه اگ اول بهن میگفتو این اتفاق نمیوفتاد

 اریا: من چه میدونستن اینقد کله خري
 خودتوسوگند: 

اریا: اگه میخواي گذشته رو فراموش کنو و همه چو تموم شه تا فردا برگردخونه 
 اگه تا فردا نیومدي هن منو هن رادوین و فراموش کن

 سوگند میخواست حرف بزنه که تلفن قطع شد
 سوها: چیگفت؟
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 سوگند: گفت اگه دوسن داري تا فردا برگرد وگرنه فراموششون کنن
 سوها: میري دیگه

 د: نمیدوننسوگن
 سوها لبخند گدو گفت: میري
 رفت داخل اتاق و دراگ کشید

 صبح صداي ایفون اریا رو اگ خواب بیدار کرد
 خواب الوده رفت درو باگ کرد دوباره دراگ کشید

 صدا اگاشپزخونه بیدارش کرد
 اروم بلند شد رفت ببینه چه خبره

 بودمسوگند: اریا اینجا چرا بهن ریخته چقد خراب کاري کردي ن
 اریا با تعجب نگاهو بهش کرد

 سوگند: اریا چته خوبو؟؟ رادوین کجاست
 اریا: خوابه

 سوگند: خونه گندگیمو داغون کردیا نگاه کن نگاه کن
اریا رفت ساامتش جلوش وایسااااد و گفت: اگ یه مرد خوش گذرون این چیزا 

 طبعیه
 سااوگند دسااتشااو انداخت دور گردن اریا گفت: بعضااو وقتا ادم اگ حسااادر

 یچیزایو میگه دیگه عشقن دلن برار یذره شده بود
 اریا سوگند و بغل کرد سوگند ياهاشو دور کمر ایا حلقه کرد 

 اریا: منن دلن برار تنگ شده بود
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 صورتشو برد جلو که ب*و*سش کنه 
 رادوین با خواب الودگو گفت: صداي مامان اومد

 سوگند: صداش نه خوده مامان اومده
 ر
 

 سوگند ادوین يرید بغل 
 اریا: راستو دیگه نمیرین ياریس؟

 سوگند: نه سوها میره یه سر فقط همه چیزو میفروشه میاد
 اریا: خوبه

 رادوین: مامان دنیز چو يس
 سوگند: رادوین مانلو هست که

 رادوین: دنیز 
 مهرداد گنگ گد و گفت که میخواد با مانلو بره يارك مانلو لج اورده رادوینن بره

 وین و عوض کرد و حاضر کردشسوگند لباس راد
 مهرداد اومد دنبالش بردش

 بعد اگ رفتن رادوین اریا اگ يشت بغلش کرد
 گردنشو ب*و*سید و گفت: چقد دلن برار تنگ شده بود دیگه نرو

 سوگند برگشت سمتشو سرشو بهش نزدیك کردو گفت: هیچ وقت نمیرم
 لباشو چسبوند به لباش

 اریا بلندش کردو انداختش رو تخت
*********** 
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 گوشو اریا گنگ خورد گوشیشو ورداشت و اروم جواب داد: الو بله
 ارش: اریا ماندانا دردش اومده 

 اریا: کو؟
ارش: یه ساعت يیش بردیمش بیمارستان ناگي مدرسه برو دنبالش ببرش خونه 

 بعد میام دنبالش
 اریا: باشه

 سوگند : چیشده
 دنبال ناگي اریا: ماندانا رو بردن بیمارستان باید برم

 سوگند: کدوم بیمارستان منن میرم
 اریا: رادوین چو

 سوگند: خوب تو رادوین و ببر با ناگي بعد بیارشون خونه
 اریا: باشه

 رادوین تو اتاقش خواب بود اریا بیدارش کرد و رفتن دنبال ناگي
********** 

 بچه ماندانا يسر بود اسمشو گذاشتن نریمان
 ناگي حسودي میكرد بهش

شیرین مان سودي کنو بچه اول  دانا: مامانو این داداش کوچیكته نباید بهش ح
 تره همیشه

 ارش: اصال من عاشق دخترم يسر چیه
 ناگي: واقعا بابا؟؟
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 ارش: اره بابا تاگه نو نو واسه خواهرش کادو هن اورده 
 و جعبه بزرد رو که واسه ناگي خریده بودن اوردن بیرون 

 یه عروسك بزرد و خوشگل
 ذوق کرد  ناگي

 سوگند: خوشبحالت ناگي
 ناگي: اره خیلو خوشگله

 رادوین: منن میخوام
 اریا: عروسك؟؟

 رادوین: نه اگ اون ماشینا که راه میره
 سوگند: تولدر

 رادوین: نخیر االن
 اریا: فردا میخرم برار

 ناگي: حسودي چقد بچه لوس و ننر
 رادوین: خودتو 

 دوید سمت اتاقو يرید يایین که ناگي رو بزنه ناگي 
************ 

 چند ماهو اگ بدنیا اومدن نریمان و رفتن سوها میگذشت
 مهردادم میخواست بمونه 

 ایلین اومده بود يیش سوگند
 مانلو و رادوین داشتن باهن باگي میكردن

 ایلین رو به سوگند گفت: بیا اخر هفته برین يیش خانن گل 
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 سوگند: نمیدونن اریا وقت داره یا نه
 ایلین: حاال صحبت کن باهاش بهن بگو 

 سوگند بلند شد که چایو بریزه یهو حالش بهن خورد دوید سمت دستشویو
 ایلین: خوبو چت شد

 سوگند: خوبن خوبن فكر کنن...
 ایلین: فكر کنو چو؟ حامله اي؟

 سوگند: اره چند بارع اینجوري شدم 
 ایلین: واي اخ جون باید اگمایش بدي مطمئن شو

 اس يوشیدن رفتن اگمایشگاه ایلین مانلو و رادوین و بیرون نگهداشتسریع لب
 سوگند اومدایلین گفت: چیشد

 سوگند: چند روگ دیگه حاضر میشه 
 رفتن بیرون کلو گشتن و دور گدن

 شب اومدن خونه ایلین اینا سوگند به اریا گنگ گد گفت بیاد اونجا
 کلو خوش گذروندن و خندیدن

******** 
 گد گن اسمشو صدا

 سوگند دوید سمتش
 گن: مبارکه مثبته

 سوگند باخوشحالو تشكر کردو رفت 
 توراه اگ گل فروشو گل خرید شیرینو هن خرید



 425 محصور شدگان

 رفت 
 بود گنگ گدن ١ساعت نزدیك 

 راننده رادوین و اورده بود
 رادوین: مامان گشنمه

 سوگند:دستتو بشور نهار حاظره
 رادوین بدو رفت دستشو شست و اومد نهار خورد

 غروب اریا اومد خونه رادوین يرید بغلش
 سوگند: اریا یه خبر خوب دارم واست

 اریا: خیر باشه
 رادوین: مامان داره ابجو میاره

 اریا: چو؟؟؟؟ سوگند چو میگه
 سوگند: رادوین خیلو دهن لق شدیا

 اریا رادوین و گذاشت يایین دوید سمت سوگند و بغلش کرد
 رادوین: من چو يس

 اریا: بیا توهن
 رادوین يرید رو دوش اریا 

*************** 
 سوگند دردش گرفته بود 

 ایلین و سوها يیشش بودن
 سوها رادوین و مانلو و بغل کرد برد تو اتاق

 ایلین بردش بیمارستان اریا هن اگ اونطرف اومد بیمارستان
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 اریا يشت اتاق قدم میزد
 دکتر: مبارکه دخترتون بدنیا اومد

 اهو به دکتر کردو بعد يرستار اوردش بیروناریا با خوشحالو نگ
 اریا بغلش کردو گفت: میتونن خانممو ببینن

 يرستار: بعله یكن بمونین
 اریا با راسپینا رفتن داخل سوگند چشاشو اروم باگ کرد

 اریا: دخترمونو ببین
 راسپینا

 سوگند: سر این يیشن بودي
 اریا: همیشه يیشتن اگ این به بعد

شیما محراب رادوین مانلو همه اومدن داخل  سوها  ارش ماندانا مهرداد ایلین 
 ناگي 

 همه اومدن 
 همه چو به خوشو تموم شد

 يایان
 ١٣95ابان  

 زیبا انرمبابت نوشتن این  عزیز یسوگند موسوبا تشکر از 


