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 : مقدمه

 ...یحرف بزن یخوایکه نم یدیچون انقدر رنج یکنیسکوت م یگاه

 یگفتن ندار یبرا یچون واقعاً حرف یکنیسکوت م یگاه

 هم انتظار یاعتراضه و گاه کی یگاه سکوت

 چیه نکهیا یبرا یکنیوقت ها سکوت م شتریب اما

 کنه...  فیتوص یکه تو وجودت دار یغم تونهینم یا کلمه

 ... ییهمون حسِ تنها یعنی نیوا

 

 

 

 

 زدم: غیج هیرو گوشم گذاشتم و باگر دستامو

 !ــــــــنیدست از ســـــرم بـردار خوامــــــش،ینم _

هنم د یور. دستمو دادیامونم نم یلحظه ا هیتخت پرت کردم. گر یوخودم رو دمیروکوب دراتاق

 کردم تو بالش خفه کنم...  یوسع زمینره. هق هق ر رونیصدام ب گذاشتم تا

زجه و هیگر یبودن وچشمام پف کرده بود... حت دهیاشک بهم چسب یسیبلندم از خ یها مژه

 نکرد...  یزدنام هم بابا رو راض

 مامان از پشت در اومد یصدا

 ... میبذار حرف بزن زمیدرو بازکن عز... مهزاد... مهزادجان _
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 باال شد ن،یدر چند بار پائ ی رهیمتعاقب دستگ 

  فتم:گ دیرسیکه از زور بغض! گرفته وخش دار به نظر م یی... و با صدادمیچیخودم پ به

 راحـتـم بــذار... ... ـخــوامینمـــ _

 سوختیام م یدر پ یپ یو اشک ها یلیاز درد س صورتم

 گشتم...  میسردم دنبال گوش یدستا با

ادا ه مبک بستمیم دیو ام زدمیبهش چنگ م دیکه با یسمانیر نیراه بود... آخر نیآخر ادیمه

 باشد دهیپوس سمانیر

شاره و نگشت اارو گرفتم. با  ادیمه یشماره  نکهیتا ا دیچرخیم دیصفحه کل یخودکار رو انگشتم

منحوس تو گوشم  ی. بازهم همون صدارمیچشمام روبگ یسیکردم خ یسع گمیشصت دست د

 دیچیپ

 "باشد یدستگاه مشترک مورد نظرخاموش م"

. و برم..بکردم به خواب پناه  یسع یچارگیبود واز ب نیرو ازحرص پرت کردم. سرم سنگ یگوش

  ...داشتیامشب دست ازسرم برم کردیم یهمه فکر که سرم رو متالش نیکاش هجوم ا یا

 از اشک نبود یخبر گهیبه سکسکه شده بود... و د لیهقم تبد هق

به  نهندانقره فام خودش رو سخاوتم هیتخت غلت زدم و چشم دوختم به پنجره که ماه سا یرو

 درون اتاق فرستاده بود... 

م سر اگونه  یرو یقطره اشک رفتیجلوچشمم کنارنم یپرهام لحظه ا ر،یبستم تصو رو چشمام

 گذشته ام غرق شدم...  کسالیخاطرات  یبالش فرو رفت... و من تو یتو خورد و

**** 
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 ... یایب دیسفارش نکنما... حتماً با گهی: مهزاد دایمان

ودم خه خدا ب... باشم ایمهمون نجوریتو ا ذارهینم یشناسیمنو که م یبابا هیتولد تو قاط زمیعز _

 ... امیب خوادیدلم م یلیخ

 شهیم یکه راض شاالیخودتو بکن ا یتو سع _

 گاز زدم و بادهن پر گفتم:  چمویساندو

 !!!شهیم یچ نمیبب _

 از بچه هارو بده گهیبه من زد و رفت کارت دعوت چندتا د یلبخند ایمان

  بمیانداختم تو سطل آشغال و کارت و گذاشتم توج چمویزده شد و منم نصفه ساندو زنگ

درسه اخالق مم بدناظ یخانوم نور رفتنیمثه مورچه از پله ها باال م یسرمه ا یها با مانتوها بچه

مثل  غر بودو ال بود دراز ستادهیراس راه رو ا شیگشاد سرمه ا یامون با مقنعه چونه دار و مانتو

 یخط کش آهن

 کنارش رد شدم که صدام زد از

 رادمان؟  _

 بده به من ریگ خواستیفقط م نیگفتم و برگشتم سمتش ا یلهلبسمه ا لب ریز

 بعله خانوم؟  _

  نم؟یبب نجایا ایب _

 افتاده مظلوم نگاهش کردم گفت:  یرفتم و با سر کنارش

 ؟ ؟یمگه شوهر کرد یچرا ابروهاتو برداشت _

 تو شکمش...  رفتمیباکله م کردمیکه اگه خودمو کنترل نم یییوو
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زش ا یزیرنگش بوره... اگه بردارم به نظر شما چ شمیجور نیمن ابروهام هم یخانوم نور _

  مونه؟یم

 الغرش دو طرف صورتم رو نگاه کرد وگفت:  یدستا با

 خوب برو سر کالست!!! یلیخ _

 ت: کالس گف یازدخترا یکیرو هوا کردم که مهتا  یگفتم و ازش گذشتم پوف یا بااجازه

 داد بهت؟  ریشد باز زلزله گ یچ _

کل  که دزیم غیآنچنان ج دیدیم یندیزناخوشایاگه چ دیرسیزلزله بود چون هرجا م ینور لقب

 دیلرزیساختمون مدرسه م

تو ابروها هپرسیمن م از باره یهفته  هر چند وونسیداره... د یریخود درگ کهیآره بابا زن _

  ؟یبرداشت

  مونه؟یبردارم ابرو برام م دمیچار تا شو نیاگه هم آخه

 بخور بیس ایگفت: حرص نخور بابا ب دویخند

 ... خورمینم _

 نظارت به همه نجایا از کالس من بودم و یطونایآخر که سردسته تمام ش زینشستم م سرجام

 کردمیم

 بود بمیتو ج بُرد راهرو برداشته بودم و یوهم برنامه داشتم چندتا سوزن ته گرد از ر امروز

شت ج داباهام ل شهیمتنفر بودم هم ستمیمعلم. از معلم درس ز یفروش کردم تو صندل برعکس

 بهم بگه...  یزیچ تونستیزرنگ بودم نم یچون درسم خوب بود و جزو شاگردا یول
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 یکل دنیسریتا معلما به طبقه سوم م مکتین یکارم تموم شد خونسرد نشستم رو نکهیاز ا بعد

هم  هیبق ندخویبود و آهنگ تکون بده آرش رو م ستادهیا زیم یاز بچه ها رو یکی. دیکشیطول م

 خونه بود وونهیکلمه د یواقع ی. به معندنیرقصیم نیپائ

ه ب نکهیدرهمش بدون ا یهمه جا سکوت شد اونم بااخما ستیمعلم درس ز یهاشم بااومدن

 دیاز جاش پر دینکش قهیبه دود یروش نگاه کنه نشست ول یصندل

 گرفته بودم که نترکم از خنده!!!  یخودمو جور ناجور یجلو

 گفت:  رفتیطور که راه م نیهم یصندل ینشست رو گهید

 مخش کنتا برگه هاروپ دیجاهاتون رو مشخص کن رمیگیم زیجلسه کوئ نیجلسه قبل گفتم ا _

 هام آماده امتحان بودن یضبع کردنیها اعتراض م یبعض

ردم کخارجش  لونیوازنا رونیب دمیکش فمیکه از خونه آورده بودم رو از ک تکسیوا سرنگ

  بمیج یانداختمش تو

 یتوجه کردم که بدون بو باشه چون مامان کم رفتمیکش م تکسیداشتم وا یوقت صبح

 ها تو خونمون موجود بود ندهیوسواس داشت ازهمه نوع مواد شو یمامان کم چون

وشتم نرو  که بلد بودم یینبود تندتند جواب سواال شتریهارو پخش کردن پنج تا سوال ب برگه

 موند شیکی

 گفتم:  دیمن رس زیبه م یراه بره وقت زهایم نیعادت داشت ب یهاشم

 خانوم؟  دیببخش _

 بله؟  _

  اد؟ینم ادمی دیکن یسوال رو راهنمائ نیا یکم شهیم _
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ر چندبا گور به گور شده باانگشت یدستم سرنگ رو درآوردم هاشم یکیبا اون  نیح نیهم در

 زد رو برگه وگفت: 

 ادیم ادتیفکر کن  _

 عجوزه خانوم کردمیمن فکر نم یگفتینه بابا تو نم اااا

 رنگش یمشک یمانتو نیپائ یکردم رو یرو خال تکسیوا یبره سرنگ محتو تاخواست

ل تم داخه من بود که با عالمت دادن ساکتشون کردم سرنگ رو انداخکالس نگاهشون ب ی همه

 و سوال آخر هم نوشتم فمیک

 وقتمون نمونده انیتاپا یزیساعتشو نگاه کردو گفت چ یهاشم

 دادم و نشستم لشیرو تحو برگه

 دیترک مانتوش کل کالس دنیباد رونیاز کالس رفت ب یکه تموم شد اول از همه هاشم کالس

 لکه بزرگ قرمز افتاده بود هیاز خنده... پشت مانتوش 

 هم تیتازه ازهم حما دادیلو نم ویکس چکسیبودن ه هیبود که همه پا نیکالسمون ا یخوب

 میکردیم

 سهیحس باشه که نفهمه مانتوش خ یب تونهیآدم م هی چقدر

 دهیبا بدنش نداشت که بشه گفت نفهم یتماس چیپائین مانتوش بود ه البته

 که دلم خنک شد...  آخ

***** 

 از آبسرد کن آب خوردم  یآب و کم ریش ریگرفتم ز دستمو

 کروبهیدستت پُره م اریب وانی: صددفعه بهت گفتم باخودت لایمان
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 ستنیبرو بابا همه مثه تو که سوسول ن _

 اومد زدیبلندگو که اسممو صدا م یصدا

 قی: اوه اوه برو کارت دراومد رفاگفتیمان

 ننزیاول منو صدا م فتهیم یمدرسه هراتفاق یچرا هرکجا دونمیوگفتم: نم دمیجو لبمو

 مهزاد امروز اخراج رو شاخته یچون از همه شر تر خود توئ _

 نمیشه بابا  یزیچ _

 گفتم:  دمیخندیو م رفتمیکه عقب عقب م یدر حال بعد

 میو رفت میاگر بار گران بود _

 میو رفت مینامهربان بود اگر

 ترس تو دلم نبود یذره ا دمیخندیهم م کردمیم هیگر هم

 زد:  ادادیمان

 کردمیم سیمهزاد من جات بودم شلوارمو خ ییپررو یلیخ _

 تمرداشقدم ب یشتریبار باسرعت ب نیو دستمو براش تکون دادم دوباره صدام زدن ا دمیخند

 به دفتر مقنعه امو درست کردم و در زدم دمیرس

 دیبفرمائ _

 مونریمد یپِدَ سگ... خانوم توکل یباز کردم سه نفر تواتاق بودن زلزله.. هاشم درو

ب مارو خو یاحسان ازدواجم نکرده بود و خونواده  یخواهر زن عمو و خاله  شدیم که

 شناختیم

 خانوم؟  نیداشت یبامن کار _
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 گفت:  یخانوم توکل اهمونیخانوم  مهناز

 تو مهزاد جان ایب _

 کردم و رفتم داخل درو ول ی رهیدستگ

 کردیبا حرص نگام م یداشت هاشم رنظریاز پنجره بچه هارو ز زلزله

 نشسته بود زشیهم آروم پشت م یتوکل

 به چشمش زدوگفت:  نکشویع

  گن؟یراست م یخانوم هاشم _

  و؟یچ _

 پشت مانتوشون یختیجوهر ر نکهیا _

 : دیپر هویدهنم  از

 بود تکسیجوهر نبود وا _

 موقع بازشه یرو که ب یدهن رمیگِل بگ یا یمحکم زدم تو دهنم لو دادم اساس بعد

 : دوگفتیاز جا پر هاشمی

هر بود جو تکسیوا دونستیکجا م پس از ستیگفتم کار خودشه؟ اگه کار خودش ن دیدید _

 نبود؟ 

 دانش آموز نمونه اتون رو...  دیریبگ لیتحو دیبفرمائ نیکردیقبول نم شما

 من شیاز جابلند شد و اومد پ یتوکل خانوم

 کار تو بوده مهزاد؟  _

 نع _
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 جوهرنبود یدونیپس از کجا م _

 دونمینم _

 : جواب سرباال ندهیتوکل

 من جواب سرباال ندادم _

  د؟یمارو تنها بذار شهیم ؟یخانوم هاشم ،ی: خانوم نوریتوکل

 مدرسه بودنم خوب بودااا ریمد رونیرفتن ب دوتاشون

  ؟یکارو کرد نیچرا ا _

 نکردم نکارویمن ا _

 همه مطمئنن کار تو بوده یول _

 الپرتمو داده؟  یکس _

ه نرفت تادی میشناسیهم الپورت نداده هممون بعداز سه سال تورو م یکس پس کار خودته!! _

 یاز معلمارو تو پنچر کرد یکی نیماش کیکه پارسال الست

 غ بگمدرو تونستمینگفتم دستم رو شده بود و نم یزیچ

 یخانوادت زنگ بزنم تا سه روز حق اومدن به مدرسه رو ندار دبهی: بایتوکل

ام باال هنمره  یهمه  دمیقول مبه خدا  یکن یباز یپارت کمی شهیمهناز جون تورو خدا نم _

 باشه

 زا یحساب یکنم چون خانوم هاشم یکار تونمیمن نم؛ مهناز جون ماله تو خونس دختر _

 درستو حذف نکنه یکن ترم آخردستت شکار بود دعا 

 ادیب دیداداشم بگ به؛ دیبه مامان بابام زنگ نزن دیکن یلطف هیپس  _
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 زنگ زد  یرو تند تند گفتم و خانوم توکل ادیمه شماره

 مهزاد جان ریهستم مد یمن توکل رمیگیتماس م عصریول یسالم از مدرسه  _

_ ... 

 مدرسه نیایب عتریسر یبله زنگ زدم بگم اگه براتون مقدوره هرچ _

_ ... 

 با شما صحبت کنم دی... بادینشده نگران نباش یزیرادمان چ ینه آقا _

_ ... 

 پس منتظرتونم... خدانگهدار _

 از راهرو اومد داخل دیدویکه م یدرحال ادیساعت بعد مه مین

 گفت:  دیمنو د یوقت

 شده؟  تیطور ؟یمهزاد خوب _

 باهات حرف بزنه...  خوادیم ینه خوبم... خانوم توکل _

 د بلند ش ز جاا ادیزلزله هم اونجا بود که به احترام مه میرفت ریبه اتاق مد ادیبا مه همراه

 تولباس فرمش و ابهت برادرم غرق لذت بودم ادیمه دنیمن ازد و

 خواست یافتاده و بعد از نور یداد که چه اتفاق حیتوض ادیمه یبرا یتوکل خانوم

 ش... دفتر ارهیرو ب یهاشم

  نیبااخم منو نگاه کرد که سرموانداختم پائ ادیفاصله مه نیا تو

  زنه؟یبچگانه ازت سرم یکنم باتو مهزاد؟ چرا کارا کاری: من چادیمه

 کردومنم مجبور کرد معذرت بخوام یازش معذرت خواه ادیاومد داخل مه یهاشم یوقت
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 راج شدموز اخگفته بود برقرار بود و من سه ر یکه خانوم توکل یهنوزم اون سه روز اخراج یول

 بود انگار درد ودلش باز شده باشه دهیرو د ادیمه هم که تا ینور

 ادیهالع مانجام داده بودم رو گزارش کردو به اط یلیچندماه سال تحص نیکه توا ییکارا کل

 هم که شکستم ازقلم ننداخت یاون مهتاب یرسوند حت

کنم  داختاشو پر نهیزده من هز ییبه جا یپُره گفت اگه خسارت یلیدلشون خ دیکه د ادهمیمه

 که اونا قبول نکردن

***** 

 بانگهاخراج شدنم به مامان با یاز ماجرا یزیقول داد چ ادیمداوم من مه یاصرارها با

ول به ق درس یبشم وفقط و فقط تمرکزم رو بذارم رو یخوب یبچه  گهیمنم قول دادم د البته

 ل سرنوشت ساز من بود، سال کنکور... سا؛ امسال ادیمه

الصه خ یالح یو ب یضینفهمن که اخراج شدم روز اول خودمو زدم به مر نایمامان ا نکهیبخاطرا

 شد دهیچیروز اول پ

 هم رام ندادن اطیح یتو یدوم که رفتم مدرسه حت روز

 در مدرسه تا ساعت بگذره یجلو نشستم

**** 

 نشسته بودم نجایازساعت هشت صبح من ا شدمیکم داشتم کالفه م کم

 دوازده بود یساعتم نگاه کردم رو به
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 ادیهم؛ ستمو مجبور بودم تا اون موقع صبر کنم کتاب تست روب میشدیساعت دو تعطیل م امروز

 ست هاشوبودم کل ت منه بدبخت محبور و دیخریتست م دیکتاب جد هیبرام  کباریهفته  دو هر

 کردینم غیکمکش در از تونستیکه م هرکجا تا ادیبزنم البته مه

 نش... ه خوردبودو درآوردم و شروع کردم ب دهیبرام خر ادیبسته آلوچه که مه هی فمیک یتو از

د ش ادهیجوون ازش پ بایپسرتقر هیمدرسه پارک کرد و  یخوشگل جلو نیماش هیساعت بعد  مین

 اشو زد به کاپوت هیتک

 گرفتمیم ینداشتم و با بسته آلوم کشت یاصال بهش توجه من

 زدمیم سشیتو دستم و ل کردمیبرعکسش م دیرسیآخر آلوچه م یوقت شهیهم

  شه؟یم لیمدرسه ساعت چند تعط دیدونیخانوم شما م دیببخش _

 بله _

 خب ساعت چند؟  _

 گشاد نگاهم کرد یباتعجب بعدباخنده ا کمیکردم اول  نگاش

 ساعت دو _

ت دم پشپرت کردم و از جام بلند ش یبازش رفتم بسته آلو رو گوشه ا شیبه ن یغره ا چشم

 ییرفتم تو دستشوو دمیدو نهینب یکه خانوم قدس یجور یواشکیمانتوم رو تکاندم و 

 بود یکیکل صورتم با آلو  دمیلحظه ترس هینگاه کردم  نهیصورت خودم تو ا به

 رونیازش ب یبه طور نامرتب میئطال یبود موها ستادهیسرم وا ل-غ-بهم کج شده بود و  مقنعه

 زده بود 

 دهنم گرفتم یو دستمو جلو دمیکش یغیج ییشکسته دستشوو ی نهیخودم تو آ دنیازد
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 صورتم رو شستم و مقنعه امو صاف کردم عیسر

 دوشم رو یور هیبرداشتم و  نیزم یبهش رو از رو زونیآو یام بااون سه صورتک چوب کوله

 انداختم... 

 تا خوردن زنگ نمونده بود یزیچ رونیرفتم ب ازمدرسه

 در مدرسه بود یخوشگلش هنوزم جلو نیبااون ماش پسره

  ؟یستیشما چرا اآلن سرکالس ن _

 گفتم:  تخس

 اخراج شدم _

 که اخمام رفت توهم...  دیخند

 چرا؟  _

 دمیکش یخط فرض نیزم یرو میهامو باال انداختم و بانوک کتون شونه

 ختمیر تکسیمون وامعلم یمانتو یرو _

ها  یزامب لحظه فکرکردم هی رونیب ختنیزنگ اومد وبعد بچه ها دسته دسته از مدرسه ر یصدا

 حمله کردن

 با خنده به سمتم اومد دمیرو از دور د ایمان

 خوش گذشت _

 و گفتم:  دمیکش یکشدار ازهیخم

 خسته شدم سردمم شد یلیخ _

 ... یاله _
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 !ی: سالم پَراگفتیهمون پسره بود! مان م،یبرگشت یسالم دوتائ یباصدا

 ؟؟؟ بود یاسمش پر؟؟؟ یپر

 گفت:  ایمان

 پسرخالم پرهام؛ مهزاد _

 به صورت خندونش کردم و گفتم ییگذرا نگاه

 خوشبختم...  یلیخ _

 وگفتم:  دمیکش یا گهید ی ازهیخم

 !یبا س-و-ب یمان گهیمن برم د _

 مهزاد خانوم متونیبرسونپرهام: 

 بره خونه!!! اتوبوس حال داشت با یتعارف قبول کردم ک یب

 من جاخورد ییاز پررو پرهام

 شهیدادم به ش هیشدم و سرمو تک نشیماش سوار

 ازشون تشکر کردم و رفتم داخل میدیرس یوقت

**** 

 خودش برگشت یبه روال عاد زیدر مدرسه گذشت و همه چ یسوم اخراج هم جلو روز

 ول کنمشو قبتا حتماً دعوت زدیبودو هر روز رو مخ من دراز نشست م ایتولد مان گهیروز د سه

 با، بابا صحبت کنه  گفتمیم ادیبه مه دیبا

 ها نداشتم یمهمون نجوریعادت به رفت ا یخانوادگ یها یاز مهمون ریغ من

 شدیسال هم محسوب م انیجشن پا ییجورای ایمان تولد
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 رتست و کنکو رکتابیو من سخت درگ میاسفند ماه بود لینمونده بود اوا دیتاع یزیچ

 شده بودم همش کتاب تست جلوم بود قیهم که تعل یسه روز اون

ش تال دیسال سرنوشت توست... با؛ امسال گفتیهمش م گرفتیبهم سخت م شتریازبابا ب ادیمه

 ... یکن

**** 

 ومدیم یلیکه به رنگ چشمام خ یآسمون یآب رهنیپ هیتو اتاق آماده شدم  ایتولد مان شب

 و بهش حالت داد دی... مامان موهامو سشوار کشدمیپوش

و  مدیوشپیساده م شهیپالتو از اتاق خارج شدم هم دنیست نقرمو انداختم و بعداز پوش مین

 حال مامان معتقد بود که باز هم تو چشمم نیاما باا کردمیم شیکم آرا یلیخ

 منتظرم بود... بابا شرط گذاشته بود اطیتوح ادیمه

 دنبالم...  ادیمنو ببره و بعداز جشن هم خودش ب دیبا ادیبرم مه خوامیاگه م که

 ابروهاشو باال برد وگفت:  ادیکارت خوندم مه یرو از رو آدرس

 دنبالت؟  امیساعت چند ب _

 زنمیزنگ م _

 دست تکون دادم ادیمه یشدم و برا ادهیپ نیازماش میدیرس یوقت

د اغچه بوکه دو طرفش ب یسنگ یاز جاده  گفتینفر به همه خوشامد م هیباز بود و  اطیح در

 به استقبالم اومد  ایگذشتم مان

 پس باالخره خان بابا اجازه رو صادر کرد _

 دیبه دادم رس ادیمه _
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 لباستو عوض کن  میبر ایب یچقدر خوشحالم اومد یدونینم یوا _

 نرویب و از اتاق رفتم دمیبه موهام کش یلباس دست ضیو بعد از تعو ارفتمیاتاق مان به

 دینفر بود که منو د نیاول ایمان

 صورتش بود به سمتم اومد نفکیکه جزو ال یگشاد یخنده  با

 کصافط یچه ناز شد _

 ابراز عالقه اشم با فحش بود یو تشکر کردم مان دمیخند

 جوونا یکه همه  یو برد به سمت دیکش دستمو

 بودن ستادهیا

 کنم تیبه چند نفر معرف خوامیم ای: بایمان

 به اطراف انداختم ینگاه

 دنیرقصیجوون وسط م رویو همه پ خوندیرو م یشاد یلیآهنگ خ یج ید

 زدنیگپ م ای دنیرسیبه خودشون م ایهم  هیبق

 بود کیبار کوچ زیم هیسمت از سالن  هی

 بود  لمایخونشون شکل ف نیقوان ی همه

ها  یاز عروس یما باب نبود فقط بعض یکدوم از مجلس ها چیوب خوردن تو ه-ر-ش-م اصال

 ... خوردنیجوونا م

 کنان گفت:  غیج غیبودن ج زباریکه کنار م ییبا ذوق رو به همونا ایمان

 کردم فیازش تعر یکه کل یهمون؛ از دوست خوشگلم مهزاد نمیا _

 پسر عموم شهرامه نیبه من گفت : ا رو
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 کردساله اشاره 26ای25پسر  هیبه  و

 و برادرش پدرام سایدختر عمم پر نمیا

 به جفتشون لبخند زدم و سر تکان دادم رو

 دخترگفت:  هیبه  رو

 فرناز میدختردائ وونهیخل و د دونهی یکی نمیا _

 الهام و پرهام دخترو پسر خالم...  یافسانه ا یدو قلوها و

 رفت سمت همون پسر پرهام چشمم

 دمشیدر مدرسه د یبود که اون روز جلو همون

 زد که جوابشو دادم ییآشنا لبخند

 برادرش بود  هیچقدر شب ستادیکرد اومد کنارم ا شیالهام معرف ا،یکه مان یدختر

 هم بود یو لباشون کپ یطوس ی دهیکش یچشما

 خوشگل بودن دوتاشون ااااریبس و

 داشتن  یخانوادشون پوست سبزه و گندم ی همه

 کردیبود که جذاب ترشون م دیدوتا پوستشون سف نیا یول

 شتریبن رو تو چشماشون افتاده بود و درخششو یبزرگ و الماس ینور لوستر ها نکهیا مخصوصاً

  کردیم

 باهمتون خوشبختم ییبه همشون گفتم: ازآشنا رو

 گفت  یزیچ هیدر جوابم  یهرکس
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ه خشک شد و تنمر تافتادچقدرق ادمیبود تازه  یکه چه آهنگ یوسط وا میرفت ایفرناز و مان همراه

 بود... 

 حالش مثه گربه اس یدار یناز یچه چشما _فرناز

 گهیه مک یزیچ نیاول نهیبیمنو م میبهم بگه گربه هرک یکی ادیخوشم م یلیخ؛ گفت نمیا اه

 همینه... 

 به وضوح جمع شد و اخمام رفت توهم افمیق

 ادیگربه؟ بدم م ینگ گهید شهیفرناز جون م _

 نزد! یحرف گهیتکون داد و د یسر متعجب

ت و ز تنقالظرف پرا هیبا  اینشستم مان یبا فرناز ازش جدا شدم و گوشه ا دنیرقص کمی بعداز

 شد کمینزد وهیم

 زمیکن عز ییرایاز خودت پذ _

 تشکر کردم یو از مان زیروگذاشتم رو م بشقاب

شنگ ق یلیهم خ یالهام و پرهام که روبه رو یکرد رو ریرقصنده ها نگاهم گ تیجمع یتو

  دنیرقصیم

 دیالهام رو تو دستش گرفت و الهام چرخ یلحظه پرهام انگشتا هی تو

 هوا پخش شد یچرخ زدن الهام دامن لباس قرمز رنگش رو با

 موندیم رهیروشون خ یا نندهیکه نگاه هر ب دنیرقصیخوشگل م انقدر

 گرفت دموید یکنارم نشست و جلو یکیاون دوتاشده بودم که  محو

 بود ایمان یجاخوردم و خودمو جمع وجور کردم نگاهش کردم پسر عمو کمی
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 به اسمش که گفت:  کردمیداشتم فکر م؟؟؟ بود یرفت چ ادمی اسمشم

  ن؟یچرا تنها نشست _

 خسته شدم...  _

 ماه درسته؟  یزاده  یعنیاگه اشتباه نکنم  ادیاسمت بهت م _

 بله!  _

 دقرمز رنگ غوطه ور ش عیتو اون ما السیته گ یها تونیدستشو تکون داد ز یتو جام

 کردیم تییاذ رشینگاه خ ومدیخوشم ن ازش

 بود ین گرمرقص جدا شد و اومد کنار من خودمو باالهام سرگرم کردم دختر خو ستیاز پ الهام

بود  خوش مشربانقدر  یشام سرو شد پرهام هم کنارما نشست با حضورش معذب شدم ول یوقت

 باز شد! خمیکه کم کم  کردیرفتار م یو خودمون

 بود...  یخوب یلیخ شب

 ینینگدا سکه مبا دمیترسیم نیوازا کردیوقتا نگاه سرکشم بود که پرهامو دنبال م یگاه فقط

 نگاهم رسوام کنه... 

  عاشق شدن... ینوپا بودم برا یادیز دمیترسیکه ازش م گرفتیدرمن داشت شکل م یحس

 خودشو یعکسا پرهام با مسخره باز یهمه  یچندتا هم عکس گرفتم تو ادیمه تااومدن

 ... کردیجام

*** 

 کردمینگاه م ارویتولد مان یبودمو داشتم عکسا دهیتخت درازکش یرو

 گذاشته بود اشاخیالهام ومان یتاکجا بازبودو برا ششیپرهام زوم کردم..ن یچهره  یرو
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 بودو خودش از خنده غش کرده بود...  دهیمالخامه  ارویدماغ مان یبعد عکس

 ... نشستیقلبم م یتو شتریب شترویپرهام ب کردمیکه نگاه م یهرعکس

 لبم جاگرفت... وباهزارتافکردخترونه به خواب رفتم یرو یلبخند

*** 

ام س پرهبودو من همچنان سرم گرم درس و کنکوربود... شبا قبل ازخواب باعک دیع یکاینزد

 ..زدمیحرف م

 مزخرف باشه تونهینگاه م کیچقدرعشق تو کردمیباخودم فکرم شهیهم

 بود...  دهینگاه دلم لرز کیمن با یول

 دوست داشتن بچه بودم...  یچقدر هم برا و

رف ح دیمدرسه تو گوش من داره درمورد رنگ سال و مد جد میازصبح که اومده بود ایمان

 خسته شدم گهی... دزنهیم

  ؟یکنیبس م یاه مان _

 مگه؟  هی: خو چایمان

  خونم؟یدارم درس م ینیبیمگه نم _

 : توام که همش چشات توکتابهایمان

 گفت و سرشو برگردوند  یشیا

 گفتم:  زدمیکه داشتم کتاب رو ورق م همین طور

 حاال قهر نکن خانوم لوس _

  رون؟یب میبر یای: امروزمایمان
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 کجا؟  _

 دیخر میریهم م بعدش اونجا میبر اباهمی... بنایپرهام ا یببرم شرکت بابا دیبسته روبا هی: من ایمان

 وگفتم:  ایزل زدم به مان زشدیاسم پرهام گوشام ت دنیباشن

 شرکتشون کجاست؟  _

 میگردیوبرم میری... زود مکهینزد _

  ؟؟ نمشیبب شهیم یعنیپرهامم هست؟  یعنی ایخدا یوا

 به مامانم خبربدم دیامابا امیاوووم باشه م _

 من زنگ بزن بهش یبعداز کالس باگوشباشه  _

*** 

 گفتم:  ایوبه مان دمیکش یسوت

 !!یچه شرکت توپ یاوالال... مان _

 ... اریدرن یباز دیدبدیند میابریگرفت: ب دودستمویخند ایمان

 طبقه ده رو فشرد گفتم:  یبردسمت آسانسور... دکمه  دویکش دستمو

 کالس؟  یها یجا هی میاومد یلباس مسخره ا نیباهمچ ستیزشت ن گمیم _

 کنهینم به ماتوجه یاالن آخره ساله انقدر سرشون شلوغه که کس ؟ی: نه بابا چه زشتدیخند

م زبس رنگودم اآب دهن مرده شده ب هیانداختم... شب نهیآ یبه خودم تو یتوقف آسانسور نگاه با

 بود دهیبود وطبق معمول لبام خشک دهیپر

نفر به  کیداد  یهمزمان صدا رونیب دمیپر رینفس گ یآهن یواز اون قوط دمیکش یقیعم نفس

 گفتم:  ایباتعجب به مان دیگوش رس
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 ؟؟؟ هیچ یصدا _

 مثه من بهت زده گفت:  اونم

 دونمینم _

 دیرسیبه گوش م شتروبلندتریصدا ب میشدیترم کیرنگ نزد یبه در قهوه ا یهرچ

 وشندهحداقل ازسه تافر دیمگه نبا نیبود دشرکتیخانوم رئوف چندباربگم شمامسئول خر _

... هستن ونامرغوب متیق نیشتریشده باب یداریمواد خر یهمه  ؟یاریمن ب یاستعالم بها برا

  ؟ینکرد یریگیشما پ یسرمد به شما اطالع داده ول یانبار مرجوع کرده آقا

 اط وپرنش تیکه شخص کردمیوقت فکر نم چیپرهام بود که ازخشم سرخ شده بود ه یصدا نیا

 !!!شهیهم م یپرهام عصب طونیشادوش

 ... هیعصبان یلیبود خ معلوم

 زدیموگلوم خشک... قلبم تند تند شدیچشمام گرد م دمیترسیم یزیطبق معمول تاازچ منم

 دیرو د میبود دهیکه ازترس بهم چسب ایبرگشت ومنومان هوی پرهام

 ســ..ســ... ســـالم _

 اومدسمتمون یباتعجب نگاهمون کردوبعدهمونطور باصورت جد اول

  ؟یوآورد انامهی: سالم..مانپرهام

 بسته که مهروموم شده بود داددستش! هیو فشیدست کردتوک عیاسریمان

 !!!گهید میمابر یندار ی: خب اگه کارایمان

 من کردوگفت:  ی دهیبه صورت رنگ پر ینگاه پرهام

 امیاآلن م دیچند لحظه صبرکن _
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 : کردگفتیکه داشت باهاش دعوا م یبه اون زن رو

 حساب هی... تسوینیکارگز رهیدا دیببر فیشما تشر _

 اومد دهن بازکنه دوباره دادزد:  تازن

 که گفتم...  نیهم _

 وگفت:  یافتاد سمت اتاق راه

 تواتاقم دیایب ایمان _

 وگفت:  ادروبستیتواتاق مان میسرش رفت پشت

 ... میقبضه روح شد ؟یزدیدادمحاال چرا انقدر  _

 زمزمه کرد:  رلبیبه دوتامون کردوز ینگاه یچشم ریز پرهام

 بودم...  یعصب دیببخش _

 نبود؟  یآدم نیعاشق همچ شهیحاالتش قشنگه آخه مگه م یهمه  ایخدا یوا

مبل  یمو روتکون داد یسر دیبفرمائ یو با اشاره پرهام به نشونه  رونیحبس شدمو دادم ب نفس

 نرم اتاقش فرود اومدم

 ایچندتا برگه رو امضاکردو داد به مان پرهام

 بده به بابات...  نارویا _

 گهید می: باشه دستت دردنکنه پس مابرایمان

 گفت:  غوشیج غیج یاومد توباصدا یموقع در زدن ومنش همون

  س؟یرئ یآقا نیدار لیم ینهار چ _

  م؟ی: نهارو باهم بخورپرهام
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 میدبریبا میشیمزاحمتون نمنه  _

 جون، جوج سفارش بده...  یگشنمه قربون دستت پر یلی: آخ آره خایمان

 صدازدم که گفت:  ارویاعتراض اسم مان با

 ... گهید میریزود م میخورینگام نکن نهار م ینجوریا _

 لم داد رومبل. یبا پرروئ دویبهش رفتم که خند یغره ا چشم

 امروز کنارما بد بگذره! هی دیخانوم بذارمهزاد  دی: تعارف نکنپرهام

 ..هیچه حرف نیا دیارداریاخت _

  ست...از من نظر نخوا یحت شعوریروبه صداقت گفت که برامون جوجه سفارش بده، ب پرهام

 کجاست؟  ی: پرهام دستشوئایمان

 سمت چپ رونیب _

همه  نیزاوا دمیشنیقلبم روم ی..صدایذاریتومواقع سخت تنهام شهیکه منوهم یریبم ایمان اه

 ترشد! نیومشت من ازاسترس روپام سنگ ارفتیدرحاله مرگ بودم!مان یکینزد

 ش بود..قابلزونکن م یزدن... پرهامم سرش تو دید وارویشروع کردم درو د یتابلوئ یلیطورخ به

 کرد رمیکه سرشوبلندکردو غافلگ کردمینگاهش م یرچشمیز

  اره؟یبگم صداقت ب یخوریم ی!چکشهیتاغذابرسه طول م _

 دمشیفهمی!نمیلحظه خودمون هی یلحظه رسم هی

 آب وانیل هیاگه ممکنه  _

 ستیگورشده معلوم ن اگوربهیمان نیا ارهیگفت برام آب ب شیوبرداشت وبه منش یگوش

 فشردمیتودستم م مویکجارفت!بندکوله پشت
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  نجا؟یا یایازمدرسه مپرهام: 

 بله! _

 گفت:  رلبیبه سرتاپام کردوز ینگاه

 !یبالباس مدرسه معصوم تر _

 . نه..وار میز وونهیکه چقدرقلبم د اوردمیخودم ن یبه رو دمویآروم گفت امامن شن یلیخ

 آبو وانیند لپرهام، صداقت اومد داخل بالبخ دیبه در خورد وبابفرمائ یبعد تقه ا قهیدق چند

 انگار آروم شدم... دمیتشکر کردن وآبو الجرعه سرکش، من یروبه رو زیگذاشت روم

ه و گا رهیخ یاخوردم وازنگاه ه میفرد زندگ نیتر یداشتن موبادوستینهار زندگ نیروز بهتر اون

 داشتم یگاهش حس خوب یو ب

 ... کردیگرم پرهام بود که تب دارم م ینگاه ها ریز دمیشا

 ... زدمیتو تب وتاب عشق پرهام پرسه م شتریومن ب گذشتیم روزها

 من بود! یایو خندونش همه دن یطوس یچشما

 توقلبم! یتکرار یعکسوحرفا هیشده بود  یعاشق نیمن ازا وسهم

شته وسرگ کطرفهیعشق  نیازا شدمیخسته م شد،یم داریو عقلم ب دیخوابیوقتا که قلبم م یبعض

که  یعکس؟ من هی... چطور دلخوش شدم به شهیمن نم یبرا چوقتیکه پرهام ه شدمیم میتسل

 نکهیزاافل اکه فراموشش کنم اما غ گرفتمیم میتصم دم،یند شتریسه چهاربار پرهام روب رازیغ

 بارهقلبم دو نکهیعاشق شد، غافل ازا شهیچشم و لرزش قلب، م دنید اربارباهمون سه چه

 به اسم پرهام! یموجود یبرا گرفتیم دنیوعاشقانه تپ شدیدارمیب
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 یبرا یاوقتت شدمیوانقدرغرق م کردمیترم شروع شده بود... سرموباکتاب ودرس گرم م یامتحانا

 دوست داشتن پرهام نمونه!

 ونبود!!! خواستیم بیمن طب ماریوب چارهیدل ب نیکه ا یوا یا یول

 ونبود...  خواستیم عشق

 مکردیمآزمون صحبت  جهیازدوستام داشتم درمورد نت یکیمدرسه بعداز امتحان با اطیح یتو

 م... ل-غ-باومدافتاد تو  ونیآشفته وگر ایکه مان

  ؟؟ چی شده... ایمان _

 بود هیفقط گر وجواب

 کمکت کنم...  دبتونمیشا چی شدهبه من بگو  زمیجان عز ایمان _

 افتاده؟  یاتفاق یکس یبرا یکرد وونمید ایمان _

 کلمه گفت:  کیحرف اومد وفقط  ابهیکردن مان هیساعت گر میبعدازن باألخره

 پرهام...  _

 ... فتهیبودقلبم ازکارب یکلمه کاف کی همون

 زد خیتمام تنم  کبارهیکردم  حس

 شــ..شده یپـــَـ... پــرهــــام چــــ _

 .. یبرا رهیآلمان... م رهیم شهیهم یپرهام داره برا _

 !!!گهیم یداره چ دمیشنینم گهید

 ... رهیه م... دارشهیکه خودم تودلم کاشتمو پرورشش دادم داره قطع م یرفت... عشق جیگ سرم

 بعد بره! دحرفاموبشنوهیبره... الاقل با ذارمینم نه
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دست  یاکست نیاول یبرا ابونی... سرخدمیداغون ونذاربه سمت درمدرسه دو یایتوجه به مان یب

 بلند کردم وآدرس رو گفتم

 ... شکستیشدونمیم نیسنگ بغضم

 شدموبه سمت ساختمون رفتم...  ادهیپ نیازماش

  ود...بزده  خیخردادماه  یودستام توگرما دیلرزیخداکنه شرکتش باشه... تمام تنم م فقط

 صنا؛ تسیمن ن ینجاجایمن رفتم داخل تازه متوجه شدم که ا ستادویکه از حرکت ا آسانسور

  رم؟یرفتنشو بگ یبودم که بخوام جلو یمن ک

 یبود منش رشدهید گهید ی... ولکنمیم یوعملیفکرنکرده کار لعنت به من که وبازهم

 : دوگفتیمنود

 دیبفرمائ _

 راه رفتن یشدو جون گرفت برا قیتزر ییرویپاهام ن به

 اتاقش راه افتادم  یسو به

 یرفتم داخل پرهام سرش تو یمنش یتوجه به حرفا ی.بدمیدرو کش ی رهیهوا دستگ یب

 شد! رهیسرخ من خ یاومدو متعجب به چشما رونیبودب یگاوصندوق بزرگ

 تذکر دادم...  شونیمن به ا سیرئ یآقا _صداقت

 دیبر دیتونیدستشو آوردباال وگفت: شمام پرهام

 قدم جلوتراومدم هیسرم بسته شدو درپشت

  ن؟یداشت یشده؟ بامن کار یزیچپرهام: 

 بستیمنوجمع م زدیحرف م یلحنشم مثه سابق نبود به خداکه نبود... سرد ورسم یحت
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 گونه ام افتاد یاشک رو یگرم

 !یبر یخوایم گفت ایگرفته گفتم: مان ییباصدا

 : خب؟ گفت پوزخند با

  ؟یبر یخوایواقعاً م _

 زد داد

 خه؟ اداره  یبچه جواب پس بدم به توچه ربط یمونده به تو نمیبرم... هم خوامیبله م _

 هم ربط داره یلیخودش بلند داد زدم: خ مثه

 : چرا؟ دیدندون غر یترو از ال کیکرد اومد نزد یقاط ماشیس

 چشماش گفتم: چون دوستت دارم...  محسور

 رانداختمیکه زدم سرمو ز یزده از حرف خجالت بستم و خشک شد... چشمامو هوا رو

 شد کالفه سرموبلندکردم وزل زدم بهش رهیروم خ هیناباورش چند ثان نگاه

 دمیکشیپاپس م دیآب از سرگذشته بود... نبا گهید

 به قهقهه شد لیپوزخندش تبد نکهیتاا

 ..ندیبزن که جلو مدرستون جولون م ییایرستانیحرفاروبه پسردب نیبروبچه جون!بروا _

داشته نرور که غ یازدختر ادیکه راحت الوصوله بدم م ی!من ازکسخورهیحرفانم نیبه ا هنوزسنت

 جمع کن برو نجایازا ارویبچه باز نیاالن ا نیباشه متنفرم... پس هم

 حرفا توش باشه...  نیدختر ا هی یتو رو دنیدوبار گفتن وخند یکی دونستمینم

 !!یرفت شیهم پ یتاشب عروس االتتیتو خ حتما

 !یو سنگدل یرحم یهمه ب نیمچاله شد ازا قلبم
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  ؟یچراپس زد ؟ینامرد قلبمو جلوت گرفتم چرا نگرفت پرهام

 !رونیزدم ب ییجون ازاون شرکت کذا یغرور شکسته ام ب یمونده  باته

م به ه ایمان م بارابطه ا شدمیازوجود پرهام متنفر م روزید شترازیلِه شدم... هرروز ب کردمیم حس

 هیشه بشکست  نیکمکم کرد که ا ستادویپشتم ا شهیهم مثل؛ ادیرفته بود... مه نیب کل از

 مغزم...  یگوشه  اهیس یخاطره 

 غرق درس کردم خودمو

خودم بهش  یهبا افکار وا روزید از شتریکه اسمش رو عشق گذاشته بودم و هر روز هم ب یحماقت

 دور...  ختمیرو ر دادمیپروبال م

مهم  هگیم درشته رودوست ندار نیبرام مهم نبود ا گهیدرس خوندم تاکنکور شرکت کنم د انقدر

 کنم...  مشیترم خواستمیام بود که م یفقط مهم غرور زخم شهیم یچ ندهینبود آ

 ... رهینفرت بگ یکه تو دلم بود رنگ ببازه و بو یشکسته ام باعث شد عشق غرور

ع موضو نیبرادرش بودو اونقدر مرد بود که بخاطرا اشیدن یکه همه  یهمون دختر شدم

بهش  من ،تیبره مامور نکهیکنارم موند... البته قبل ازا شهیسرزنشش نکردو مثه هم چوقتیه

 م... که اتفاق افتاده فکر نکن ییزایهم به چ گهیو قبول بشم و دقول دادم که کنکور 

 یندگبود که منو تو ز یشکست نبود تجربه ا نیهم موفق شدم ا یادیز یلیتا حدود خ که

 محکم کرد... 

نو مه باشه فتادا ینکنه براش اتفاق نکهیبودوبس!!وترس ازا ادینبود مه دادیکه آزارم م یزیچ فقط

 بردیبه مرز جنون م

*** 
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 بعد...  دوماه

و ه پام تک نیپائ امی... باهول اومدم ازتخت بدمیاز خواب پر زدیمامان که صدام م غیج یباصدا

 ... دیربفسم ن دیچیکه توکمرم پ یکنار تخت... ازدرد وحشتناک یمحکم خوردم به عسل دویچیپتوپ

 ازجام بلند شدم و همونجور بلند بلند  یبدبخت با

 شد المیخیب گهید دارمیدبیونم که فهممامان ودادم..ا جواب

ربون قروز... ز دیا رتریبازشد هر روز د شمیافتاد... ن داد،یعقربه که دوازده رونشون م یرو نگاهم

مهزاد گمشو بمیرم... اه یروز کپک بزنم از درد کپک زدگ هی خوابمیانقدر م ترسمیخودم برم م

 باالخره...  یتحرک دار هی یریکه م ییالاقل تادستشو

رچ خبرداشتم و خرچ  نتیکاب یازرو تیسکوئیب کهیت هیورفتم توآشپزخونه  صورتموشستم

 ... دمیجو

 بهم کردوگفت:  ینگاه مامان

 میکمک کن شب مهمون دار ایبخورب یزیچ هی ؟یدارشدیچه عجب ب _

 ... احت کنماستر من شوبابا تازه از شرکنکورو درس راحت شدم بذار الیخیماماااااان توروخدا ب _

 با اخم گفت:  مامان

 یریدر م رکاریبهونه از ز نیهفته اس به هم کی _

 یکشیم یکل سالن وجارو برق یریم اآلنم

 نزنم...  غیخودمو گرفتم تاج یجلو یلیخ

 صبحونه ونهارو باهم خوردم  نکهیا بعداز
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 ردمکیکارم تموم شد حس م یوقت یعنیجارو بکشم  ییمجبورم کرد کل خونه روتنها مامان

 ... شهیکمرم صاف نم

صفابود با یلیکه خ یپشت اطیرفتم توح دمیچیپ عیدرامان بودن ازهرگونه دستور مامان سر یبرا

که  یله االدو نیام چیمن درست وسط پ یشده بود وکلبه  یباغبون گلکار لهیکه به وس یاطیح

 ..شدیم جدا نیاز زم ینردوبون کوتاه چوب هیباال رفته بود قرار داشت و با  هیهمسا واریتا د

 برام ساختش،  ادیهفت سالم بود مه یوقت

تاب وک نمیشیم نجایا امیم شمیهروقت دلتنگش م دمیند ادویکه مه مهیماه ون کی قایدق االن

 کمترحس بشه ادی... تانبود مهکنمیوخودم باخودم خلوت م خونمیم

  شمیکوچولوئه اما هنوز توش جا م یلیکلبه خ نکهیباا

نصب  نیز زماکم  یباارتفاع وارید یداره و رو یروونیکه حالت ش یدر گرد وسقف هیکلبه با  هی

 شده... 

 

 قولم یوم و رکردم که فراموشش کن یو من باتموم وجود سع گذرهیدوماه از رفتن پرهام م قایدق

  بمونم... ادیبامه

 ... ستیدست خودم ن گهیوافسارش د شهیسرم رهیوقتادلم خ یبعض هرچند

 ... خوبه یلیخ نیوا کنمیکم بهش فکرم یلینداره... خ ییجا چیپرهام برام ه گهیوجود د نیباا یول

 کرده بودم روباز کردم ومشغول خوندنش شدم نجارهاشینصفه ا روزیکه د یکتاب

 چقدر گذشته بود اما کم کم پلکم روهم افتادو خوابم برد دونمینم

 چشمامو باز کردم یاصوات نامفهوم با
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 ... شهینم داریبابا، چرا ب یا _

 بود ادیبم و مردونه متعلق به مه یصدا نیا

 ... رونیب دمیو از کلبه پر دمیفکر مثه ترقه توجام پر نیباا

 گذروندیرو از نظر م اطیو ح واریداده بود به د هیچند قدم اونور تر تک ادیمه

 کتریسمتش اونم متوجه من شداومد نزد دمیدو

 ش کردم وسرمو گذاشتم رو شونه اشل-غ-ب محکم

 خانوم یبه به سالم آبجمهیاد: 

 دام گرفته بو هیگر ینگفتم از شدت دلتنگ یزیصداشم تنگ شده بود چ یدلم برا یحت

  ؟یخوبمهیاد: 

 کردنم شد...  هیمتوجه گر ادینگفتم مه یزیچ بازم

 که نجامیمن ا ؟یچ یبرا هیآخه دختر خوب گر _

_ ... 

 یبگ یزیچ یخوایمهزاد؟ نم _

 قورت دادم و لرزون گفتم:  بغضمو

 ... یوددسترس نب اتویخاموش بود  ای تمیگوش ستیازت ن یخبر چیه یرفت یماهه گذاشت کی _

 میگرفتیسراغتو ازعمو م ماهمش

فکر اصن توبه ما گذره؟یچقدر سخت م یستین یوقت یدونیم م؟یچقدر نگرانت بود یدونیم

  ؟یکنیم
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زل زدم تو  سمیخ یدستشو گذاشت رو لبم که باعث شد صدام قطع بشه با چشما ادیمه

 گفت:  یچشماش، بالحن مهربون

غر  ه غرواس ینگرانم بشم که دلم براش انقدر تنگ شده بود حت یمن قربون خواهر کوچولو _

 زدناش.. غیکردناش و ج

 دادم عقب و گفتم:  هولش

 زدم؟  غیغرغر کردم و ج یمن ک _

 و گوشه ذاشتیم شیمرتبش رو به نما دویسف یعاشق خنده هاش بودم که دندونا دیخند

 به صورتش نگاه کردم آفتاب سوخته شده بود  خوردیم نیچشماش چ

 وگفتم:  دمیکش ششیته ر یرو یلبخند دست با

 چقدر دلم برات تنگ شده بود یدونینم _

 بداخالق مهربونم تنگ شده بود یگربه  یدلم برا شتریمن ب _

 وگفتم:  دمیکش ششیته ر یرو یلبخند دست با

 چقدر دلم برات تنگ شده بود یدونینم _

 بداخالق مهربونم تنگ شده بود یگربه  یدلم برا شتریمن ب _

 خوامیم فقط اما اآلن یکه بود ییهمون جا یبرگرد زدمیبود انقدر کتکت م گهیاگه هر دفعه د _

 نگات کنم

 ردم باز شده بود نگاهش ک یکمرنگ یکه به خنده  ییپُر شده از اشک و لبا ییچشما با

  دیس-و-بموهام رو  یرو
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 ادیمه سرگرد"دمیس -و-لباسش رو ب کتیو ات دمیلباسش کش یرو یقپه ها یرو یدست

 "رادمان

 بساطتونو حالم بهم خورد  دیاَه اَه اَه جمع کن _

 حسان پسر عموم بود و همکارااومدم و به سمت احسان برگشتم...  رونیب ادیمه ل-غ-ب از

 ادیمه

 گارد گرفتم وگفتم:  عیسر

  شه؟یم تیحسود _

 میستین لی: نه واال ماکه بخاحسان

 احترام گذاشتم:  نیرو زم دمیمسخره پام رو کوب به

 جناب سرگرد ریبخ دنیرس _

  ؟یخوب طونکیش ری: عاقبتت بخاحسان

 لش کردم -غ -سمتش رفتم و محکم ب به

 خوبم نمیبیشمارو م یمعلومه وقت _

 گفتم:  ادیمه روبه

 خوش گذشت حاال؟  _

 نبود!! ی: جات خالاحسان

 دیچپ نگاهش کردم که خند چپ

  ؟؟ بود یلابا ندارن بگم جات خا یخالف چیگله آدم رذل که از ه هی نیب زمی: آخه عزاحسان

 خوبه!! دینجائیکه ا نیهم ستیمهم ن نایا _
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 دست انداخت دور گردنم و منوباخودش همراه کرد...  ادیمه

 مرتبه؟  یگوشم گفت: همه چ ریز

ن ناز او یالوس بودم... فقط بر ادیمه ی!! من فقط براهیمنظورش چ دونستمیزدم خوب م لبخند

 شیانه ه... پدراکردیو محبت خرج م دیخریناز م یمنت چیه یبود که ب ادیو فقط مه کردمیم

 متعلق به من بودوبس! شهیهم

 !شهیترم م یعال یمرتبه تو باش یگفتم: همه چ یپهن بالبخند

 داد باال وگفت: مطمئن؟  ابروشو

 زدم وگفتم: مطمئن جناب سرگرد! یچشمک

 زد وسرشو تکون داد یقیعم ادلبخندیمه

 میبود وارد خونه شد شیتوجه به احسان که سرش تو گوش یو ب میرد شد اطیاز ح باهم

 دسته مبل نشستم یجداشدم و رفتم کنارش رو ادیعمو از مه دنید با

 سالم و صد سالم خدمت خان عمو خان خودم... احواالت جناب سرهنگ ما؟  _

  ؟یسالم به دختر قشنگم خوبم تو چطور _

و ذاشتم تدونه ازش کندم وگ هیچشمم  یخوشه انگور گرفت جلو هیدستش باال اومد و  همزمان

 دهنم

مشون همون بود که من خدارو ازداشتن  یمیو صم یجمع خونوادگ نیبه اندازه هم شینیریش

 کردمیشکر م

جون  میسمت آشپزخونه که مر دمیعمو زدم و دو یچروک خورده  یرو گونه  یسه ا-و-ب

 اونجا بود... 
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 جوابمو داد شیشگیهم یکه بامهربون زن عمو سالم کردم به

  ؟یدیعمو: چشمت روشن خان داداشتو د زن

 گمیم کیپسرتون هم تبر ی ورانهیبعله!چشم شماهم روشن بازگشت غ _

 سر بهش بزن هی گرفتی: مهناز سراغتومدوگفتیعموخند زن

 !!دنشونید رمیدلتنگشونم حتما م یلیدادم: منم خ سرموتکون

 نده!از خ من که غش کرده بودم زدیهات تو مدرسه حرف م طنتیبود از ش شمیپ روزیعمو: د زن

 گهیشمام د جکیپس بفرمائید من مل _

 ;دوگفتیعمو به لحن شوخم خند زن

  اد؟یم یمهزادجواب کنکورت ک یراست _

 ادیم جهیکنکور دادم فکر کنم تا آخرمرداد ماه نت شیپ یواال من هفته  _

  ؟یهاتو کرد یبند تیالو _

 هیاولم پزشک تیاولو ینه هنوز ول _

  زمیعز یموفق باش _

 یمرس _

 : دمیزنگ اومد از مامان پرس یصدا

 هم دعوته؟  یا گهیمگه کس د _

 هستن ناهمیآره عمه مهتاب ا _

 نبودم یچندش صورتمو جمع کردم اصال از بودنشون راض با

 ایو هوتن وهل رادیه مخصوصاَ
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دن ش بوچند یعمم کال پنج نفر یو هوتن پسرا رادیشوهر عمه م بودو ه هیزن اول ادختریهل

 زیو عز انوادهخو من به عنوان تک دختر ؛ چکدوممونیه میرو کال دختر خانواده قبول نداشت ایهل

 توچشم بودم یلیآقاجون خ یکرده 

 یوش تها نیاز زم یکیاومدم  ایهم به دن یدوست داشت و وقت یلیمنوخ امرزیخداب آقاجون

به  دیبا نیمز نیا دیرس یبه سن قانون یلواسون رو به نام مامان زده بود وگفته بود که مهزاد وقت

 نامش بشه

 وادسخان نیدخترا اهمیهل گهیمنو نداره و همش م دنیباعث شده بود که عمه چشم د نیهم

 کرد یانصاف یارث ب هیچرا آقاجون سرقض

ر حب پسکه هم عمو هم عمه صا ییآقا جون عاشق دختر بوده و از اونجا گفتیم شهیهم بابا

 دوست داشته یلیشدن منو خ

 قربونش بشم چقدر دلم براش تنگ شده یاله

 ... امرزتشیخداب

 فکر دراومدم و رفتم به استقبال مهمونا از

 یلیخ نداشتم احسان دنشویچشم د نیبخاطر هم ومدیاحسان بدم م یابرایهل یها یدلبر از

 کردیبراش غش م دشیدیکه م یهر دختر کلیخوشگل بود و صدالبته خوش ه یلیخ

 موضوع مستثنا نبود نیاز ا اهمیهل

 درگوشش پچ پچ وار گفتم:  ستادیعموکنارم وا زن

 ارمیبه احسان نخ بده خودم چشماشو درم یامشب بخواد ه ایهل نیزن عمو ا _

 به ما دیموقع عمه رس نیو زد تو کمرم هم دیعمو بلند خند زن
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 جان میبه خنده مر شهیهم _

 سالم مهتاب جان حالت خوبه؟ پات بهتره؟  _

 خوبم خداروشکر _

 برد دیتا اومدم بگم سالم دست زن عمو رو کشکثافت بهم محل نداد  اصال

ش س-و-بو  با احسان دست داد یدلبرانه ا یبا خنده  ایهل دمیحرص رومو برگردوندم که د با

 کرددددد

 وسش کررررررررد-ب ــــنیفهمیم

 رو انجام داد یغلط نیهمچ یبه چه حق تییییترب یب یپررو ی دختره

ول ه روایکه با باسنم هل یاحسان در حال شیکردم و رفتم پ رادیبا هوتن و ه یسرسر سالم

 کنار لبخندمم حفظ کردم  دادمیم

 برو لباستو عوض کن یاومد اخوشیسالم هل _

 گفتم:  یرو به احسان با لحن خاص بعد

 رو مبل  نیبش میبر یشیخسته م یسادیچرا سرپا وا یاحسان _

 زمیعز میدستشو گذاشت پشت کمرم و گفت: بر هیبود دردم چ دهیکه فهم احسان

بودم  زده حرف ینجوریواالحق داشت نه من تاحاال با احسان ا کردیبا تعجب نگاهمون م ادیمه

 میزدیتو سروکله هم م شهینه اون با من هم

 به قدر اونم واحسان رو برادرانه دوست داشتم  یکه مقصرشم خودم بودم ول ییها یلجباز باتموم

 هوام رو داشت شهیهم ادیمه
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 دیال دکه بزرگترا نشسته بودن اص ییکه به اونجا نطرفیسالن ا یسمت مبال دمیکش دستشو

ن اومد ایمه هلهوتن ودر آخر ازه راد،یه اد،یمه رمیرو بگ ایهل نیامشب حال ا خواستمینداشت م

رو  ر بودمجبو یکی میست بودن و پنچ نفره و چون ما شش نفر بود میطرف ن نیا یمامبال شیپ

 ادیمه یبرا احسان و جارو یمن نشستم رو پا عیبکنه که سر نکارویخواست ا ادیمه نهیبش نیزم

 گفت:  نشستیکه م یدرحال ادیرفت توهم و مه ایهل یباز کردم اخما

  ؟؟ هیریحال گ _

 چجورم!!! _

 نطقش باز شد رادیه

 ره؟ دا یچه اشکال مینیشیم نیرو زم یاصال همگ نیپائ ایب رهیگیاحسان درد م یمهزاد پا _

 سمت احسان وگفتم:  برگشتم

 پات درد گرفت؟  یاحسان _

 راحت باش یندار یزد که جفت چال لپش مشخص شد: نه تو وزن یلبخند احسان

 کردم تو چال لپش وگفتم:  شتاموانگ

 من قربونت برم یاله _

 چشماش گرد شدکه نامحسوس زدم توپاش  احسان

 اومد  عیرو بلند صدا کردم که سر یمهر

  ؟یخوایم یزیجانم مهزاد جان چ _

 نجایا دیاریرو ب وهیظرف م دیلطف کن مینشست نجایخانوم ما ا یفداتون شم مهر یاله _

 چشم  _
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 یزیچان و داده بودم به شونه احس هیاما من سرمو تک زدنیرفت همه داشتن باهم حرف م یمهر

  گفتمینم

 : مهزاد جون مادرت پاتو فشار نده له شدم احسان

 بشم گفتم:  طیدختره خ نیا یاحسان پسم نزنه و جلو نکهیا بخاطر

 دیببخش... دیببخش _

 و دوباره سرگرم بحث شد  دیکش یطرز نشستنمو درست کردم احسان نفس راحت و

 و هفت ساله ستیبود و ب ادیهمسن مه رادیه

 یارل هرکبود و امسال انتخاب رشته کرده بود و طبق معمو کتریهم سه سال از من کوچ هوتن

 انتخاب کرده بود  یتجرب کردیم دیهوتن هم مثه دخترا تقل کردمیمن م

تمادبه ه اعواالباچ دونمیمان بزرگ!نمما گفتمیسالش بود ازهمه بزرگتر، من بهش م یس اهمیهل

 شده بود! کتربودیعاشقاحسان که سه سال ازش کوچ ینفس

 تعارف کرد یاومد و چا یمهر

 برداره من گفتم:  یتاخواست چا احسان

 زمیعز دارمیبرات برم _

دمو براش نازک کر یچشم کردپشتینگام م اخصمانهیزهلیرو برداشتم و گذاشتم رو م یچا

 پوست کندن شدم وهیمشغول م

 دمیبشقاب چ یتو یو هلو رو خورد کردم و به طرز قشنگ اریو خ بیس

 دهن احسان گرفتم یبشقاب برداشتم و جلو یدونه هلو از تو هی

  دیما و من و احسان و در اون حالت د شیعمه خانوم اومد پ نموقعیهم
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 رفتیگاز گرفتم اآلن آبروم م لبمو

 گفت:  دبلندیاحسان د ل-غ-بمنو تو  تا

  ؟یاحسان عروس گرفت یخان داداش برا _

 بست خیلحظه حس کردم انگشتام  هی

 عموبلند گفت:  خان

 مهتاب جان؟  یپرسیم یچ یبرا _

 ..دمید رمیاز حلما بگ لمویآخه اومدم موبا _

 حرفش رو خوردوسر تکون داد ی ادامه

 محکمترگازگرفتم دلبمویکشیاحسان نگاه کردم داشت برام خط و نشون م یچشما تو

 ن کهم دنیچه خبره باد نهیبب دتایعمه خانوم حرفشونصفه زدزن عموسرک کش نکهیا بخاطر

 گفت:  دیخشک شده بودم خند

 من از خدامه مهزادعروسم بشه  _

 ستادیاومد سمت عمه خانوم و کنارش ا و

 جاکردم ودموخ ادیاونو مه نیافتاده ب یخوردم و با سر زیاحسان ل یاز رو پا عیابرفرض سر ای

  شده یچ ننیو بب انیهمه ب نکهیاما بهتر بود تا قبل از ا دمیپوکیهرچند داشتم م

  ستینا محرم بمونن درست ن دیپس زودتر اقدام کن _خانوم عمه

 رو جمع وجور کرد هیخدا بخواد قض یبه من کرد وبا گفتن هرچ یعمو نگاه زن

 شناسه  تیفداش بشم که انقدر موقع یاله

 کرد عمو که هنوزم متعجب بودگفت:  تشیگذاشت پشت کمر عمه و هدا دستشو
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  ؟؟ کرده مگه کاریمهزاد چ _

  ؟یدختر عادت ندار نیا یها طنتیکه گفت: تو هنوز به ش دمیزن عمو رو شن یصدا

 بحث رو نگرفت...  یدنباله  چکسیه گهید یشد اونور ول یچ دونمینم

 کردیم یبه زن عمو خوش خدمت یعیضا یلیطور خ ابهیشام هل موقع

 شده اومده خودشو تو دل زنعمو جاکنه  دیاحسان ناام از

نه شما م ی فهیوظ نیا زبانمیمن م زمیمالقه سوپو از دستش گرفتم و گفتم: عز ستادمیا کنارش

 غذا سرد شد دیبفرمائ

 روهم فشرد ورفت هینداره پلکاش رو چند ثان یچاره ا دیکه د حلما

 یره دخت نیا یاگه بخوابه خدا گفتم: زن عمو  دمیکشیکه واسه زن عمو سوپ م همین طور

 دوستت ندارم گهید یریپسرت بگ ینچسب رو برا

 زینر گهی... بسه دزمیباشه عز _

 و گفتم ختمیسوپ تو بشقابش ر گهیمالقه د هیتوجه به زن عمو  یب

 یخدمت شما خوش یبه سنگ خورد اومد برا رشیمن کنار احسانم ت دیپررو د یاااا دختره  _

 کنه 

 یختیر ادیبسه گلم ز _

 و گفتم:  ختمیتو بشقاب ر گهیمالقه د هیمن  اما

 واال هیزیخوب چ خجالتم

 بسه مهزاد جان  _

 که زن عمو بلند گفت: بسه...  ختمیریرو م یمالقه بعد داشتم
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 واال ومدهین یچکیبه ه میخوب یزنیسرجام خب باشه چرا داد م ستادمیا صاف

 گفت:  یجا خوردم دوباره با مهربون دید یوقت

 اما تو حواست نبود هیمن چندبار گفتم کاف زمیعز _

  دمیخودم کش یهم سوپ برا یزدم و با گفتن نوش جون کم یبند مین لبخند

 غذاهاش خوشمزه بود بشقاب اول برنج و خورشت رو خوردم یلیدرد نکنه خ یمهر دست

 : اگفتیخواستم دوباره بکشم که هل

 ها  یکنیم دایاضافه وزن پ یخورد یلیمهزاد جون امشب خ _

 یریبگ میکن رژ یسع ایچاق شد یلیتو فکر خودت باش خ زمیعز _

 سالم ترم هست خورمیشدوگفت: من شبا فقط ساالد م اسرخیهل

 ورزش هم بکن یکنیم یکار خوب _

****** 

 گفت:  ادیاحسان رو به مه یخداحافظ موقع

 نره ها رستوران)... ( ادتیقرار فردا  _

 حرفش و گفتم:  نیب دمیپر تند

  امیمنم م ؟یقراره چ _

 شهی: نماحسان

 امیمنم م شهیچرا خوبم م _

 قول دادن منم ببرن  ییبحث مظلوم نما یبعد از کل خالصه

 گفتم و بدون عوض کردن لباسام پرت شدم رو تخت داغونم ریهمه شب بخ به
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***** 

 ییموویزرد ل یبا طرحا یشال سرمه ا هیرو سرم کردم  میتابستون یشال نخ نهیآ یجلو

ودو ش زرد برنگ یتپارچه بابند به خودت بس کهیت هیبود که شُل و انگار  ییمدال نیهم ازا مانتوم

ا ب دادیرو نشون م کمیکه کمر بار خوردیهم روش م ییکمربند نازک طال هی ومدیبهم م یلیخ

 رونیمدم ببرداشتم و از اتاق او فمویکامل شد ک پمیت یو کفش تخت سرمه ا یساپورت سرمه ا

  ؟یمهزاد آماده امهیاد: 

 میآره بر _

 وگفت:  از کنارم مثه باد رد شد احسان

 زونیآو _

 یبراش درآوردم و گفتم: خودت زبونمو

 دشباز  شمینگام کرد که ن یچپ چپ احسانه؟ کنیکارمیچ نجایا نیا نمیبب سایوا اصال

 منتظربود نیماش تو ادیمه

 نداشتم یخوب ونهیبلند م یشاس یها نیکال باماش .ومدیبدم م ادیمه یکشت از

 نیا .دبو ایتخودمون که زان نیبا ماش شناختمیو م دیپرا هیفقط  ؛اوردمیمدالشونم سردرنم از

 کردمیم یهمش باهم قاط ارویخارجک

 رو یکشت نیا گهیعوض کن د ادیاه مه _

  ؟یخوشگل نیچشه به ا _

 ندار بخر یشاس هیبلند دوست ندارم  یشاس _

 یخداروشکر کن دیبا متیبا خر نبرد نکهیغر نزن هم گهید یکرد زونی: خودتو آواحسان
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 کیفاون خر فلک زده ترا نیکردیم ینعش کش ابونیوسط خ دیبا نیبردیبا خر هم که م _

 سکته کرده نهیتهرانو بب

  ؟یانقدر حرف نزن شهیمهزاد م _

ا بده ت تیحولنازو عشوه ت یمغزتو بخوره ه ادیب ایهل ذاشتمیم شبیهمون د دیبا یندار اقتیل _

 جناب سرگرد  یبدون تیقدر آف

 ... یفیکث نیهوا به ا یقشنگ نیبه ا ابونایخ زنم؟یمن چرا دارم باتو حرف م اصن

 زدنیمحرف  زیر زیر ادیاحسان و مه کردمیرو نگاه م ابونایو خ شهیبرگردوندم سمت ش رو

 روپارک کرد...  نیماش ادیساعت گذشته بود که مه مین

 شل کردم وگفتم:  کمیرو  شالم

 چقدر هوا گرمه  _

 !داسیبااخم گفت: شالتو درست کن کل گردنت پ ادیمه

 جون مادرت یند ریکن بهم گ یرستوران سع یامروز منو نهار آورد هیبابا  یا _

وت که تفا نیبود باا ادیمه پیت نیع پشیت ستادیبه چشمش زد و کنار ماا سشویپل نکیع احسان

 هدیوشپ یشلوار سرمه ا دیسف رهنیپ ادیتنش بود مه یسرمه ا رهنیو پ دیاحسان شلوارش سف

 هم بود نیمدل لباساشون ع یبود ول

 که! خوادیدلشون م ننیدخترا االن بب پ؟یخوشت ونیکنم با آقا کاریحاال من چ _

 میو باهم وارد رستوران شد دنیخند شونیدوتائ

 قسمت سالن نشست  نیگوشه تر زیم هیرفت سر  میمستق ادیمه

 مینیبینم ویچکیه ستیخوب ن ؟ینشست نجایچرا ا ادیاا مه _
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 میتینکن ما اآلن تو مأمور عیمهزاد امروز ضا نما؟یس یمگه اومد _

  ره؟یمیهم م یکس ولیگفتم: ا یگشاد یخنده  با

 و احسان مواجه شدم  ادیگر مه خیبا نگاه توب که

  ه؟یخو چ _

 مهزاد حرف نزن نیبش _

 یصندل یجمع کردم و نشستم رو لبامو

 زیم هی زوم کردن رو اشونویشکار نیدورب یبه طور نامحسوس ادیمحض نشستن احسان و مه به

 د بهمسان زمورد نظر بود تا خواستم سرمو بچرخونم اح زینشسته بودم که پشتم به م یمن طور

 نکن عیضا _

 برم؟  شهیدارم م یدشوور _

  ومد؟یبرو!بعدروبه احسان گفت: چرانمهیاد: 

 ندنستن انداخت باال یشونه هاشوبه معن احسانم

کنم  م دقتبود که نتونست یعجله ا انقدر کارم یبهداشت سیبلند شدم و رفتم سمت سرو ازجام

 بود؟  یچ ادیومنظور مه ومدین یک

 یاسرسرت ی نهیآ یو جلو رونیاومدم ب ییشدن از دستشو هیتخل یالزم برا اتیعمل هیکل بعداز

 اومد تو  یپسره از در اصل هی دمیمشغول درست کردن شالم شدم که د

 گفتم:  ینسبتاً بلند یباتعجب نگاش کردم وبعد باصدا کمی اول

در نصب  یرو یزنونه؟ حاالخوبه عالمت به اون بزرگ ییتو دستشو یاومد یکشیآقا خجالت نم _

 ... رونیب دیشده!بفرمائ
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و بود ونریکه زبونش ده مترب یمرد شکم گنده درحال هیدر بازشد و  هیبزنه  یحرف تاخواست

 !رونیاومد ب کردیداشت کمبربند شلوارش رو درست م

 شدم عیضا یلیخ دمیمن انداخت و رفت دستشو بشوره!منم که د نگاه متعجب به هی

  ه؟یکیزنونه اش  نجامردونهی: اگفتم

 زد و گفت:  یپوزخند کردیداشت منو نگاه م نهیکه تااون موقع دست به س پسره

 مردونه  ییدستشو نیشما اومد رینخ _

 در نصب شده  یرو یگفت: حاال خوبه عالمت به اون بزرگ یبا لحن لج درآر بعدم

 نیپائ ارمیب ونشویخودمو به خودم برگردوند دوست داشتم دکوراس یجمله کثافت 

ه با کنچسب  یپسره  نیدرآوردم هم از دست ا یبودم که کور باز یاز دست خودم عصبان هم

دم خرف زازاون محل مز عیبود با حرص نگاش کردم و سر ستادهیپوزخندش هنوزم رو به روم ا

 شد  خیم انیآقا ینصب شده ورورد یاومدن نگاهم به تابلو رونیبه محض ب رونیب

کون تهوا  دستمو رو یکیکه ضعف کردم با دستم پامو گرفتم و اون  نیزم دمیحرص پامو کوب با

  بهاصال یبهداشت سیبود که سرو نجایا شیلبمو محکم به دندون گرفتم حاال خوب دادمیم

 شدیم یزیآبرو ر نیازا شتریو ب دنیدیدم منو مرستوران مشرف نبود وگرنه کل مر

 هی که انیا ادیمه شیو خواستم برم پ ستادمیکه حس کردم درد پام آرومتر شده صاف ا یکمی

 گفت:  ییصدا

 ایتو کال مشکل دار _

 میبهم برخورد کرد ییهمون پسره بود که تو دستشو برگشتم
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 دشید مرکه از کنارم  یدرحال عیبگم اما اون سر یزیجمع کردم دهنم باز شد که چ چشمامو

 گفت: 

 یخودت یفحش بد یشده هرچ رمید _

تم ت رفبرگش یعیبه حالت طب ی... بعداز چند دقیقه که حس کردم صورتم از رنگه قرمزورفت

 همت تواخمم رف گویساالد م دنیباد خوردنیغذا م شیداشتن پ نایا ادیو نشستم مه زیسر م

 متنفرم؟  گویمن از م دیدونیشما نم _

 نیدادیخودتون سفارش م نیومدیم نیداشت فیتشر ییمادمازل شما دستشو دی: ببخشاحسان

 شد؟  قهیخب حاال مگه چند دق _

  ؟یاومد ریچرا انقدر دمهیاد: 

 !دیخو طول کش _

 یه صداک دمیبرخورد نداشت رو جدا کردم خرچ خرچ جو گویکاهو که اصال با م هیچنگال  با

 گفتیو م ومدیصدا بدش م نیازا شهیدرومد هم ادیمه

شه و نتوجه مکس  چیانقدر لقمه هاشو آروم بجوه که ه دیبا خورهیداره غذا م یخانم وقت هی" _

 "از صداش حالش بد بشه

 ان بابکرده تا ماما تیترب شتریمنوب ادیبودو آداب خودشو داشت فکر کنم مه ادیمه کال

 رستهدم راه باالسرم بود که کدوم راه غلطه کدو ادیانجام بدم مه خواستمیم ویکار هی شهیهم

 میاهنمائرد و من باخبر بو یزندگ یازتموم راز ها ادیبود که مه یمیروابطمون محکم و صم انقدر

 کردیم

 کرد راه درست رو نشونم بده یسع شترینکرد ب خمیوقت توب چیکردم ه یکاربد هروقت
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 من عاشق شدم...  دیفهم یوقت یحت

؟ اشق شدنع فتمگیم یبه افکار مسخرم زدم واقعاً به اون برهه از زندگ ی... پوزخنده صدا دارهه

ول ن مشغمهمون موقع گارسون غذاهارو آورد و  قایدق رونیب ارمیکردم خودمو از فکر ب یسع

 بشقابم شدم یتو یسرو کله زدن با ماه

  ؟یچرا سفارش داد ادی... مهادیبدم م ییایدر یو کال غذا یکه چقدر از ماه یوا _

 شکر ایبخور بگو خدا _

 دوست ندارم یمن ماه یدونستیخب خداروشکر اما تو که م _

 هیچ اشونسس پاستاه دونستمیداره و پاستا منم نم ییایدر یغذا هیائیتالیرستوران ا نیا _

 هیچ میبفهم میبخور یزیچ هیگفتم 

 غذاس؟  نیا دینگفتمو به غذام نگاه کردم اخه شما به من بگ یزیچ

شتن بشقاب چهل نفره دورش چنتا نقطه سس گذا هیپخته گذاشتن وسط  مین یماه کهیت هی

 ما یشده غذا؛ برگ علف هیبا

 بشقابو بکوبم تو دهنه سرآشپز یلبه  خواستیکه چقدر دلم م یوا

 گرفتمیم یکشت میبا ماه گنیم یچ کردمیتوجه نم زدنیحرف م زیر زیواحسان ر ادیمه

 بخورمش خوامیم نکهینزده بودم و از فکر ا یتکه اش کردم اما نخوردم تا حاال لب به ماه تکه

 دادیبهم دست م یحس بد

  ؟یچرانخوردمهیاد: 

 یورخیچرا نم پرسهیمن دوست ندارم دوباره م دونستیبهش رفتم اون خودش م یغره ا چشم

 نخوره نیبرم خونه املت بخورم اما لبم به ا دمیم حیترج _
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 املت هیخونه  میغذاعه بر نینشدم باا ریهوس املت کردم اصن س یلی: آخ آخ منم خاحسان

 تورگ میمهزاد پز بزن

 کنم یچقدم من بلدم آشپز _

  اد؟یاملتم از دستت برنم هی یعنی: احسان

 نع _

  یاز گشنگ رهیبم دیشوهر بدبختت با چارهی: نُچ نُچ نُچ باحسان

 بحث منو احسان تا صبحم ادامه داره گفت:  دیکه فهم ادیمه

  م؟یاحسان برمهیاد: 

 داداش میبر _

ه ک یقطه ابه ن عینگاه تند و سر هیبه اونور نگاه کرد منم از غفلتش استفاده کردم و  کمی ادیمه

 انداختم  کردینگاه م ادیمه

 اون باچندش سرمو برگردوندم دنینشسته بود با د زشیسرم هیهمون پسر دستشوئ اه

 نون هکیت هی یبرا رفتیکه دلم ضعف م یوا میو احسان از رستوران خارج شد ادیمه همراه

 دمیغذاهاشو فهم یکل رستوران رفتن فقط بو از

***** 

و بهش ج عمحا یازوقت رفتیداشت م ومدهیهنوز ن ادیمه واریکله امو بکوبم به د خواستیم دلم

 بره کردستان قهر کردم و اومدم تو اتاق دیزنگ زدو گفت حتماً با

 دل نازک و لوس شده بودم چقدر
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ورد آرشو س دمیجواب نم دید یوقت شناختمیدر زدنش رو م ادبودیبه در اتاق خورد، مه یا تقه

 اگه زدیدر م اما حرکاتش رو از حفظ بودم اول کردمینگاش نم نکهیبااا دیداخل و منو روتخت د

 گذروندینگاه کل اتاق رو از نظر م هیداخل با  اوردیسرشو م دادمیمن جواب نم

 رفتیو م دیس-و-بیاما اگه خواب بودم صورتمو م گفتیبودم که کارشو م داریب اگه

 من که رو تخت نشسته بودم اومد داخل و دروبست نشست لب تخت دنیهم باد اآلن

ن و بدومعرفت نشده که داداشش یخواهر من اونقدر ب یول ؟یفکر کردم خواب یجواب نداد _

 نه؟  تیبفرسته مأمور یخداحافظ

 سکوت کردم بازم

  ؟یبگ یزیچ یخواینم _

_ ... 

 رمیباشه پس من م _

مو اشک بود خود زیگوشه شلوارش رو گرفتم و نگاهش کردم چشمام لبر عیشد که سر بلند

 ش و گفتم: ل-غ-بانداختم 

  ؟یریم یدار یزود نیبه ا یروزه اومدتوکه همش دو  _

 طول نکشه...  ادیزود برگردم و ز دمیقول م _

 با دستام گرفتم و لرزون گفتم:  صورتشو

  ؟یفهمیم رمیمیبشه من م تیزیچ هیناکرده تو  یاگه خدا ادیمه _
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 یم برگرددستمون قرآن که تو سال هی حهیدستمون تسب هیمنومامان  تیمأمور یریتو م هروقت

 وجود توا باباب یحت یستیکه تو ن ییوقتا فهممیبابا رو م یمخالفت ها لیتازه دل یریهروقت م

 دار بودنش مضطربه توئه!

 میبه فکرت نیتورو جون من خودخواه نباش به ما هم فکر کن... بب ادیمه

من  یراهمکا منو زمی... عزدیفکر و ذکرم شمائ یگفت: منم که اونجام همه  یبم یبا صدا ادیمه

 میشکنن... تا به جامعه آرامش ببخ یزندگ تیکشورمون تو امن یتا مردما میباش دیبا

 اشهبدارن نگرانشون  ویکیمنم خونواده دارن اوناهم  یتموم همکارا ستمیکه من ن فقط

 پُر خطره شغلم؛ درسته

ود زمنم  مراقب خودت باش هیکاف یتو برامون دعا کن نکهیاما هم فتهیاتفاق ممکنه ب هزار

 گردمیبرم

 دیقطره اشک چک هیچشمام بسته شدو  دیس-و-برو  میشونیپ

 یمواظب خودت باش داداش یلیخ _

 منو داشته باش یشیپ یهوا همین طورتوام  _

 دادم عقب و گفتم:  هولش

 ادب یعمته ب یشیپ _

 هاا شهیناراحت م یشیپ یاوا عمه خانوم بشنوه بهش گفت _گفت یلودگ با

 نشده بوود؟  رتیمگه تو د ادیمه _

 احسان دراومد یموقع صدا همون

 میبه شب نخورد اتایب ییادکجایبابا مه یا _
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 ت سرشونپش مختیاومده بود کاسه آب رو ر نایادایکه از اداره دنبال مه ینیحرکت کردن ماش با

 رو بستم اطیو در ح

رقه رو بد دایمه سرکار... تنها من بودم که به بهانه سر درد تو اتاقش خواب بود بابا هم مامان

 رفتم یچوب یرو برداشتم و به سمت کلبه  ینیس یکردم... قرآن تو

 ساخته شده بود  یپشت اطیح یمن تو یداشت که کلبه  اطیمادوتا ح ی خونه

به  دشیم بزرگ راحت یا شهیو از در ش شدیباسه تا پله به تراس بزرگ خونه وصل م اطیح نیا

 تراس بود  یرفت و آمد ما هم از رو شتریرفت و ب ییرایپذ

ن ولوموکوچ یکوچولو بود اما من عاشقش ومخصوصاً حوض و فواره  یلیخ یپشت اطیح نکهیباا

 میخوردیاون م یرو؛ تابستون شام رو یشبها شتریکه ب یو تخت

 شدیباز م اطیح نیاتاق من هم روبه ا ی پنجره

 پله کلبه نشستم و قرآن رو باز کردم یرو

 دعا کردم شیسالمت یآروم شدم و از تَه قلبم برا کمیخوندن قرآن  با

***** 

 اریدخترم پارچ دوغ هم ب _

 چشم _

نه ل خوک یمامان تو یقرمه سبز یرفتم بو اطیهارو برداشتم و به سمت ح وانیدوغ و ل پارچ

 بود...  دهیچیپ

 شام خوردن واقعا صفا داشت اطیح یرو گذاشتم سر سفره و خودمم نشستم تو پارچ
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ام شصحبت کنه در سکوت  یبود بابا دوست نداشت وسط غذا کس یشام حکومت نظام سرسفره

 خورده شد

ما دم ابو زاریکمک مامان جمع کردم و بردم داخل آشپزخونه هرچند از ظرف شستن ب ظرفارو

 مامان سوخت هنوز سر دردش خوب نشده بود دستکشارو دستم کردم و مشغول یدلم برا

ام ا صدباب کردمیکه دستمو با حوله خشک م یتموم شد در حال نکهیشستن ظرفا شدم بعد ازا

 کرد

 بله بابا؟  _

 میباهم صحبت کن دیاتاقم دخترم با ایب _

 امیچشم اآلن م _

 داره؟  کارمیبابا چ یدونی: تو مدمیاز مامان پرس یواشکی

 یقتو شهیمامان هم دونهیم دمینه تکون داد خوب فهم ینگام کنه سرشو به معن نکهیا بدونه

  کردیدروغ بگه به صورت طرف مقابلش نگاه نم خواستیم

 یفکر با ذاشتیاتاق کارش قرار م یداشت تو یبابا هروقت کار مهم دمیبه لباسم کش یدست

 به در اتاق زدم که باباگفت:  یمشغول تقه ا

 تو ایب _

 ؛ کردیه منگا زیم یرو یکارش نشسته بود و با دقت به برگه ها زیباز کردم بابا پشت م درو

 داشت آب دهنمو قورت دادم دوباره دلشوره گرفته بودم اخم

 بابا؟  نیبگ نیخواستیم یزیچ _

 !نیابشیب؛ آره دخترم _
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 شدم به بابا هنوزم سرش رو از تو برگه بلند نکرده بود رهیلبه تخت و خ نشستم

 یصبعداشتم  ینینش کجایاز  گهیو د زدمینگفت منم تو جام وول م یچیگذشت ه قهیدق پنچ

  شدمیم

ه من رو ب تو دستش رو مرتب کرد و گذاشت کنار یگذشت که بابا برگه ها قهیچند دق دونمینم

 گفت : 

گم بسر اصل مطلب صدات زدم  رمیپس م ستمین ینیه چاهل مقدم ادیکه ز یدونیخودت م _

و  ینتو بکفکرا یهفته وقت دار کی تیخواستگار انیهفته خانواده پاکزاد م نیپنجشنبه آخرهم

 دیکنیاومد عقد م ادیمه یآخرهفته بعد هم وقت یالزم روبگ یشرط ها

 آخه؟  یچ یعنی؛ شدم رهیبه دهن بابا خ باتعجب

 ازدواج کنم خوامینم من

 ... با... با... یعنی _

 یگاراواستخ نیمهزاد ا میندار"نه"!جوابنیش یباهم آشنا م شتری!دکتره... حاالبهیپسر خوب _

 یس سعپرو بهشون دادم  یمن جواب قطع یخودتو راحت کن خوامینم هیکه با  ستیات ن گهید

 یکن یمن باز ینکن با آبرو

 ... یینها یصحبت ها یبرا انیهم م آخرهفته

 که گفتم:  رونیخواست از اتاق بره ب بابا

که  هتیاهلمگه عصرج د؟یزنیحرفو م نی... آخه چطور اهیمنطق یب تینها نیبابا؟ ا یچ یعنی _

  ارن؟یو نشناخته دخترو پسر به عقد هم درب دهیند
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ته دوم راهک ونمدیاز تو پاره کردم بهتر م شتریب رهنیمن چهارتا پ گمیکه من م نی: همبابادادزد

  ؟یکدوم چاه!حاال واسه من زبون درآورد

 یریبگ اون خراب شده رو یسروپا یب یازپسرا یکیبا رفتن به دانشگاه دست  یخوایم نکنه

  ؟؟ خونه نیتوا یاریب

 یه حتبرگرد رو بزنه محال ممکنه از حرفش یحرف هی دونستمیشده بودم به بابا! م رهیخ بابغض

 مونهیرو حرفش م ادیب نیاگه آسمون به زم

 یبابا... ول _

 خوامیصالحتو م یتوئه ومن بهتر از هرکس ندهیآ نیواما واگر نداره... ا یول _

  د؟یخوایم یصالح منوبا خودخواه _

 هیخوشبخت یهول دادن توبسو ستین یخودخواه نیا _

ودم خپس  ست؟یمن ن ندهیآ نیمگه به قول خودتون ا خوامیرو نم یزور یخوشبخت نیمن ا _

 رمیگیم میبراش تصم

 طرفه صورتم سوخت اشک تو چشمام حلقه بست هیبا تموم شدن حرفم  همزمان

 نهیحرف من هم نیآخر _

 داد زدم و گفتم:  رونیخواست از در اتاق بره ب یوقت

 نهیحرف آخر منم هم _

ور دکه  ییایمن موندم و دن رونیبهم انداخت و ازاتاق رفت ب ینگاه میمکث کرد ن چندلحظه

 و روم آوار شد! دیسرم چرخ

 بابا منو تباه کنه ذارمیحرف بزنم نم ادیبا مه دیبا
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 رو گرفتم ادیمه یشماره  عیاتاق خودم رفتم سر به

 "باشد یمشترک مورد نظر در دسترس نم"

 یلعنت اه

 زنگ زدم که گفت خاموشه گهیباردی

 رش برداره؟ و غرو یبابا دست از خودخواه کردمیم کاریچ دیکردم با بغض

 چند روز کارم شده نیکردم مثه تموم ا سکوت

 !رونیاتاق کار بابا رفتم ب از

 ازبابا نبود! یبود وخبر ستادهیلرزان پشت درا مامان

 رو قورت دادم و گفتم:  بغضم

ش لخواهمامان به بابابگو من قصدازدواج ندارم، قرارپنجشنبه روکنسل کنه چون جواب د _

 ... رهیگیروازمن نم

 بلند بابا ازکنارگوشم باعث شد توجام بپرم یصدا

 یج کنلامن ب یاگه بخوا میتو مغزت فرو کن جواب نه ندار نوی!مهزاد ایکنیم جایب یلیتو خ _

 وتو!  دونمیمن م

 دیدیچشمام همه جارو تار م هیتواتاق از شدت گر دمیدو

 زدم:  غیج هیرو گوشم گذاشتم و باگر دستامو

 !ــــــنــــــــیدست از ســـــرم بـردار ــش،خوامـــینم _

 تخت پرت کردم یوخودم رو دمیروکوب دراتاق

 دادیامونم نم یلحظه ا هیگر
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 نره رونیدهنم گذاشتم تاصدام ب یرو دستمو

 کردم توبالش خفه کنم...  یوسع زمیهق ر هق

 بودن وچشمام پف کرده بود...  دهیاشک بهم چسب یسیبلندم ازخ یها مژه

 نکرد...  یوزجه زدنام هم بابارو راض هیگر یحت

 مامان ازپشت دراومد یصدا

 ... میبذار حرف بزن زمیدروبازکن عز... مهزاد... مهزادجان _

 باالشد ن،یدرچند بار پائ ی رهیمتعاقب دستگ 

  گفتم: دیرسیکه از زور بغض! گرفته وخشدار به نظرم یی... وباصدادمیچیخودم پ به

 راحـتـم بــذار... ... ـخــوامینمـــ _

 سوختیم م یدر پ یپ یواشک ها یلیاز درد س صورتم

 گشتم...  میسردم دنبال گوش یبادستا

ادا ه مبک بستمیم دیوام زدمیبهش چنگ م دیکه با یسمانیر نیراه بود... آخر نیآخر ادیمه

 باشد دهیپوس سمانیر

 رو گرفتم ادیمه یشماره  نکهیا تا دیچرخیم دیصفحه کل یخودکار رو انگشتم

 رمیچشمام روبگ یسیکردم خ یسع گمیشصت دست د انگشت اشاره و با

 دیچیمنحوس تو گوشم پ یهمون صدا بازهم

 "باشدیدستگاه مشترک مورد نظرخاموش م"

 رو ازحرص پرت کردم یگوش
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فکر  همه نیکاش هجوم ا یکردم به خواب پناه ببرم... و ا یسع یچارگیبود واز ب نیسنگ سرم

 ... داشتیامشب دست ازسرم برم کردیم یکه سرم رو متالش

 ازاشک نبود یخبر گهیبه سکسکه شده بود... ود لیهقم تبد هق

به  ندانهنقره فام خودش رو سخاوتم هیتخت غلت زدم و چشم دوختم به پنجره که ماه سا یرو

 درون اتاق فرستاده بود... 

م سر گونه ا یرو یقطره اشک رفتیجلوچشمم کنارنم یپرهام لحظه ا ر،یروبستم تصو چشمام

 خوابم برد هیچقدر گذشت که با گر دونمیبالش فرو رفت..نم یخورد وتو

***** 

 ازمرورخاطرات گذشته تا امروز توجام نشستم...  یووحشتناک بیسردرد عج با

 مبودم روسر دهیتخت نشسته بودم و پتوروکش ی... تودتویزده شد و مامان پر دراتاق

 انیبلندشواالن م ؟یمهزادتوکه هنوزنشست _

 وسکوت...  هیهفته کارم شده بود گر هی نیندادم مثل تموم ا یجواب

ود که زده ب یآورد سخت رو حرف یاشکام هم دلشو به رحم نم یرحم شده بود حت یباباب

 اعصاب درهمم اهیبه تخته س دیمامان ناخن کش یباز صدا کردیم یپافشار

با  یببر منو یامشب آبرو یخوایلباسارو بپوش نکنه م نیا ایب ریدوش بگ هیبلند شو برو  _

 پف کردت؟  یچشما

تو  ختیر یبه طرز نامرتب میلخت طالئ یموها دیو پتو رو از سرم کش کیاومد نزد خودش

 کنار زدنش نکردم یبرا یصورتم تالش

 افتاد میاشک یخودش موهام زد پشت گوشم نگاهش به چشما مامان
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  ؟یدیفدات شم مادر... چراخودتوعذاب م یاله _

 خانواده پسره از همه لحاظ تکن! خوادیبابات صالحتو مبه خدا 

 نیا میتسل خواست یکنم من دلم نم یچندوقته رو خال نیداشتم داد بزنم و عقده ا دوست

 دلخواه من نبود یزندگ نیزایچ چیانگار ه یاجبار مسخره بشم ول

 سمت حمام  دیدستمو کش دیمامان سکوتم رو د یوقت

 زود باش یآماده بش یساعت وقت دار کیحمام آماده کردم  یبرات حوله تو _

رونم دتهاب از ال یکم ستادمیدوش آب سرد ا ریلباسو از تنم خارج کردم و ز یحس یحس ب هی با

 کلامان م دمیدتو اتاق که  دمی... با حوله دورونیرو کم کرد!خودمو گربه شور کردم و اومدم ب

 رونیب ختهیکمد رو ر یلباسا

 جمع کنم؟  تونمیهمه لباسو م نیمن ا رون؟یب شونیختیمامان چرا ر :زدم غیج

 چه وضع کمده؟  نیشلخته ا کنمیخودم جمع م _

 ستیش نا گهیلنگه د هیلباسه  هی زونهیلنگه کفش آو هیمانتوته  نیشلوارت تو آست ی پاچه

 من از دستت راحت بشم؟  یریخونه م نیازا یک تو

 پُر شده از اشک گفتم:  یباچشما

 مامان؟  یتوام ازم خسته شد _

 و اومد سمت من  نیدستشو انداخت رو زم یاز حرفش ناراحت شدم لباس تو دید یوقت

 ردم مامان جان!ک یمن از عروسکم خسته بشم؟ شوخ شهیکردوگفت: مگه م مل-غ-ب

 خودش جدا کرد و گفت:  منواز

 کولر روشنه! یخوریسرما م نجایا ستینا ینجوریحاالهم ا _
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 لباسا که انتخاب کردم برات از همه مناسب تره نیا ایب

کمه و سه تا د شدیاش جمع م نهیکه سرس دیسف زیر یقشنگ با گال یلیخ یصورت کیتون هی

 دیباشلوار تنگ سف خوردیم

 و جمعش کرد دیمامان موهامو سشوار کش دمیپوش لباسامو

ف تأس یاز رو یچروک بود سر یکه حساب رونیدبیلباسا کش نیکمرنگ هم از ب یشال صورت هی

 برام تکون دادو اطو رو زد به برق 

ردم گاه کن نهیآ یخودم تو یبه چهره  زدیبودو شالمو بادقت اطو م ستادهیپشت سرم ا مامان

فروغ  یب شهیو از هم فرو رفته بود یاز سرخ یدرهاله ا یگربه ا گفتیم ادیکه مه میآب یچشما

 تر بود

 دیکشیبه رخ م شتریصورتم رو ب یبائیمات دراومده بود و ز یبه رنگ صورت لبام

 دماغم اخمام جمع شد یجوش رو هی دنیکه باد کردمیبه خودم نگاه م داشتم

 کنم معلوم نباشه؟  کارشیمامان جوش زدم چ _

 ذره کرم پودر بزن روش  هی _

 دماغم خداروشکر معلوم نشد یزدم رو زیم یذره از کرم رو هی

 شال رو سرم انداخت و صورتموبرگردوند سمت خودش مامان

 اخم گفت: پوستت دو رنگ شد که کرم به کل صورتت بزن با

 بود یکاف نیهم دمیهم برق لب به لبام کش یصورتم کرم زدم و کم به

سر  خواستیرم شدم که دلم مخواستگاران محت یابیو منتظر شرف  رونیب میمامان از اتاق رفت با

 نباشه چکدومشونیبه تن ه
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م هتم باز ه گرفبار بردار نیا نکهیدایرو به ام ادیمه یهم فشار دادم دوباره شماره  یرو لبامو

سط وصدارو از  نیصاحب ا خواستیبه گوشم خورد که دلم م امینازک و همون پ یهمون صدا

 بشه!  دهیکوب نهیزنگ باعث شد قلبم به شدت به قفسه س ینصف کنم... صدا

 دیخندیم ببره اآلن شاد بودو شیحرفش رو پ کردتایهفته که همش اخم م هی نیبرعکس ا بابا

 مونیود پشز یلحظه ازش بدم اومد ول هیکلمه هم باهاش حرف نزدم...  هیچند روز اصال  نیتوا

 بره نیافکارم درهم ازب نیشدم سرمو تکون دادم تاا

 که دلم آشوب بود دونهی... خدامستادمیکنار مامان ا یدر ورود یجلو

 ممکن بود مثل باروت منفجرشم هرآن

 پاکزاد اومد تو یاز همه آقا اول

ا مامان شدو مامان آسا ب یس-و-بو تقریباًجوون مشغول رو  مایخوش س یزنش خانم بعد

 صداش کرد

  ؟یخدا داده!دخترم خوب یعروسماشاهلل چه ... : ماشاهللدگفتیمنو د یوقت

حکم مم و ب یاسمشم بلد نبودم با صدا یحت ادیتشکر کردم و منتظر موندم تا پسرشون ب رلبیز

 پرتقال همانا هیهمانا و شدن چشمام قده  دنشیسرمو بلند کردم که د

 نچسب تو رستوران بود یهمون پسره  نیا

 ردورکییمن تعجب کرد وبعدحالت صورتش تغ دنی... اونم ازددمشید ییتو دستشوو همونکه

 پوزخند گوشه لباش! هیشد

 دبا، باباش یبراش نازک کردم اونم سرگرم سالم و احوال پرس یندادم پشت چشم محلش

 تو وگفت:  دیدختره پر هی یریکبیاون ا بعداز
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 تو! یقربونت برم چقد ناز یمن ماهورم!خواهراهورا اله ؟یخوب زمیسالم عز _

 !کیهورا بود چه شاسمش ا پس

رو به  قیقاًدخودمم کنارش نشستم...  نهیکردم و تعارف کردم بش یسردباماهور احوال پرس یلیخ

 !شدیترم ظیدرهمش که هرلحظه غل یروم نشسته بود با اخما

ست دو دمکریم یمنم باانگشتام باز زدیحرف م زیکریساعت گذشته بود ماهور کنار گوشم  مین

 داشتم هولش بدم عقب وبلند شم برم تواتاق

 !یزنیدختر چقد زر م فتهیب فَکت

 مهزادرو یخسته کرد؛ ماهور جان دخترم _

 کنمیصحبت نم ادیز گهیچشم د یدوسش دارم ماماااان ول یلیآخه خ _

 حرف نزنه گفتم:  گهیواقعاً د نکهیبخاطرا

 کن یرائیاز خودت پذ زمیعز _

 کردنیمبحث  پاکزاد هم باهم بلند بلند یبا آسا خانوم مشغول صحبت بود... بابا وآقا مامان

 خوردیم وهیماهورم م زیشده بود به م رهیدرهمش خ یبا اخما ریسربه ز اهورا

 دمیکشیهم آه م یگاه شدیم یهر لحظه چشمام پُر و خال منم

 سخن دوست خوش تراست  میگذر یخب مهبد خان از هرچ :پاکزاد

 کنمیصحبت نم ادیز گهیچشم د یدوسش دارم ماماااان ول یلیآخه خ _

 حرف نزنه گفتم:  گهیواقعاً د نکهیخاطراه ب

 کن یرائیاز خودت پذ زمیعز _

 کردنیپاکزاد هم باهم بلند بلند بحث م یبا آسا خانوم مشغول صحبت بود... بابا وآقا مامان
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 خوردیم وهیماهورم م زیشده بود به م رهیدرهمش خ یبا اخما ریسربه ز اهورا

 دمیکشیهم آه م یگاه شدیم یهر لحظه چشمام پُر و خال منم

و ردوتا جوون  نیسخن دوست خوش تراست بهتره ا میگذر یخب مهبد خان از هرچ :پاکزاد

 میمنتظر نذار نیازا شتریب

 داشت  تیزواقعینشست توگلوم انگار واقعاً همه چ بغض

فقط  یل کردکردم شماهم قبو یاهورا خواستگار یادامه داد: خب من مهزاد جان رو برا پاکزاد

 دخترم؟  هینظرت چ؛ نظر خود مهزاد جان مونهیم

 بزنم بابا گفت:  یکردم صدام نلرزه تا خواستم حرف یدهنم رو قورت دادم وسع آب

 نظر مهزاد نظر منه!؛ ن با مهزاد صحبت کردمم _

 ستمشخوا یمن نم ایخدا شدیم م... بغض هر لحظه تو گلوم بزرگ ترو واج مونده بود هاج

 بود؟  یچ یو خودسر یپرشد از اشک جواب خودخواه چشمام

قش عش س!دلم هنوز پرهام برام زند یاون تَه مَها کردمیمنکه هنوز حس م گفتمیم دیبا یچ

 زندس!

 آخرشونو باهم بزنن یحرفا نیخب پس اجازه بد :پاکزاد

 ناراحت تو چشمام زل زد و گفت:  مامان

 کن یپاشو اهوراجان رو راهنمائ زمیعز _

 بود به سمت تراس رفتم ختهیبهم ر یلیاتاقم خ نکهیا جام بلند شدم بخاطر از

 نه  ایاومد  نمینگاه نکردم بب اصال

 بود یدادم نفس هام تند و عصب هیسرد تک یتراس رو باز کردم و دستامو به نرده ها یا شهیدرش
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 مقدمه شروع کردم به حرف زدن:  یحضورش رو کنارم حس کردم ب یوقت

رف از ط آقااهورا بابام دینیو دوختن حاالم منتظرن بپوشم نظر بدن! بب دنیخودشون بر _

 ... هیاز من نظر نخواست وگرنه نظر من قطعا منف یخودش حرف زده حت

و دواج راز هی رشیو پذ یآمادگبچه ام  یلیهنوز خ کنمی... من حس ممیخوریاصال بهم نم ما

 ندارم...  یطیشرا چیتحت ه

 میشیما باهم خوشبخت نم نیباش مطمئن

 نجا؟یدم ابه خواست خودم اوم م؟یراض یلیخ نجامیاآلن که من ا یکنیبمش گفت: فکرم یباصدا

 نیتن ام هسهم مصم یلیخ ایکار کردن و گو نی... پدرمن هم مثل پدر شما منو مجبور به ارینخ

 ... رهیازدواج سر بگ

 ... یمخالفت کن یتونیشمام ؟یشما چرا قبول کرد _

  ؟یکنینم نکارویچرا خودت ا _

 تونمی.. نمبار از بابام کتک خوردم... من. نیاول یبرا یمخالفت نکردم؟ من حت یفکر کرد _

 پس منم نمیتونم!!! _

 بهت نداره؟  یعالقه ا چیکه ه یریبگ یزن یشیم یشما راض یعنی _

ورتم صتو  خوردینفسهاش م میهم قدهم شده بود گهیو زل زد تو چشمام حاالد نیاومد پائ آروم

 گفت:  رلبیز

 یکه من عالقه به تو ندارم... انتظارم ندارم منو دوست داشته باش همین طور _

 بدون عشق شروع کنم...  مویزندگ تونمیمن نم یول _

  ؟ینیبیم ادیز یهند لمیزدوگفت: هه عشق؟ ف یپوزخند
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 شد به آسمون گفت:  رهیو رفت عقب خ دیکش یآه

نمون تتظرن و دوختن حاالم من دنیبه قول خودت برامون بر م،یشد نیماهردومون مجبور به ا _

 ... میازدواج ندار نیبه ا یلیکدوم تما چی... گرچه همیکن

  شم؟یم میمن باشم که تسل نیا دیبا شهیشدن چرا هم یدادم به آسمون چشمام اشک نگاهمو

 قطره اشک خواست ازچشمم بچکه که جلوشو گرفتم  هی

 بتونه بابا رو منصرف کنه...  ادیمه دیگفتم: شا رلبیز

ف منصر میتصم نیبابا هارو ازا تونهینم چکسیه دونمیکه من م ییزایبا چ تونهیبرادرت؟ نه نم _

 کنه 

  ؟ییزایداشت گفتم: چه چ یزیت یگوشا چه

 بماند _

 ... یشیزده م یهست از همه چ ییوقتا هی

 و یفتادا ریباطالق گ هیتو  یکنیمدام باهاته حس م یحس دلزدگ هیو  یکن هیگر خوادیم دلت

افل غ یدلگرمت کنه ول تونهیم دهیطناب پوس هی ی!حتیزنیچنگ م ینجاتت به همه چ یبرا

 تا یشیم میو تسل یدیهم ازدست م دتیام نیکه آخر ادهیطناب انقدر ز یدگیپوس نکهیازا

 رهیباطالق جونتو بگ

 رو داشت  دهیحکم همون طناب پوس قایمن دق یبرا اهورا

 میبهتره براهورا: 

 رونیب میهمراه هم از تراس اومد ه؟یاز ازدواجمون ناراض نمیا نکهیخونسرد بود!مگه نه ا چقدر

 آسا با لبخند گفت: 
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  م؟یبخور ینیریشد پسرم؟ ش یچ _

 ... دادیرو نم یبغضم اجازه هیچ حرف ینیریشبه جای که من درد بخورم  یا

ست د هیقبو  دنیکِل کش یبار چشمشو بازو بسته کرد و مامانش و ماهور با خوشحال کی اهورا

 زدن

هورا نو امندارم  هیتاگر یمرز دونستیم شناختیخوب حاالت منو م کردینگام م رهیهم خ مامان

 رو به همه تعارف کرد ینیریودش شو ماهور خ میبه اصرار ماهور کنار هم نشست

 عروسمو نشون کنم نیرادمان اگه اجازه بد یآقا :خانوم آسا

 یروتموم کنن!؟ حت زیشبه اومدن همه چ کیبود؟  یچ یهمه عجله برا نیا

 هفته فکر کردنم ندادن کی یها به من اجازه  یبه رسم سنت تمام خواستگار یحت

 ... یعقد و عروس خیتار مونهیخب م :پاکزاد

 تو حرفش زدم

روس نوان ععپسرتون و به  یو من نشون کرده  دینجائیپاکزاد اگه شما اآلن ا یآقا دینیبب _

 درم ازپمن نبوده شما خودتون با  یقلب یبه خواسته  دیشدم مطمئن باش یخانوادتون معرف

 میما تصمای به جو  نیاظهار نظر کرد شونیوگفتم: ا ()با دستم به اهورا اشاره کردم منوطرف 

 نیگرفت

ا طه بدر راب یول دیدونیشما صالح م یچشم هرچ میشدیم وگفت میتسل یلیبنا به دال ماهم

رفتن گبه تجمالت و  یازین میمحضر راض یعقد ساده تو هیبگم من به  دیعقد با یمسئله 

 ... ستین یعروس

 دخترم؟  شهیخانوم دخالت کردوگفت: آخه مگه م آسا
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 !شهیگفتم: بله م یو جد محکم

  ؟یلباس عروس بپوش یتو آرزو ندار یعنی _

 ... ی... نه باهرکسینجورینه ا یزدم: داشتم ول یپوزخند

 ترشد ظیو اخماش غل دیکه اهورا نشنوه اتفاقاً شن ینه در حد یآروم بود ول صدام

  م؟یرینگ یکه عروس نهیپس دخترم نظرتو ا :پاکزاد

سه نم وافکرنک؛ کدوم چیه ینه عقد نه عروس نهینگاش کنم گفتم: بله نظرمن هم نکهیا بدون

ادرم بر تیورمأم انیتا پا خوامیبپاش الزم باشه فقط ازتون م زیانقدر بر یخوندن چارتا جمله عرب

 اونم باشه! خوامیم دیصبر کن

رسه ه یبال یافتاده بودحرفامو زدم لبخند رو میشونیپ یکه رو یوبا اخم محو یمدت جد تمام

 من قرمزشده بود یباباهم ازگستاخ دیزادوآساخانوم ماستاشون ماهور، پاک

رف ح یلیبه درک منم خ فتهیب یول فتهیراه م یجنگ اساس هی نابرنیا یبودم وقت مطمئن

 سکوت یداشتم بزنم... بسه هرچ

 رو مشخص کردن که اصال تعداد سکه ها برام مهم نبود هیمهر تااخرشب

 دیرو خر یخوشبخت شهیبا سکه م مگه

فم با متوقبا یارفتن تا دم در بدرقه اشون کردم وبرگشتم توهال خواستم برم تواتاق که صد یوقت

 کرد

 صبرکن _

 ؟ مهربون یو زل زدم توچشماش کجارفته بود اون بابا دمیپاشنه پا چرخ یرو ستادمیا

 شناختمیروم رو اصال نم یجلو مرد
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 بله؟  _

  ؟یبود زد یاون حرفاچ _

 ودلم نگه داشته بودم بودکه تااالن ت یقتیحق _

جامش ورم انو منم مجب دهیم یبرنامه ا هیبهم  یخونه که هرک نیا یرباتم تو هی کنمیم احساس

 که یاشتد نویا یایکه نرفته؟ من عاشق هنر بودم شما رو ادتونی؛ بدم اون از روز انتخاب رشته

 دخترت پزشک بشه

 یبه چخو یچ دونهیبابامه، دلسوزمنه، بهترم کردمیومنم باخودم فکرم نمیبیصالحتو من م یگفت

 میتصم منبه جای ... دهنم رو بستم و گذاشتم نیخوایاجرا کردم که شما م ویبده!پس همون

 ... نیریبگ

 روش ندارم...  یشناخت چیشدم که ه یشبه من نامزد کس هیازاآلن که  نمیا

 هی شهیم کنم جوابش یشما بود اگر هم اعتراض یمجبوربودم قبول کنم چرا؟ چون خواسته  اما

که  دیشته باقبول کردم انتظار نداش نبارهمینه اگه ا یتو گوشم... که باز الل بشم ول یلیس

اه عرض چندساعت تب مویزندگ یمن ساخت یکه برا هیعمر زندگ هیبحث  نیشرطامو نگم ا

  رم؟یبگ یاللمون یتاک ست؟ین یکاف یکرد

 هِه حقیقت تلخه نه پدرجان؟  کردینگاه م ناباوربهم؛ بابا

 یرزایب یبگه انقدر که من باحرص و کم یپشت گردنش مونده بود چ دیدستاشو کش کالفه

 بگه یزیحرفامو زدم که نتونست چ

 کشهیعقب رفت و نشست رو مبل معلوم بود داره عذاب م عقب

 بودم ضشیهم نگران قلب مر یبابا از طرف تیوضع نیبه درد اومد ازا دلم
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  م؟یراض تیوضع نیمن ازا یخسته زمزمه کرد: توفکرکرد ییباصدا آروم

 ادیبه نظر م نطوریا یکنیم یرحم گفتم: جوانب امرو که بررس یب

د رفته بورشو گسبودو زل زده بودبه من بابا هم  ستادهیبه مامان انداختم که ساکت ا ینگاه مین

 زدینم یدستاش و حرف نیب

 اتاقم شدم:  یحرفم رو زدم و زاه نیآخر

 !ریشب بخ ،یدیخر یهمه جنگ اعصاب رو به جون نم نیا ینبود یراض تیوضع نیاگه ازا _

 تو اتاق و درو محکم بستم پر بودم از بغض...  رفتم

 ... گنیم یمعلوم نبود چ یول دمیشنیبحث مامان و بابا رو م یصدا

 تودستم نگاه کردم  یشد به حلقه  زتمومیهمه چ یراحت نیهم به

 یزعسلیم ریو رفت ز دیدرش آوردم و به شدت پرتش کردم دور خودش چرخ ازدستم

 دمیتخت دراز کش یرو از سرم برداشتم و باهمون لباس رو شال

ت وحش ندمیبار ازآ نیاول یگرفت برا دنیاشکام بار اریاخت یروچشمم گذاشتم و ب ساعدمو

 بود... خودش گفت اونم مجبور شده یناراض اهورا هم از ازدواجمون یداشتم... حت

 !مهیتو زندگ شهیاجبار که هم نیلعنت به ا اه

 دیبه ذهنم نرس یزیاما چ ارمیب ادمیاهورا رو  یکردم چهره  یوسع چشماموبستم

 از پرهامم جذاب تر بود یحت کلیجذابه و خوش ه دونستمیم فقط

مرد  و دمیدیپرهام رو کنار خودم م شهی... همهیرانیا یمثل رمانا میزندگ کردمیفکرم شهیهم

 وقته نابود شدن...  یلیمن خ یارزو ها یاون بود ول میزندگ

 پرهام خرد شد؟  یرپاهایکه غرورم ز یاون روز ایعاشق شدم؟  دمیکه فهم یاز اون شب ؟یازک
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 بابا؟  یها یبه دست خودخواه دمیشا ای

 خوابم برد  یک دونمینم اوردیکه به مغزم هجوم م ییسردرد از فکرا با

*** 

غموم مروصورتم چشمامو بازکردم مامان بود لبه تخت نشسته بود و  ینوازش دست بااحساس

 شده بود به من رهیخ

  ؟یدارشدیب _

م اومد پف کردم آب زدم بعداز مسواک زدن یبه چشما یتکون دادم و رفتم تو دستشوو سرمو

 ... رونیب

 : کردگفتیرو صاف م یکه روتخت طور نیهم مامان

 کنم دارتیاومدم ب خودم؛ یدارنشدیهرچقدر صبرکردم ب _

 ساعت چنده مگه؟  _

 میده و ن _

 کردمیشد به من که باحوله صورتمو خشک م رهیوخ دیدست از کارش کش مامان

 با، مهبد حرف زدم شبید _

 حرفش رو بزنه یکردم تا ادامه  نگاهش

 پا داره...  هی: مرغش دوگفتیکش یآه

که هنوزحلقه  شبیبرداره تا د یلجباز از حرفش برگرده و دست از خواستیجان اگه ممامان  _

 رو بزنه تا آخر یحرف هی ؟یشناسیهمه سال بابا رو نم نیتو بعد از ا زدیحرفش رو م؛ دستم نبود
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 ادتیاخالقش رو از آقا بزرگ گرفته  نیا یگفتیم شهیعمرش رو حرفش هست... خودت هم

 رفته؟ 

 کالمم خودم سردم شد یسرد از

 مامان...  یحلقه زد تو چشما اشک

 جاش منو نابود کرد...  یو غرور ب یباخودخواه، بابا

ود مرد ب پُره اون کشهیم دکیکه اسم نامزدم رو  یعوض یاون پسره  شترازیدلم ازهمه ب یول

 !هیو بگه حرفش چ ستهیخانوادش با یجلو تونستیعمل داشت راحت م یآزاد

 رده تا اونابه خواستشون برسن!!سکوت ک یول

 ته مخالفتام با، بابا کتک خوردم و دادزد و حرمت هارودرهم شکست  من

 به من گفت:  یروز قبل از خواستگار هی یحت

 "دانشگاه رفتن رو بزنم دیق دیپسرپاکزاد ازدواج نکنم با اگه با" _

اه هش نگباتعجب ب کمیپرت شد داخل اول  ادیهوا باز شد و مه یفکرا بودم که در ب نیتوهم

  ؟یاومد یک یش: سالم داداشل-غ-ب دمیکردم بعد پر

 ترسوندیمنو از خودش به زور جدا کرد اخمش صدبرابر اخم بابا منو م ادیمه

  اد؟یشده مه یزیزمزمه کردم : چ آروم

 پسرم؟  یاومد ی: کستادیهم اومد پشت سرم ا مامان

 فکش منقبض و صورتش سرخ شده بود ستادیزد و رفت وسط اتاق ا منوکنار ادیمه

 و کردیم ییمتهم بازجو هیکه از  ییبه قول احسان مثه وقتا هیتاسرحد مرگ عصبان دونستمیم

 شدیفکش منقبض م رفتینم شیپرونده به دلخواهش پ
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 برام وحشتناک بود اخمش

ه ک نهیهم یبرا نمشیبب ینجوریوعادت نداشتم ا کردیبامن خوب رفتار م ادیمه شهیهم چون

 عاشقشم... 

 در جواب مامان گفت:  دمیزدسه مترازجام پر ادیکه مه یداد با

 مرنداشتخواهرم بوده ومن خب ینامزد شبید نمیبیم دمیاآلن رس نیهم؛ دمیاآلن رس نیهم _

اد من مهز نبود تو یعنیکرده  رییتغ زایچ یلیخ نکهیدور بودم مثه ا یخونه و زندگ نیماه ازا سه

 ؟؟؟ مگه مهزاد چند سالشه ن؟یانقدر بزرگ شده که به فکرشوهر دادنش افتاد

 ادیهمرفت از  نیازب شهیهم یگوشم برا یآخرو چنان داد زد که حتم داشتم پرده  ی جمله

 با مامان حرف بزنه.. ینجوریبود ا دیبع

حظه هرل دادمیفشرد که امکان م یو دندوناشو روهم م کردیباحرص جمله هاشو ادا م یجور هی

 دندوناش خرد بشه

 بودم ادیمه یاون موقع فقط به فکردندونا من

 نیا تتونسیمخالفتاش م نیاز بابا غد تره باهم ادیمه دونستمیشدم م ریهاش ش تیاز حما یول

 مسخره رو تموم کنه ینامزد

 نشده! یزیحاال که چ ادجانیمه :مامان

 شد یشیدوباره آت ادیمه

 نیکرد یکی شبیرو د یوبله برون و نامزد یبشه؟ مراسم خواستگار نیخواست یم یچ گهید _

رگ و  یب ینیزم بیس هینشده!فقط من به عنوان  یزیمعلومه چ؛ نشده؟... نه یزیچ نیگیتازه م
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روش  یشناخت چینفر بشه که ماه هیو نشناخته خواهرم زن  دهیشدم که ند یمعرف رتیغ یب

 میندار

جلسه  هیتو  دیازراه رس یبترشه بمونه رو دستتون؟ تاهرک نیدیترسی... منیهول بود یلیخ البد

دش ه عقوگرن دمیدخترما؟ خوب شد به موقع رس نمیا د؟یبفرمائ دیوبگ دیسرهم کن زویهمه چ

 نیکردیم

اشته ضور دحاونم  دیداداش دارم با هیمن  یبگ یتونستینم یمرده بود شبی: تو دبه من گفت رو

 باشه؟ 

 کاره بودم چیبرادر من که خودمم ه یدونیتو چه م دمیرنج ادیحرف مه از

  ؟یمارو تنهابذار شهیبه مامان گفتم: م رو

 یزیچ یورزواج ازد نیازا ادیبه مه خواستیسرشو تکون داد بانگاه پُرترسش ازم م دیباترد مامان

 نگم... 

 رفت؟ میگ طرف کدوم رو دیبا ...فتهیپسرش و شوهرش دعوا ب نیب دیترسیسوخت... مامان م دلم

 کردم...  ریگ یدوراه نیب

 گفتم:  ادیرو به مه رونیاز اتاق رفت ب مامان

 از من ناراحتی؟  یداداش

 نینگفت با حرص نگام کرد... دستشو گرفتم و نشوندمش رو زم یزیچ

 دسترسهفته اما در هی نیبهت زنگ زدم توا میلی... خیدوست داشتم توام باش یلیبخداخ _

 !انین میگفت یاگه م شدیبابا هم قول آخر هفته رو بهشون داده بود زشت م ینبود

 آشنان!!! گفتیبابام ؟یدیپسره رو چندبار د نیتوا _
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 که؟  یشناسیپاکزاد م یباباست آقا یمیقد قیبودمش... پسر رف دهیمن تاحاال ند _

 بلند گفت:  هویجن زده ها  نیسرشو تکون داد بعد ع ادیمه

 اهورا پاکزاد؟  _

  هو؟یفقط سرمو تکون دادم چش شد  ادیمه یحالت ناگهان رییاز تغ شوکه

ر ن فکمباشه که  یزد! از جابلند شدوگفت: اگه همون یو لبخند محو دیبه صورتش کش دستشو

 ... گهی!!بابا راست مهیخوب یلیخ پسر؛ کنمیم

 : دوگفتیس-و-بشد صورتمو  دوال

 خواهر کوچولو!!! یبزرگ شدچه زود  _

 ه لبببگم هنوز  خواستمیکه م ییقبولش کرد؟ حرفا نمینگاه کردم پس ا ادیبهت به مه با

 تو دلم تلنبار شد...  دهینرس

 رفت و درو بست  ادیمه

 بود!!! نیهم ری... بغضم رو قورت دادم تقدستیهوا ن کردمیم حس

 رو گرفتم ایمان یرو برداشتم و شماره  میگوش

  م؟یخبر بود یماه بود ازهم ب چند

 شد لیکه مدرسه ها تعط یاز وقت تقریباً

 ... میمعرفت بود یمن بهش زنگ زدم نه اون به من چقدر ما ب نه

 دیچیپ یگوش یخسته اش تو یصدا

 بله؟  _

  ؟یمعرفت چطور یسالم ب _
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 کشون گفت:  غیکه شناخت ج انگار

 تو؟  ایمعرفت منم  یدختر؟ ب یمهزاد خودت _

 معلومه که تو!! _

 کردیم تیتند تند گله و شکا ایمان

 ته صداش معلوم بود بغض داره...  یول

 م: درمورد کنکور گفت دنیگپ زدن و سوال پرس ی... بعد از کمشناختمیدوستم رو م من

  ؟یمان _

 هوم؟  _

 !!!کنمیدارم ازدواج م _

 ومدین ییصدا چیلحظه ه چند

  ؟؟ دستته یگوش ایالو مان _

  ؟یگفت یآره چ آره _

 کنمیگفتم دارم ازدواج م _

_ ... 

  لنت؟یرو سا یشد دوباره؟ رفت یبابا چ یا _

  ه؟یگفت: اسمش چ یآروم یباصدا

  ؟یاسم ک _

 شوهرت  _

 اهان... اهورا _
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 اسمش داشت؟  کاربهیچ ایکردم مان تعجب

 گفت: مبارک باشه...  یآروم تر یصدا با

  ؟؟ ناراحت شد یعنیلحنش جا خوردم  از

  ؟؟ یناراحت شد ایمان _

 ... یخوشبخت بش دوارمیام زمیخوشحال شدم عز میلینه نه خ _

 حال خودش ازمن خراب تر بود نکهیمثل ا یزنگ زده بودم براش درد دل کنم ول من

 شده؟  یزیچ _

 بشه؟  یخواستیم ی: نه چایمان

 !! یناراحت کنمیحس م _

  کنهیذره خسته ام سرم درد م هی: نه اما ایمان

 ... خداحافظشمیباشه پس مزاحمت نم _

 یبا س-و-ب دوستم! یمراحم _

رو  فتادمارو قطع کردم و  یشدم گوش مونیاما پش کنهیم کاریبپرسم پرهام کجاست و چ اومدم

 شدم به سقف...  رهیتخت وخ

 ... ختمیریاشکم نم گهید یحوصله وخسته بودم که حت یب انقدر

 مچاله گاریاون ته س حس"

 نیشاخه شکسته رو زم حس

 درکما رفته ماریب حس

 نیاون بره که گرگ براش نشسته به کم حس
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 و رخوت ییتنها حس

 جون دادن تو خلوت حس

 "مرگ دارم امشب! حس

** 

 تهم حضور داش ادیبارمه نیا خونمون.. انیدوباره قراربود خانواده پاکزادب امشب

 وصلت بود.. نیموافق ا یهم رفته بود توگروه باباو بدجور ادیمه گهید حاال

 یخال اشک پر و لحظه چشمام از هر و کردمینگاه سردم نگاهشون م من بودم که با نیا فقط

 ... شدیم

 مخمصه خالص شم نیا هرچه زودتراز خواستیم دلم

مأمن  که میباز هم پناه آوردم به آلونک چوب همشون نسبت بهم گرفت و یجه تو یب از دلم

 آرامشم بود

 ... اطیشده بودم به ح رهیکوچک کلبه خ چهیدادم به زانوهام وازدر هیاموتک چونه

 ... شدمیومن به عنوان نامزد اهورا اعالم م ومدنیخانواده عمو وعمه هم م امشب

 بهش نداشتم...  یشناخت وعالقه ا چیکه ه یکس ینامزد شدمیم رسما

 چندروز، روزه سکوت گرفته بودم نیا انگار

 .. تماما نگاه ولحنم سرد بود. و زدمیحرف م ادیامهیدر حد چندکلمه با مامان  فقط

 ود..نب الشمیخ نیباهاش قهر بودم واون ع ییجورا هی... کردمینگاه هم نم یباباحت به

داشت  دشیاخالق جد نیورنجش منو نداشت حاالباا یذره ناراحت هیتحمل  یکه حت ییبابا

 انداخت...  یفاصله م نمونیب
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 ... خوردیموجود اضافه ام منو م هیخونه  نیتوا نکهیا حس

  ؟؟ زودتر ازدستم راحت بشه خوادیبابا انقدر عجله کرد؟ چرا م چرا

 به من توان فکر کردنم نداد...  یحت

 بنشونه؟  یهاش حرفشو به کرس یوخودکامگ یباخودخواه خواستیم یتاک

  ؟؟ بگم یبه دردمو به ک من

 م؟ کن تیشکا یبه ک یک از

  ؟؟ خوامشیبگم نم یک به

  ؟ینیبیم ایخدا

 عروسک قشنگ من؟  نیکجاست ا _

 وگفتم:  رونی..سرموازکلبه بردم بامیب رونیزنعمو بباعث شدازفکرب یصدا

 زنعمو نجامیسالم... ا _

کم و مح... زنعمنیپائ دمیپر یچوب یشداز پله ها کمینزد رفتیکه قربون صدقم م همین طور

 م گرفتوش-غ-آدر

  ؟؟ یدار رسریز ویکیکه  یبهم نگفته بود چرا زودتر ؟؟ بفهمم دیهمه با من آخراز گهیحاال د _

 گفتم:  مند گله

 دارم؟  رسریوزیکیبه شماگفته من  یک _

  ؟؟ نه یدوسش دار یلیخ نمیمامااااان جونت گفتن، بب _

 حاال به همه گفته من خودم خواستم...  رکاهیمامان آب ز یا

 ... نیزدم وسرمو انداختم پائ یزورک لبخند

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 عاطفه.تی –حس تنهایی  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

81 
 

 : م کردوگفتل-غ-بدوباره  دنیعموگذاشت به حساب خجالت کش زن

 گلم یمن قربونت برررم دوست داشتن خجالت نداره... خوشبخت بش یاله _

 ... دیس-و-بام رو گونه

 !!نوبردهشازده که دل عروسک م نیبوده ا یک نمیبب خوامیم؛ نمیمشتاقم دامادتوبب یلیخ _

 دشینیبیامشب م _

 گذاشت جلودهنش دودستشویکش ینیه هوی

  شد؟یچ _

 ... میزودباش وقت ندار یآماده ش یرفت، اومدم توروصدا کنم بر ادمیمن کال  _

 فیرح یمگه کس یتوچشم باشم ول یلیخ نمی خواستتواتاقم دلم  میگرفت وباهم رفت دستمو

  شد؟یسرخوش من م یادیز یزن عمو نیا

 موهام گذاشت یرو نیتل پرنگ هیسرم  یوجمعش کردباال دیسشوار کش موهامو

 یاصحبت یبرا انیکه، فقط م میامشب ماجشن ندار ستین زاالزمیچ نیابه خدا زن عمو _

 ... یینها

 ...کنهیماما امشب فرق  یخوشگل شیآرا یب یجور نیخودت ماشاهلل هم، یخب باشه تو عروس _

 یحرف بزن دیرو حرف من نبا

 نه فقط تو زن عمو...  زدمیحرف م دینبا چکسیتودلم زدم من رو حرف ه یپوزخند

*** 

بهم  یحساب دمیرنگ بود پوش یکت شلوار نخود هیشدنم به دست زن عمو لباسم که  بعدازآماده

 ... نشستیتنم م یوتو ومدیم
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 دروش نشسته بود وخوشگلترم کرده بو میو مال تیال شیآرا هیصورتم نگاه کردم  به

 کردم رییتغ یلیخ شیکوچولو آرا هیکه آب دهن مرده بودم حاال با شهیهم برعکس

 زنگ باعث شدتوجام بپرم یصدا

 گفت:  کردیسرش م رشویعمو که داشت شال حر زن

 نانینترس عمه مهتاب ا _

 هم فشردم وگفتم:  یرو دندونامو

 ایهاشو ندارم مخصوصا هل هیکنا شوین یحوصله به خدا  _

 گفت:  یبدجنس دوبایخند

 درست صحبت کن مهزااااادد ندمیدر مورد عروس آ _

 سه سال ازاحسان بزرگتره اینه من نه تو... هل گهیدبه خدا : زن عمو دمیکش غیج

 : دوگفتیخند یباصدا

 ادیزن مه چارهیب ایبش یعجب خواهر شوهر یزنیم غیییباااااشه چرا ج _

 رونیب میو ازاتاق رفت میدیخند باهم

 به استقبال عمه مهتاب رفته بود مامان

 جلوپاشون رفته...  اطیکه مامان من تا ح هیانگار ک حاال

 رفتم وسالم کردم...  کیصدا داخل شدن نزد باسرو

 به سرتا پام کرد وجوابمو داد یخانوم نگاه عمه

 جلف ظاهرشد یلیخ پیت هیبا اهمیهل

 گرفتیچشمام دردم کردمیم نگاهش
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 رنگشو کوتاه کوتاه کرده بود...  یشراب یبودموها دهیپوش یپا سبز فسفور سرتا

 تکون داد یسالم کردم که باعشوه سر بهش

 گفتم عیمناسب با مامان توآشپزحونه تنها شدم سر تیموقع هیتو

  ؟یتنگف قتویمن خودم خواستم ازدواج کنم چرا حق یگفت میمامان خانوم چرا به زنعمو مر _

 یصندل یبهم کرد نشوندم رو ینگاه مهربون مامان

نجت بزنن وباحرفاشون ر شیبهت ن دیارسیخبربه گوش مهتاب وهل یوقت نمی خواستدلم  _

 ول باتواز ا شناسمیتوش نباشه... من اخالق عمتو م یتا حرف یبذارفکر کنن خودت خواست... بدن

وستت د ونمدین مهم بفهمه چو میمر نمی خواست... اصن دلم شهیبه بعدم نم نجایخوب نبود ازا

  ؟یفهمیدوست داشتن بهت ترحم کنه..م یرو زا دیداره وشا

 وندمیآ وشبختم... من مردخبذار همه فکرکنن من  گفت،یمامان راست م نیپائ سرموانداختم

 خودم انتخاب کردم... 

 شدوگفت:  کنار من رد از مامان

 ان رفتوزشته نباشه مام انیم بابات کجاموند؟ اآلن مهمون ها نیا نمیزنگ بزنم بب هی _

 هم رفتم کنار زن عمونشستم  من

 گفت:  دیتامنو د عمه

 یکنیازدواج م یهنوز هجده سالت نشده دار تو مهزادجون! یعجله داشت یلیخ ایگو _

 گفتم:  یزدم و بالودگ یا مسخره لبخند

 بمونم بترشم یسالگ یبندازه که تاس یمنوترش گفتمینه پس عمه جون به مامانم م _

 که خود عمه گرفت وباخشم روشوکرد اونور ابودیاشاره ام به هل زیر یلیخ
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**** 

 یهم ب سبت بهترازقبل بود البته منواهورا ن یمیصم یبار جو کم نیخونواده اهورا ا اومدن با

 ... میتفاوت بود

مدن او یبرعکس من ازوقت یول میریبگ دهیناد رو یگریوجود د میکردیم یهرکدوم سع کال

  دنیپریباهم م اهورا ادویمه

 حرف زدن  یرفتن توتراس وخصوص کبارمی یحت

 در تونستمیکه نم کردیبرخورد م یمیخوش صحبت وبامزه بود انقدر گرم وصم یلیخ ماهور

 تفاوت باشم یمقابلش ب

 هم مهربون بود یلیخ خوندیسالش بودوحقوق م ستیب

  ؟؟ هینجوریچرا دختر عمه ت ا گمیمهزاد مماهور: 

  ؟چه جوریه گفتم:  باخنده

 ؟؟؟ چندسالشه ستیحرکات مناسب سنش ن نیلباس وا نیاما ا ایناراحت نش _

 سالشه!! یس ایهل اد،ینه ناراحت چرا اصال ازش خوشم نم _

ر دختر عمت چقد نیا گمیم میکن بتیسرش غ اپشتیب یشیحاالکه ناراحت نم ولیعه ا _

 ؟؟؟ چندشه

 شوهر عممه!!... دختر ستیعمه من ن ادختریهل _

  ؟یمنوگرفت ؟؟ کننیباهم م یدوتاچه فرق نایسرشوخاروندوگفت: هان؟ ا یباخنگ

 دمیخند افشیبه ق بلند

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 عاطفه.تی –حس تنهایی  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

85 
 

 عیرمن بود که فضارو پرکرده بود... س یخنده  یصداهاقطع شدوفقط صدا یهمه  هوی که

 شدم وخندموخوردم تیمتوجه وضع

 کردمیاماگوش نم کنهیجلب توجه م دنمیخند گفتیم بهم ادیمه شهیهم

دم موکررو یزیر دیسرفه کردموبابخش یمصلحت گفت،یم یچ ادیمه فهممیم تیوضع نیتوا حاالو

 سمت ماهورگفتم: 

 از اون زنشه!! ایهم داشته و هل گهیزن د هیمن  ینه ماهور جون شوهرعمه  _

 صحبتا ازسر گرفته شدکه مامان گفت:  دوباره

 یذار کمآهنگ ب هیبه حرف زدن؟ احسان جان پاشو  رهیاربگیبراخودش  یهرک نیخوایم یتاک _

 جمعمون سرخوش شه... 

 جاش بلند شدوگفت:  از احسان

 نوکرتم هستم زنعمووو !ولیا _

 درآورد وزد تودستگاه، اوه چه مجهزم اومده! بشیازج یرفت وفلش ویسمت استر به

  میرقص جمع بود هیکه همش منواحسان پا شهیشدن آهنگ مثل هم باپخش

دور  هیا درهم اهور یتوجه به اخما یمن بود وب یامشب نامزد نکهیتوجه به ا یوسط وب رفتم

 دمیرقص رادیکامل با احسان وه

ا قشنگ نصافا یول نمیاروببیاصال چشم نداشتم هل نکهیاومدن باا ایاون هم ماهور و هل بعداز

 ... دیرقصیم

 ... زدیبود وبالبخند دست م ستادهیکنار اهورا ا ادیمه

 وگفتم:  دمیبه اهورا نگاه کنم دستشو کش نکهیکنارش وبدون ا رفتم
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 با خواهرت برقص نامرد! کمی ایب ؟؟ یستادیگوشه ا هیچرا  رمردایمثه پ _

 دیصرقینبود امامردونه وقشنگ م دنیاهل رقص ادیز ادیمه میخوردیهم تکون م یرو روبه

 ؟؟؟ به اهورا یدیچسب یمنوفراموش کرد گهیحاال د _

 کنمیشمارو جبران م ی: دارم کم کارادیمه

 واااااا به من چه؟  _

 هیکه  چسبن به طرف یم یکنن دودست یتا نامزد م گهید یواال دخترا دونمیمن نممهیاد: 

 !!!یبهش نگاه هم نکرد یپسره اومده حت نیا یموقع در نره اما تو از وقت

 جمع کردم و گفتم:  لبامو

 دوستش ندارم!!! _

  ؟یگفت یچـــمهیاد: 

 خوشگلش و گفتم:  یزدم تو چشما زل

 خواد یدلم بودنشو نم _

 چشماشو بست و باحرص گفت:  یلحظه ا یبرا ادیمه

  ؟یبگ دیاآلن با _

 ه؟یبعدهم خب اآلن بگم مگه چ ؟ینظرمو خواست ؟یمورد بامن حرف زد نیتو اصال درا _

 !ستمیکه ن شینامزدشم، زن عقد

  ؟یچرا قبول کرد یدوسش ندار یوقت ،ینباش یتونستیم _

 !میکن یبذار مهمونامون برن صحبت م ست،یحرفا ن نیاآلن وقت ا _

 و از کنارم رد شد رفت...  دیکش یقینفس عم ادیمه
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 کردیاهورا گرفت سرمو بلندکردم وزل زدم توچشماش که با اخم نگاهم م جاشو

 هووووم؟  _

 دستمو گرفت گفت:  مچ

 میابریب _

  امینم ییمن باتوجا _

 دموکنترل کردم اما دماغمخو عیش سرل-غ-بتو فتمیبود ب کیکه نزد دیهوا کش یب دستمو

 به سرشونه اش دیمحکم کوب

 راست رفت رو تراس! کینثارش کردم وهمقدم باهاش راه افتادم  یوحش رلبیز

 وگفتم:  ستادمیا کنارش

  ش؟یفرما _

 گفت:  باخشم

 !ینکن از دستش بد یدرازه کار یلیزبونت خ _

  ؟یکنیم دیکه منوتهد یهست یتو ک _

 ندتیوشوهرآ ی: نامزد فعلباپوزخندگفت

 گفتم: چقدرم بودنت برام مهمه! یمسخرگ با

 گرفت تودستش و گفت:  چونمو

 نکن بشکنمش! یکار _

 تو غلط...  _

 ... شترشدیچونم ب یرو فشاردستش
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 دیدرخشیم تیازخشم و عصبان شتریهرلحظه ب چشمام

 برم تو؟  ای یگیکارتو م _

 عقد رومشخص کنه! خیتار گمیامشب به بابا م _

 هامو باال انداختم باز بغض مهمون گلوم شده بود! شونه

 بکن! ینداره هر کاردوست دار یمن فرق یبرا _

 نگفت ورفت تو! یزیچ

رلحظه ه نکهی!!متنفر بودم ازایآهن ینرده  یدادم به ستون و دستام رو گذاشتم رو هیتک سرمو

 میگرفت ومن مجبور به اطاعت بودم میتصم هیهرکس برام 

 روح! یسردو ب یزندگ نیازا شدمیر ممان من دلزده تز-ر-هرو گونه ام و  ختیدونه اشک ر نیاول

 خوردم! یو تکون دمیبازوم ترس یرو ینشستن دست با

 : دمیوبااخم بهش توپ دمیکش یقیاحسان نفس عم دنیباد

 !میچته؟ ترسوند _

 با اهورا حرفت شده؟  _

  ه من؟افتاده بود زل زده بود ب شیشونیکه رو پ یبااخم محو یبه صورتش کردم جد ینگاه

 ؟! ینه چه حرف _

 دروغ نگو مهزاد خودم شاهدبودم! _

 بود! رتریگ ادیکه احسان ازمه یوا

 دمیصو رقو ت رادیفقط ناراحت شده بود من با ه میکردیبحث نم زمی: نه عزدمیکش یقیعم نفس

 شه! یرتیمونده اهورا سرم غ نیگفتم!هم یچه دروغ اوف

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 عاطفه.تی –حس تنهایی  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

89 
 

 زدوگفت:  ینیلبخند نمک احسان

 دارررن! فیهم تشر یرتیاوه پس غ _

 ذهنشه!!! یچه فکر دونهیخدا م دیخند ثیزدو خب یبرق چشماش

 !مینجائیوقته ا یلیخ گهیتو د میبر _

 دیبعله بفرمائ _

 ادیمه یقهقهه ها یوقتاصدا یبعض میبود دور هم جمع شده یازشام همگ بعد

 کردیواهورافضاروپرم

 پاکزاد صداشوصاف کردوازهمه اجازه خواست تاحرفشوبزنه همه ساکت شدن! یآقا

 میرو مشخص کن یعروس خیجان هم حضور داره بهتره تار ادیحاالکه مه :پاکزاد

 وسط حرفش وگفتم:  دمیپر

 ... ستیبه جشن ن یازیپاکزاد منکه گفتم ن یاما آقا _

 خانوم دخالت کرد:  عمه

 ره سرب یتک دخترمهبد بدون عروس یخواینکنه م ست؟یبه جشن ن یازین یچ یعنیواه واه  _

  گن؟یم یمردم چ ش؟یخونه زندگ

م دهن یچندلحظه چشمامو بستم وزبونمو با زحمت تو یوبرا دمییهم سا یرو دندوناموازحرص

 بهش نگم یزینگه داشتم تا چ

دخترمون  میممکنه مابگ نیا خانواده داماده... مثالً فهیگرفتن وظ یبله دخترم عروس :پاکزاد

 چرا روش پاگذاشت... بعدم دخترم تو شهیهاست نم یرسم خانوادگ همه نایا خواد؟ینم هیزیجه

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 عاطفه.تی –حس تنهایی  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

90 
 

 کنمی... حس مکنهیمنو صدا م میپاکزاد انگارمنش یآقا یگیم یوقت ؟یدونیپدرت نم یجا منو

 !یا بهیغر

 نگفتم یزیبه روش زدم و چ یمسخره ا لبخند

 فت و بهگ یه اازجاش بلند شدو بااجاز ادیکرد مه یدرآورد و نگاه شویبیج کیکوچ میتقو پاکزاد

 سمت من اومد

 گفت:  رلبیگرفت ز دستش تو بازومو

 کارت دارم...  ایب _

 نداشت دید ییرایکه به پذ ستادیا ییرفتم توآشپزخونه جا ادیمه همراه

 بعله؟  _

موعد  دارن پس چرا ش؟یخواینم یچه خبره؟ مهزاد مگه نگفت نجایمعلوم هست ا چیهمهیاد: 

  کنن؟یرو مشخص م یعروس

 گفت:  گمینم یزیچ دید یوقت؛ ادیمه یبراق وآب یچشما یزدم تو زل

ارم لش دقبو نکهیندارم و حاضرم سرش قسم بخورم... ا یخوب بودن اهورا اصال شک یمن تو _

فاقتم ر الیخیب یخوایبگو نم گهیکباردیمهزاد  یکه تورو به زورمجبور کنم زنش بش شهینم لیدل

 !زنمیم زوبهمیو همه چ شمیکه اونجا نشستن م ییبا اهورا وهمه اونا

 یرابابا ب کردیم یکار نیهمچ ادیاگه مه ایدستشو گرفتم... خدا عیقدم برداره که سر خواست

 واستنمی خهم دلم  یبراش مهم تره!ازطرف یزیاز هرچ آبروش شدچونیازمن متنفر م شهیهم

 برادر و خواهرش خجل بشه! یجلو
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وت ن سکم ؟یکن یشیبابارو آت یخوایم ؟یبا چ هیکارتو مساو نیا یدونیم اد؟یمه یگیم یچ _

ه عشق باما  تا من نخوام... درسته دوستش ندارم یبگ یزیچ یندار ی... توهم حقمیکردم و راض

 ... کنمیمنم قبولش م یقبولش کرد نیتوازا نکهیدارم، هم مانیبعداز ازدواج ا

  ؟یمطمئن _

 زدم وگفتم:  ینیغمگ لبخند

اموش ه فرب زنهیم دیازدواج کردنم مهر تائ دیشا شمیدارم بزرگ م گهی... دیمطمئنم داداش _

 شکل گرفت...  میبچگ که تو یشقکردن ع

 !رونیب میه رفتوهمراه هم ازآشپزخون دیس-و-بنگفت فقط سرمو  یزیچ ادیمه

 یرپوستیمنوآماده کنه!منم ز هیزیکه مامان هم جه گهیماه د کی یشدبرا یعقدوعروس خیتار

 ... گفتمینم یزیوچ خوردمیحرص م

 واقعاًتنهابودم...  گهیبردم و حاالد نیروازب سمانیر نیخودم آخر یبادستا من

 ... کردیمتنفر م یاز زندگ شهیهم یمنوبرا نیوا

**** 

ز ودوهنوبساعت هفت صبح  رونیمانتوموبستم واز اتاق رفتم ب یدکمه  نیدرهم آخر ییبااخما

 مشخص نبود...  فشیهم تکل ادیبابا خواب بودن مه مامان و

 ظهرخواب بود...  بارتای رونیب زدیصبح زود ازخونه م باری

به  مویدود نکیع رفتیم یصبح به گرم یهوا رونیخونه رفتم ب از روباز کردم و یا شهیدرش

 بادوتانون سنگک تازه اومدتو با دروباز کرد و ادیکنم مه باز خواستم درو که نیچشمم زدم هم

 ریبخ یخانوم صبح عال یلبخندگفت: سالم آبج
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 صبح زود سالم کردم دارشدنیازب ییرو باترش

  ه؟ینجوریا افتیق یدارشدیب صبح زود وگفت: بازتو دیخند که

 درکنار رفت وگفت:  یجلو از عیکنارش خواستم ردبشم که سر از نگفتم و یچیه

 بفرمائید اهورا خان منتظره _

 ارک شدهرتر پبود اونو یام و مشک یب هیاهورا  نی!ماشرونیکردم واز دررفتم ب یخداحافظ رلبیز

 نیشما یرفتم تو نیبه سمت ماش شدیگذاشته م نیکه ازحرص محکم رو زم ییبود باقدم ها

 دیخندیوتمام مدت لباش م زدیتلفن حرف م با نشسته بود و

ل زدم زااخم سالم کنم نشستم کنارش وب نکهیاخم کرد و دوالشد دروباز کرد بدون ا دید تامنو

 روقطع کردوراه افتاد یخداحافظ گوش هیبه روبه رو... اونم با

 اتاق.. هیبه  میبر گهیساعت د کیقرارشد  شیدادن آزما بعداز

 تانوبت مابشه میمنتظرنشسته بود یدلصن یرو

 ارمیآخرم نتونستم به زبون ن رفتیهمش توذهنم رژه م یزیچ هی

 نداد یتیاهم یبه اهورا نگاه کردم متوجه نگاهم شدول برگشتم

 گفتم:  یرخش وبالحن آروم میزده بودم به ن زل

 !یتو دکتر گفتیبابا م _

 م: ادامه بدم لبمو بازبون ترکردم وگفت نکهیا یعنی نیگوشه چشمش نگاهم کرد وا از

  ه؟یبپرسم تخصصت چ شهیم _

 به غبغب انداخت وبانگاه مغرورش گفت:  یباد

 !یداروساز _
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 ازچشمام رد شدگفتم:  یبرق

  ؟یآشنادار شگاهیآزما یتو _

 تو؟  میکنم زودتر بر یباز یپارت یخوایداره؟ نکنه م یخب آره چه ربط _

 اس گهیزدیچ هیکنه منظورمن  یباز یخواست پارت ینه باباک _

  ؟؟ هیو منظورت چ _

 گهید اونوقت ادیعوض کنن که باهم جور درن شارویآزما نیکن جواب ا یکار هی گمیمن م _

 هووم؟  میشیازدواج مسخره راحت م نیهردومون ازشر ا

 گگرفت تودستش وگفت:  بازومو

 جونم شمادخترا درس پس بده... پاشو نوبتمون شد من هنوز از شیپ ادیب د،یبا طونیش _

 بکنم...  نکارویکه ا رنشدمیس

هرکدومشون از ذوق  یهم بودن!چشما یگریجوون د یزوج ها؛ کشوند تواون اتاق منو

 نقطه نامعلوم هیبه  میفقط منو اهورا بااخم زل زده بود دیدرخشیم

رق ومن فقط از خجالت ع کردیسرد نگاه منفر اومدشروع کردبه حرف زدن اهورا خون هی

 یواشکی روادیخانواده مه میکتاب تنظ ی... حاالدرسته هنوز دانشگاه نرفته بودم ولختمیریم

 بود ه شدهاشار ییزایچ هیسال سوم هم به  ستیز ی!البته توهیبه چ یچ دونستمیخونده بودم م

 شد  یدوساعت ط یکیخالصه اون  مردمیچرا داشتم ازخجالت م دونمینم یول

 اهورا زنگ خورد  یکه گوش رونیب میاومد شگاهیآزما از

 کالغه! دیبه سالم نواهورا: 

 گفت:  یاهورا بعداز مکث یول دمیشنیکه اونور خط بودو نم یکس یصدا
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 !یمرس رمیگیم امیاآلن م باشه

 آماده شد شمونیداخل جواب آزما میگذاشت وبه من گفت بر بشیرو داخل ج یگوش

  ؟یزود نیگفتم: به ا باتعجب

 نداد وراه افتاد جوابمو

 ... نیریزشیچ هی یبرا رفتینخورده بودم دلم داشت ضعف م یزیچ ازصبح

ا ام مریحاضربودم بم گفتمیگشنمه... عمرا اگه خودم بهش م دمنیفهمینره غول هم نم نیا

 رست قدمد ستمتونیونم رفتیم جیباال سرم گ میدوباره اون همه پله رو رفت... نگم نیبه ا یزیچ

 فتمیصندلی نشستم تان نیاول یرو عیتوسط اهورا باز شدسر یا شهیبردارم در ش

 فر ازن هی یبهش گفت وبرگشت همزمان صدا یزیکه اونجا بود چ یرفت سمت پرستار زن اهورا

 پشت سر اومد

 اهورا خان گمیم کیتبر _

 باهم گرم گرفتن یسابپسر تقریباًجوون بود که ح هیبرگشت پشت سرس  اهورا

 پسره چشمش به من افتادوگفت ستادمیبلند شدم و کنار اهورا ا ازجام

 دینداشت خوشبخت بش یخداروشکر مشکل شتونیآزما گمیم کیسالم خانوم تبر _

 زدم وبه رسم ادب تشکر کردم یلبخندزورک

 دستشوگذاشت پشت کمرم وگفت:  اهورا

 شگاهیپسرخالم هستن دکتر آزما دینو شونیجان ا مهزاد

 خوشبختم...  یلیخ _
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 یراب نجایا یایوفردا م یکنیازدواج م یخاله زنگ زد به مامان گفت دار شبیراستش د :دینو

ماده آوابش ج یوقت گفتیتازه خاله م دیآماده کردم تا معطل نش جوابو یفوت یمنم فور شیآزما

 نفر به خودم بگو...  نیشد اول

 یردوخبر ک لیاالن کل فام یهم ادامه حرفشوگفت: توهم که به کالغ بودن معروف اهورا

 آره تکون داد یبه معن سرشو و دیخند دینو

 تو میتونشس رونیب میاومد شگاهیآزما وهمراه هم از میاهورا هردو، دوباره ازش تشکر کرد منو

 اهورا حرکت کردوگفت:  و نیماش

 دیخر میبر میروز وقت بذار هیمامان گفت  _

 ... خوامیمزخرف گفتم عروسی نم یزایچ نیهم گفتم: بخاطر باحرص

 کاره چیهمن  نجاکهیا تا خواستن خودشون بخرن! یبا مامان من برن هرچ مامان جونت بگو به

 بعدشم هستم...  به نجایا بودم از

 تیوضع نیمشتاقمو ازا یلیخ نجامیخودم گفت: فکرنکن منم که ا بدتر از برابر صد یاخم با

ه تر خونفعال تو دخ هیخبر یینکن جا بهت نگفتم فکر یچیوه یزد یتاحاال هرحرف اگه؛ یراض

 روت ندارم! یاریاخت چیو من ه یبابات

 !!!ینکن یزبون دراز گهیکنم تاد کارتیچ دونمیخوب م میعقد کن نکهیا از بعد یول

 برادرته!!! فقط بخاطر حرمت پدر و کنمیتحمل م زخم زبونات رو اگه

 ت حرفتا جرئ نمیخصوصی خودمون خوب بلدم زبونتو بچ یتوزندگ میبر گهیوقت د تاچند یول

 !!یزدن نداشته باش

 کرد...  یبدجنس مرموز و یخنده  و
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 تهش روم بودو یکه جلو یاهیس مبهم و ندهیاز وحشت آ دمیدلم نشست و لرز یتو ترس

 نامعلوم... 

**** 

 یول بودن ندکردیآساجون هر روز دنبال خر ماه مامان و کی نیبود توا مونیعروس گهیروز د ده

 برم...  باهاشون کباریمن نشدن که  فیحر

 ونریم باتاق از یمن حت یکرد که حداقل لباس عروسم و خودم انتحاب کنم ول یخودکش ماهور

 هم نرفتم... 

 یه توجمن اصال یدادولینشونم م بودرو دهیکه خر یزیباذوق هرچ ومدیدمیهروقت ازخر مامان

ه ادن خونو.. فرست ییلباسشو نیماش و خچالیبزرگ مثل  لیوسا گفتیمامان م بهشون نداشتم..

 قراره نصاب بره نصبشون کنه اهوراو

 شدیفردا آماده م تا هم سفارش داده بود پرده

  ود...واصال برام بودونبودش مهم نب دمیروند شتراهورایدوبار ب یکیچندوقت بجز نیتوا

 شبانه ام خبرداشت...  یها هیوقت فقط بالشم بودکه ازگر چند نیا

 ... تگفینم یزیقرمزم وچ پف کرده و یچشما یتو زدیزل م ینگران مامان بود که با صبحا

  انه؟یکنکورقبول شدم  نمیشه بب منتظربودم سرور باز لبتاپ نشسته بودم و پشت

 زدم صورت یبه پهنا یلبخند یسه رقم یرتبه  اسم خودم و دنیزدم باد رو کدها تند تند

 شدمممم قبول

 !شده بودن رهیمتعجب به من خ ادیمه باباو مامان و رونیازاتاق رفتم ب غیج غیباج

 شده؟  یچمهیاد: 
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 من بود!! یماه خنده رولبا کی نیباربودکه توا نیاول یبرا دمیخند

 وباخنده نشستم روپاش وگفتم:  دمیس-و-باشو  گونه

 !یداداشمشتلق بده  _

 ه بودلبام جاخوش کرد یشد که رو رهیپهن من خ یابروهاشوانداخت باالوبه خنده  ادیمه

 ارزه؟  یبه مشتلقش م _

 ارزه!!! یـــــه که موگفتم: بــــــعـــــلــ دمیخند یسرخوش با

 تو خبرتو بگو مشتلقت محفوظه! _

 کردم یکوتاه میپاش بلند شدم وتعظ یرو از

 قبول شدم زدهیصدوس چهار یرتبه  کنکور با _

 هوا دمیو پر دمیکش یغیج بعدم

 کف دستشو به دستم زد وگفت:  ادیمه

 !!!یاریروحتما م یپزشک ولیا _

 نیدخترم آفر نیبالبخندگفت: آفر بابا،

و قبلم قهیچند دق یها یشاد یبه بابا انداختم لبخندم خودبه خود خشک شد... همه  ینگاه

 نکردم یفراموش کردم وبرگشتم تو اتاق وبه نگاه کالفه بابا توجه

 درو ببندم داد زدم:  نکهیازا قبل

 نکن! دارمیب؛ خورمیمامان شام نم _

 و خنده کم بود!!! یشاد چقدرفرصت

 زل زدم...  دیگذاشتم رو بالش و به سقف سف سرمو
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 رو گونه ام...  دیوقطره قطره شدو چک دیچشمام جوش یتو اشک

 جزسکوت کردن ازخودم داشتم؟  یسردرگم بودم من چه دفاع خودم

 ... کردیبود و من رومحکوم به سکوت م دهیدهانم کوب یرو یازجنس خودخواه یقفل بابا،

 ته!سکو و اون مونهیم یروزنه باق کیتنها شنیها.دردها.درنطفه خفه م هی.صداها.گالحرفها

**** 

 که در زدن! کردمیسته بودم وموهامو شونه منش زتوالتیم یرو روبه

 اسپندبه دست اومدن داخل...  یمن مامان ومهر دیبابفرمائ

 ت: م کردوگفس-و-ب چرخوندیکه اسپندرو دور سرم م یدرحال یمهر

 مهزاد جان! نیخوشبخت بش _

دو زونه وموهامو ش ستادیمامان اومد پشتم ا رونیهم ماچم کردو از اتاق رفت ب چندبارپشت

 باکش جمعش کرد وگفت: 

ونه خ نیازا یدار گهیدو روز د یناسالمت ؟یاینم رونیب تیتوغارتنهائ یچراهمش نشست _

  م؟یمونده لذت ببر یفرصت باق نیتا باهم ازا شمیپ یای!چرانمیریم

 زدموگفتم:  یلبخندتلخ

 خودتم مطمئن باش شیپ شهیمن هم؛ که مامان رمیبم، رمینم _

 م: ل-غ-بکه دستش بودو گذاشت تو یلونیونا دیخند مامان

  اد؟یخوشت م نیبب _

باتعجب بهشون نگاه  رونیب ختیازش ر یرنگ یرنگ یلباس خواب ها یوکل لونوبرگردوندمینا

 کردم: 
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  ؟یدیخر هیچ یناموس یب یلباسا نیمامان ا _

 چه قشنگه! نیمامان جان بب دمیتوخر ی: برادیخند

 ... رونیدبیکش یلباس نارنج هیلباساو نیدستشوبردب

 !پوشمینم نارویباز واخم گفتم: من ا بادهن

 !یکن یازشوهرت دلبر دیمهزاد؟ توبا نکارایا یچ یعنی _

 زنانه؟  یها تیگفتم: بااستفاده از جذاب باحرص

هاش کلمه حرف با هیو یکرد یمحل نجاتوکمیپسره اومدا نیداره؟ هروقت ا یچه اشکال _

 ؟یدمه بروال ادا نیخودت به هم هیسرخونه زندگ یکه رفت گهیتادوروز د یخوایم !نکنهینزد

مردش  نه تاکند به شوهرش توجه ک یدمهربونیکنه، با یصبور دیزن با ییزناشو یتوزندگ زمیعز

 یتونیم یکسدخترونه ت از هر یها یتوبا دلبر فهیلط فه،یخونه باشه... گلم جنست ظر بندیپا

 نازتو بکشه! ادطرفتیب یکن یدکاریبا یناز! تو پر از یدل ببر

 هیفقط کاف ههمین طوربد باشه ها نه، کالجنس مردا  نیا نکهینه ا ضهیمردا دلشون مر مهزاد

 بشن! دهیتابه اون سمت کش ننیطرف توجه بب کیاز

ه ب یقه اعال چیبرطرف کنه ها... تودرسته که ه ازاشوین گهید یمردت جا یگلم مبادا بذار دختر

 !یچشدن روبطعم عاشق ش یتونیم یاز ازدواج اونو عاشق خودت کن بعد یتونیم اما یاهورا ندار

صاحب بچه  ...دیبساز رو ندتونیکمک هم درکنارهم آ با دیتونیتا م دو فکرکن که شما نیبه ا

 دیبش

 !رهیمیداره آسا برات م می... خانواده خوبپهیخوشت با ادب و هیواقعا پسرمقبول اهورا

 گذاشته! تونیعروس یبرا یچه سنگ تموم یدونینم
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برو  یایب سش برازپ یتونیرو دوشته برو ثابت کن م یزندگ هی تیمسئول به بعد نیا از تو زدلمیعز

 که جابزنه!! ستین یکردم کس تیکه من ترب ی، دخترمن مطمئنم کن مهزاد

 رونیو رفت ب دیبه سرم کش یبعدازگفتن حرفاش بلندشد دست مامان

احرفاش بکه  بود یچه سر دونمی... ونمشدیم ریحرفاش فقط آرامش بود که به دلم سراز یازالبال

 آروم بودم...  شهیهم

 یتحم بهش گرفتم خداکنه جواب بده چندبار زنگ زده بود ارویمان یروبرداشتم وشماره  یگوش

 دادیجواب نم یخونشون هم رفتم اماکس

 هیردن آو ادیبود با به  یمساو دنشیجشنم باشه هرچند د یدوستم تو نیبهتر خواستیم دلم

 دوست داشتن ساده ازش نمونده بود  هیجز  یزیکه حاال چ یمیعشق قد

 شدم...  الشیخینداد ب جواب

 گذاشتم که:  امیبراش پ سبوکیف قیاز طر یدیکه چرا جواب نم امیپ یبعدازکل

 سالم"

 !!یباش خوادیدلم م مهیهفته جشن عروس نیپنجشنبه ا ،یزنگ زدم جواب نداد یهرچ

 هااا شکنهیدلم م یاین؛ ایب حتماً

 "تو مهزاد دوستدار

 هم براش نوشتمو فرستادم آدرس

 دم!درشم قفل کر ختمیکمد ر یشده بودو جمع کردموهمه رو تو ختهیکه روتخت ر ییلباسا

 دادیکردن بهشون عذابم م نگاه
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رز بهش ندارم منو به م یعالقه ا چیکه ه شمیم یکس وش-غ-آهم  گهیتاچند روز د نکهیفکرا

  بردیجنون م

 دلخوش بود مامان!!! چه

 خودم جمع شدم  یو تو دمیتخت دوباره دراز کش یرو

 ایبود از طرف مان امیپ هیدست ازفکر کردن برداشتم  میلرزش گوش یباصدا

 "امیب تونمینم زمیشرمنده عز" _

 هیلم د بیروزا عج نی... استیاون دوست گذشته ام ن گهید ا،یمان کردمینگفتم حس م یزیچ

 دوست که نبود! هی از خواستیم یهمدرد

**** 

 : دوگفتیکش یغیگوشم ج ماهورکنار

 رهیمی!اهورا امشب برات میشد یگرییییمهزاد چه ج یوا _

 زدم وگفتم:  یپوزخند

 !یبرازنده شد یلیتوام خ یمرس _

 گفت:  یبچگونه ا بالحن

 نَنداداش! یسیم _

 ش تازانوبود وازسر یا روزهیف ینگاهش کردم خوشگل شده بود لباسش دکلته آب یبالخندکمرنگ

 تور نازک به همون رنگ کارشده بود نیپائ

 !کردیم یدلبر یکه ازباالجمع کرده بود حساب شیخرمائ یموها اون با
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ن شده پنها شیاز آرا یخروار ریروحم ز یافتاد... صورت ب؛ بود نهیآ یکه تو یبه دختر نگاهم

 دلش خون بود!!! اما؛ دیخندیداشت م نهیآ یتو دختر. بود

 کردیم یوپاک دلبر دیبا لباس سف نهیآ یتو دختر

 بود!!! دهیازهمه دل بر اما

 شکسته بود! نهیآ یتو دختر

 ازماهورخواستم جواب بده ؛ زنگ خورد میگوش

 مامان باشه! زدمیم حدس

 دش کمیبه دست نزد یکرد ماهور گوش یخوشبخت یموهام گذاشت وآرزو یتاج وتور رو شگریآرا

 گفت: 

 کرد یمعرف ایخودشومان هیخانوم هیمهزاد جون  _

 ااا دوستمه بده بده!  _

 الو؟  _

 گفت: مبارکه عروس خانوم! گرفته

 چرا صدات انقدر...  _

 ؟؟؟ : گرفتسایمان

 آره  _

 : خودمم گرفته ام... دلمم گرفته ایمان

 شدم؟  بهیغر ؟یگیچرانم ؟چی شده _

 !ی: از همه آشناترایمان
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 پس بگو! _

 دیرسیاش به گوش م هیگر یصدا

 گفتم:  دهیبر نفس

 جون به سر شدم بگوووو...  _

 که در داشت...  یجدا شدم ورفتم به اتاق شگریآرا ایو سون ازماهور

.. مثل باش فقط بخند.! امشب شاد کنهیمن فقط دلتو کدر م یغم ها تهی: امشب عروسایمان

 !شهیهم

 کنهیم شتریتوفقط غلظتشو ب یدل من کدر هست غمها _

  زنه؟یحرفام نی: عروس ازاایمان

 !یعروس امشب شب مرگشه نه عروس _

 : نگووو!!!ایمان

 لرزون گفتم:  بابغض

 !!ترکهیبگم... بذاربگم سبک شم دلم داره م خوامیم _

 !یبگو آروم ش زدلمی: بگو عزایمان

مشب ا... ی... اجباری!امازورشمیزنش م گهیتادوساعت د خوادشی..دوستش ندارم!دلم نمیمان _

که  یتو فقط سنگ صبور بود یلعنت ؟؟ یعشق... چرا نبود یاما نه از رو شمیهمخوابش م

 زد!! بتیهوغی

نکردن وخراب  هیگر یتالشم برا ی... همه زدمیمنم بابغض براش حرف م کردیم هیگر ایمان

 !نیدپائیقطره اشک از چشمم چک هیبود آخرهم  جهینت یب شمینشدن آرا
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 ادهستیادر یکه ماهور خشک شده جلو رونیقطع کرد خواستم ازاتاق برم ب ایمان نکهیبعدازا

 شدیم نیگلوش باالپائ بیوس دیلرزیبود!لباش م

  د؟یحرفامو شن یهمه  یعنی

 رفتم...  کشینزد

  ؟یدیشن _

 سرشو تکون داد فقط

  ؟یازحرفام نگ یزیچ یخواهرانه خواهش کنم به کس شهیم _

 رفتزدم وخواستم ازکنارش ردبشم که مچ دستموگ یروح یسرشو تکون داد لبخندب دوباره

 !ستیرنینخواستن اهورا هنوزهم د یبرا _

 حرفش صدبرابر گذشته تودلم جا باز کرد نیمهربون بود باا اچقدریخدا

 !!رهیدوتا خانواده م یبهم بخوره آبرو یعروس نیفکرشم زشته اگه ا یحت سیییه _

 زویه چ... همکنمیبه پدر مادر خودم و خودتم فکرم رمیبگ میخودخواهانه تصم تونمینم من

  ؟یتوبهش اعتقاد دار ریسپردم دست تقد

 تودستش گرفت وگفت:  دستمو

 !یبرسه طعم عاشق شدنو بچش یروز کنمیمن بهش اعتقاد دارم ازته دل دعام _

 نگفتم یزیبه روش زدم وچ یدلبخن

 بهت خوش بگذره! یبخندعروس اخمو بذار امشب حساب _

 دفعه خندم ازته دل بود نیا

**** 
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 رخش میشدم به ن رهیکاله شنلم خ ریکناراهورانشسته بودم واز ز ن،یماش یتو

 شده بود! دیفرمون ازشدت فشار سف یتوهم بودوانگشتاش رو یحساب اخماش

 "تورو کنار خودم تحمل کنم؟ چه جوری  به بعد نیدوسر... من ازا وید"

 دوختم به دست گل رُزم! نگاهمو

گ آهن هی!اونم شکستیبود که سکوتوم نیپخش ماش ینه من!فقط صدا گفتیم یزیاون چ نه

 هیرگ یها یها خواستیآهنگ دلش م نیهم که غم نداشت باا یکه هرکس نیفوق العاده غمگ

 کنه!

 بدون من یبر یخوایامشب م"

 جون من مهین یچشا سهیخ

 ایخدا کارکنمیباورت چ شهینم حرفاام

 که بشکنم یریم یدار راحت

 کمیبذارنگات کنم  عشقم

 ما یباهم بمونه دستا دیشا

 من ینفس نمونده واسه  گهیجون تو د به

 دلم رونشکن گهیتوهم د نرو

 مرهیجلو چشات داره م دلم

 پاهاش ینکن بذاردلم بمونه رو نگام

 ذره آخه مهربون باش هی فقط

 رهیداره مچه جوری  نیخدابب
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 که بدشدم یگیتوراست م اره

 که جون به سرشدم یگیم آروم

 شهیدرست نم یزیچ یبمون اگه بر امشب

 یخبربر یب شهینم ساده

 ازمن یبگذر شهیبگو نم عشقم

 شهیهم یبگوکنارم

 یرینگوکه م میچه حال نیتوروخدابب

 یریکه دستموبگ خوادیم دلم

 شمیبدون توشکنجه م نرو

 شهیاهر گمینم یزیچ گهیبمون د شمیپ

 شهیتونم هیواسم شب یکس

 من واست بمیرم! یاله بمون

 بود دور یکم میریکه قرار بود توش عکسامونوبگ یوبغضمو قورت دارم... باغ دمیکش یآه

 میبود دهیوهنوزنرس

 نکنم یکردم اصال توجه یدپ کرده بود وسع یکه روپخش بود حالموحساب یآهنگ

 ؟؟؟ که بذارن بهشون بد بگذره شونهیقول ماهور مگه آدما چند شب عروس به

 شدم ادهیپ نیازماش یعکاس هیبه آتل دنیبارس

 ودببرام سخت کرده  یلعنت پاشنه بلند یکفشا نیبودوراه رفتن رو باا یسنگالخ نیزم

 نسبتاجوون به سمتمون اومدن دوتاخانوم
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 دیاریب فیطرف تشر نیسالم ازا _

 نیکه ب ساخته شده بود دیسف یونقل کیکوچ یالیو هیوسط باغ  میسر دختره راه افتاد پشت

 داشت یخوشگل یسرسبز باغ نما یانبوه درختا

 بود! شیتوجه به اطراف سرش تو گوش یاهورا انداختم اون ب هب ینگاه

شگل خو شرونیاز ب شتریب یلیخ یلیدهنم ازتعجب باز موند داخلش خ میکه رفت الیداخل و به

 بود!

 گفت:  هیاسمش چ دونستمیکه هنوزنم دختره

 !گهیشنلتوبردار د ؟یخوایعروس خانوم رونما م _

 دستمو بردم گره اشو باز کردم دیبهش کردم باترد ینگاه

 آوردم و دادم به دختره! رونیازتنم ب شنلمو

 دکنم!دختره باعث شد سرموبلن یکه صدا رفتمیبود داشتم با تور لباسم ور م نیپائ سرم

 !یواووووو چه عروس ملوس _

 اهورا...  ی رهیباال آوردم ونگاهم قفل شد تونگاه خ سرمو

 بود وزل زده بود به من ستادهیبه دست از پشت سردختره ا یگوش

 نگاهش هنوز روم بود! ینیسنگ یازش جداکردم ول نگاهمو

 ود کهب یمزه ومصنوع یانقدرحرکاتمون ب؛ ساعت تمام ژست دادن وعکس گرفتن کینایا خالصه

 آوردیم! یاون دوتا خوب درم غیروباسه چهارتاج یهرعکس

 واحسان تعجب کردم ادیبااومدن مه یکردم کارمون تموم شده ول فکر

 دخترخالش هم همراهشون بودن سایال ماهورو
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  د؟یکنیکارمینجاچیشما ا _

 ... مایساقدوشماهور: 

 ودنب ادهستیکنارهم ا یمدل به رنگ سرمه ا هیکه باکت شلوار  ادواحسانیافتادبه مه نگاهم

 زده بود به کمرش! رکتشویدستشو برده بود ز هیادیمه

 ژستش دلم براش ضعف رفت دنیباد

 شده بودگفتم:  یغیج جانیکه ازه ییکشون به طرفش قدم برداشتم وباصدا غیج

  رم؟یمیمن برات م یگینم یشد پیهمه خوشت نی... ایدورت بگردم داداش یاله _

 بستم وازته دل لبخند زدماش چشمامو نهیروس دوسرموگذاشتیکش وش-غ-آمنوتو ادیمه

 اومد  نیفلش دورب یلحظه صدا همون

 )عکاس(گفت: یریکردم که خانم کب چشماموباز

 شکارنکنم ومدیبود دلم ن یصحنه قشنگ یلیخ _

 درگوشم گفت:  ادیمه

 قربون صدقه من بره!؟  ینجوریا یک گهید یتو بر _

 شه ها کتیحق نداره نزد چکسیخودم ه _

 حسودم بشم یقربون خواهرکوچولو _

 شدمیزن تو م یاگه داداشم نبود ادیمه _

 !!ووونهیوگفت: د دیبلند خند ادیمه

 !نمیمنم بب نوریا ایب ادیمه ؟؟ درگوش هم شما دیگیم ی: چاحسان

 : کردینگاه م لبخند جذاب منو هیاحسان با ادجداشدمیازمه
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 !نمیبب مل-غ-بایزشتو!ب یچه خوشگل شد _

 باشه امشب زنگ بزنم به اورژانس کشته مرده هاتو جمع کنه!  ادمیاحسان من  _

 !دمیهست من ترش نیا یبگو!تاوقت رتمیکبیداداش ا نیبال!به ا طونینوشابه بازنکن ش _

 شدینم غیروقت ازم د چیبرادرانه اش ه یمحبت ها دیس-و-بسرمو  احسان

 ها...  میدتاالرباشیبا گهیساعت د کی؛ گهید میریعکسامونوبگ میبرماهور: 

 یول قشنگ شدن یلیخ میگرفت یکه شش نفر ییلباساشون مثل هم بود عکسا ساهمیوال ماهور

ت شکار کرده بودو نشون نداد گف ادیکه بقول خودش ازمنومه یاون عکس یریخانوم کب

 !زهیسوپرا

**** 

 همه منتظر بله گفتن من بودن! زدینم یحرف چیه چکسیدرسکوت مطلق بود ه سالن

 کردیم هیداماگریحندی... مامان لباش مدیکه حضور داشتند چرخ ییتک تک کسا یرو نگاهم

اهم فقط نگ باباو زدیلبخند م ادیبودو گوشه پارچه روتودستش گرفته بود مه ستادهیکنارم ا ماهور

 نگاهش سرد بود کردیم

 چشماش بود که نکنه من مراسم بهم بزنم!! یتو ترس

 که تودستم بودوبستم! یقرآن

 !دیس-و-بتودستم گذاشت وگونه امو یرلفظیبه عنوان ز یا هیهد آساجون

 رفت! رپوستمیز طونیتودلم زدم وهمون لحظه ش یپوزخند

 که فقط اهورا بشنوه گفتم:  یطور آروم

 بااجازه عشقم...  _
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 بعله!ادامه دادم:  وبلندتر

 ! رفت یورنگش به قرمز دیاهورا قسمت اول حرفموشن یول دنیفقط بله گفتن منوشن همه

 گم شد هیبق یهلهله  یبله گفتنم تو یصدا

 میاومد رونیهم بله روگفت وبعداز مراسم حلقه دست کردن ازاتاق عقدتاالرب اهورا

 دستمو تودست اهورا گذاشتم وهمراه هم به مهمونهاخوشآمد گفتیم!  بااکراه

 ر خوشامشب باکت شلوا کنمیاعتراف م یمیخواستم!ول نویبدرقمه توهم بودو من هم اخماش

 جذابتر شده بود! شهیمنحصر به فردش ازهم یکه تنش بودو مدل موها یدوخت

 غوغاکرده بود! یحساب یج ید

 عروس وداماد بود نشسته بودم! گاهیکه جا یدیفصدف بزرگ س یاهورا تو کنار

 !زدمیدوخته بود ومن ازگرما خودمو بادم زینگاه مخمورشو به م اون

 یرسپ یععاشقونه مصنو یتاحد یطیوتومح یبه سخت لمبرداریوف نیدورب رلنزیکه ز بعدازشام

 شد

 باغ تاالر جمع شدن!  یتو همه

 ! دنیرقصیم یمحل یسنت یقیوموس یمحل یگروه بالباس ها هی

 کردمیبالبخندبه رقص اون چندنفر نگاه م داشتم

 برگشتم به اهورا گفتم:  جانیذوقموپنهون کنم باه نتونستم

 !رقصنیچقددد خوشگل م _

 قشنگ زدتو برجکم...  یلیاون بانگاه سردو پوزخندش خ اما
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 شهیکه هم تسین ادیمه ایکه اهورا، احسان  کردمیعادت م و گرفتمیم ادی د،یبا جمع شد! خندم

 ممنوع! یکینزد و ستیابر و شیمرد هوا نیا کردمیم عادت دیبا نازمو بکشه!

 که تموم شد رقصشون

 به سمت منو اهورا اومدوگفت:  ماهور

 حاال نوبت شما دوتاس! _

ن رو نفرموازمون خواستن رقص دو یشده بودن وبا هلهله وشاد رهیمشتاق به منو اهورا خ همه

 !میبذار شیبه نما

  م؟یا یآخه؟ مگه ما خارجک هیچه رقص نیمن بلد نبودم..ا ایخدا

 ودماستعداد ب یب میومال تیرقص ال نیوضرب تند توا تمیبا ر یوعرب یرقص بندر برعکس

ا م یکه برا یرقص ستیشدم به پ دهیدستم قرارگرفت وهمراهش کش یداغ اهورا رو یدستا

 شده بود! یخال

 دور کمرم! دیچیاهورا پ یاپخش شدو همزمان دست یمیمال کیموز

 کنم اهورا باحرص گفت:  کاریچ دیبا دونستمینم

 دستتو بذار رو شونه ام _

 مکردیم هونگانیکه گفت وانجام دادم وتمام حواسم به پاهام بود که پاهاشو لگد نکنم!پائ یکار

 تحمل نگاه سردومغرور اهورا رونداشتم!

 ام وونهیاز عشقت د""

 خونمیزندم ازتومن م تا

 دوستت دارم یلیخ
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 دوستت دارم یلیمن خ عشق

 شهیتو آروم م یقلب من تو دستا ازامشب

 دوستت دارم یلیخ

 ""دوستت دارم یلیمن خ عشق

رفتم سرموباال گ خوردمیهمراه اهورا آروم تکون م داکردمیپ یحس خاص هیآهنگ  دنیباشن

 کرده بود! سشینازک اشک خ یمن که پرده  یونگاهش کردم!اونم زل زد توچشما

 توچشمامن!  شهیاشکاکه هم نیلعنت به ا اه

 عشق من رمیگیدارم دستاتو تو دستام م دوست

 توقلبم یو آهسته اومد اروم

 زمیدارم عز دوستت

 ایتااخر دن ازحاال

 ینیبیم توچشمام

 ایدن هی خوامتیم

 دارم دوستت

 دارررررم دوستت

 داااررررم دوستت

 : گفتنیم ادیو سوت وفر غیه با جدست اهورا دور کمرم شل شد هم حلقه

 ... االی اال،ی اال،ی س-و-بدوماد عروسوب"

 فشرد! میشونیسردشو رو پ یکه کالفه شده بود لبا یدرحال یحس چیه یب اهورا
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 منکهبود! دایتوش پ طنتیبرق ش نجاهمیسبزش ازهم یچشمم افتاد به احسان چشما تیتوجمع

 احسان گوربه گورشدس! نیا ریهمش تقص دونستمیم

 فرستاد س-و-بلباشو غنچه کردو روهوا  دیحرص نگاهش کردم که متوجه شد خند با

 !دمیکارش خندم گرفت وخند به

  دیاهورا دور مچم سفت شد... فکرکنم د یدستا

 : دیدندوناش غر یازال

  ؟یخندیم ینجوریخوشت اومده که ا یلیخ _

 نگاهش کردم باتعجب

 درک بود... برام رفتاراش گنگ بود...  رقابلیواقعاً غ اهورا

 گفتم:  یبدجنس بالحن

 !!!یلـــیآره خ _

***** 

 *اهورا*

 اون یداشت آرومش کنه ول یسع ادیومه ختیریم اداشکیمه ل-غ-بساعت بودکه مهزادتو مین

 ..دادیم ادفشاریمه ل-غ-بتو کردوخودشویبدترم

 ته!طاقت نداره!منتظره، زش گهیصبح شدااا آقا اهورا د گهیولش من د اد،ی: مهاحسان

 وتهزاد که م همین طور ادیآروم گفت، مه یلیچون خ میدیشن ادومهزادیحرفشوفقط منومه نیا

 م خفه شد!احسان زد و در د یش بود با پا، ضربه اس به ساق پال-غ-ب
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 یوچشما ستادیکنارمن ا !ونریخان داداشش اومدب ل-غ-بمهزادخانوم دل کند واز باالخره

 وپاک کرد سشیخ

 گفت واونم سرتکون داد! یزیاومد درگوشش چ مادرش

 مهزادو تودستم گرفتم یزده  خی یودستا میکرد یخداحافظ یازهمگ

 !ترسهیازمن م دیفهم شدی... کامال مدیباریترس م نگاهش از

 میدستاش دامن لباسش و جمع کرد وباهم ازپله هاباالرفت با

 به استفاده از آسانسور نداشت! یازیطبقه دوم بودون یتو آپارتمانم

 تابره تو! ستادمیروبازکردم ومنتظرا درخونه

 رد شدورفت، پشت سرش چراغارو دونه دونه روشن کردم  ازکنارم

 جستجوگرش کل خونه رو از نظر گذروند...  بانگاه

  ...دمیآب دراوردموسرکش یبطر خچالی یکراواتم شل کردم وازتو ی گره

 دمکرینگاهش م نهیزدم به درگاه آشپزخونه ودست به س هیکانتروتک یوگذاشتم رو یبطر

 مشت شده بود! دودستاشیلرزیچشماش م مردمک

 بهش انداختم وگفتم:  ییگذرا نگاه

 رباریزوقت دوست نداشتم  چیمتنفر بودم... ه شدیم لیکه بهم تحم یزیهرچ از یبچگ از _

 ... یحرف زور برم... ول

 وادامه دادم:  دمیازداخل جو لپمو

هم  یلیهیچ م؛ چیو من ازت متنفرم ه یشد لیکه به من تحم یهست ییزایتوهم ازهمون چ _

 بشم...  کتیبهت ندارم که بخوام نزد
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 !خورهیحالم ازت بهم م من

 دادو دادزد:  رحالتییتغ عایگرد شده نگاهم کرد بعدسر یبابهت وچشما اول

 زدستا نکهیخانوادت بخاطرا دونمینم یچاکتم بدبخت؟ فکر کرد نهیمن عاشق س یفکرکرد _

 خالص بشن یکه زد ییوگندا اتیکارکثافت 

 آبروشون نره؟ هرچند...  نیشترازایگرفتن زنت بدن که ب میتصم

 هیائهرج یتوهم همون دخترا اقتیجز ذات خراب... ل شهیدرست م ی: هرخرابپوزخندزدوگفت

 ... یگذرونیهاشون م با که شباتو

 قدم به عقب رفت وخورد به مبل کیبرداشتم که  زیسمتش خ به

 یکه دار یه اس وقتز-ر-هتوام ذهنت  ه؟یچ یزنیکه ازش حرف م ییفرق تو واون دخترا _

 ... یزنیم گهینفرد کیو حرف از یکنیشوهر م

 !!!یبکن یتونیغلطا م یلیزن شوهردار خ هیکنترل کنم چون به اسم  دیبا یلیرو خ تو

 وبه اسم شوهرت تموم بشه! یاریگند باال ب هیجا  هی

 !شدیم نیدوتامون باخشم باال پائ نهیس قفسه

 کردم وشمرده شمرده گفتم:  یدست شیبگه که پ یزیخواست چ باخشم

 ... بازار فروختت یکه پدرت بخاطرپول واعتبارش تو یهست یارزش یتو.. همون دخترب _

 بود رقرضشیکه تاخرخره ز یبه پسرکس یکرد شوهرکن مجبورت

 : دینال رلبیمن وز یبابهت زل زده بود به لبها دیباریازچشماش م اشک

 ... یگیدروغ م _

 دادم وپشتموکردم بهش وراه افتادم سمت اتاق که پشت سرم داد زد:  لشیتحو یپوزخند
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 !!کنهینم ویکار نیمن همچ ... بابام بایعوض یگیدروغ م _

 بستم...  درو ندادم و یتیاهم

 کردیمهزاد هم بدترش م هیگر یبودو صدا نیپرت کردم... سرم سنگ یگوشه ا کتمو

 کرد میسرعقد عصبان باحرفام آزارش بدم اما خودش از نمی خواستبود، دلم  یروز نحس چه

 : دمیبالشت کوب رو مشتمو

 باباش بهش نگم! یازشراکتشون وقرضا یزیبابا گفته بود چ یاه لعنت _

 اگه آدمش نکنم...  ستمیسرتق!اهورا ن یپررو ید دختره حقش بو یول

 بود برام نیسنگ حرفاش

 !میمن ک دمیمهزاد خانوم نشونت م _

**** 

 د*مهزا*

به  یگاهنروبشناسم  تمیتابتونم موقع دیطول کش قهیمبل بودم چند دق یباز کردم رو چشمامو

 هشت بود! یلباسم انداختم هنوز توتنم بودساعت توهال رو

 یعامله ام نیچهم تونستی!بابا چطور مشدیفرو م شتریافتادم توقلبم ن یاهورا م یحرفا ادی یوقت

 من بکنه؟  یبازندگ

 وباد کولر باعث شده بود بدنم خشک بشه دنیمبل خواب یبلند شدم رو ازجام

 یمه هکرده بودمو  هیمخصوصاً که تاچندساعت هم گر کردیم ینیرو صورتم سنگ شبید شیآرا

 بود ختهیر شمیآرا
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ن بود ودموخاتاق  نیبودو تخت دونفره داشت پس ا دهیروباز کردم که اهورا توش خواب یدراتاق

 دهیچ یکمد سمت چپ یو تو لمیمامان گفته بود وسا

 شه داریاهورا ب دمیترسیرفتم وآروم درکمدوباز کردم همش م نیپاورچ نیپاورچ

 نمینحسشو بب ختیدوست نداشتم ر گهید اصال

 که الزم داشتمو برداشتم ورفتم توحمام! ییلباسا

 داشت وسبک شدم یتنم حس خوب یآب رو یقطره ها برخورد

 باشه داریممکن بود اهورا ب دمیتو خود حمام پوش لباسامو

 !رونیرو دور سرم بستم ورفتم ب حوله

 گرسنه ام بود.. ینخورده بودم وحساب یزیچ شبیازد

 رو دوست نداشتم چکدومیاما من ه شدیم دایتوش پ یزیوباز کردم ازهرچ خچالیدر

 گشتمیکرنفلسم م یو دنبال جعبه  کردمیهارو دونه دونه بازم نتیکاب

 !لمیمامان گفته بودم حتما برام بخره بذاره رو وسا به

 نتیبکا ینشستم رو چهرزانو آوردم و رونیب خچالی از رهمیش یکردم قوط داشیپ باالخره

 دادیحال م شتریب ینجوریا

 یورتوش داشتم با قاشق  ختمیر رهمیش توکاسه و ختمیر باز کردم و کرنفلکس رو پاکت

 بشن که اهورا اومد تو سیتاخ زدمیضربه م کرنفلکس ها

  خچالیتوجه به من رفت تو ینکردم مشغول خوردن شدم اونم ب نگاهش

 دادمیکردم و روهوا تکون م زونیآو نتیاز پاهامو ازکاب یکی
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 زونیآو ازش من یهوا بازکرد وچون پا یکه روش نشسته بودم وب ینتیاومدکنار من ودرکاب اهورا

 شدبهش دهیبود کش

 کور یگفتم: وحش رلبیز

 یلشت وخاکنارمن بودو بردا رکهیمخلوط کن رودرآورد پاکت ش دنیخودشوزد به نشن اما دیشن

 تخم مرغ انداخت توش هیآخرهم  تا دونه موز ودر چند کرد و

 چندش جمع شد اه فکرکن تخم مرغ خام...  از مصورت

س خشک شد روهوا... طعم تخم مرغ خام روتودهنم ح دهیدستم هنوز به دهنم نرس قاشق

 کردیبد م حالمو نیا و کردمیم

 گرفتم قاشق و به دهنم بردم دیچرخیمخلوط کن که م از نگاهمو

شت پمعجون بزرگ و نشست  وانیل یتو ختیور رموزشیش کردمیبه اهورا نگاه م یچشم ریز

 اه چه سوسول بود زیم

 خوردمیتوجام تکون م یدوباره شروع کردم به تاب دادن پام وه منم

 دیسرکش جایلبش بردو همه رو کیونزد وانیل اهورا

 ورده!خبود که اون  یوعق زدم فقط فکرم به سمت تخم مرغ خام رمیخودموبگ یجلو نتونستم

 وگفت:  زیرو م دیکوب تیعصبان با و وانشیل

 خورمیدارم صبحانه م یبهم زد حالمو ؟یکنیحامله م یچرا مثه زنا _

 وزل زد توچشمام:  برگشت

 !یعشقت حامله ا نکنه از _
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 نینکه چ دادیچطور به خودش جرئت م !شدنینم نیا بشر درشت تراز نیاز وقاحت ا چشمام

 من بکنه؟  یدرباره  یفکر

 گفتم:  ادیکه رد خور نداشت حرصش درب یبالحن

 یآره باعمل گرده افشان _

 داد اهورا چپ چپ نگام کرد یبد یلیخ یکه صدا نیپائ دمیپر نتیکاب یرو از

  رونینازک کردم وازآشپزخونه اومدم ب یپشت چشم براش

 نمیم دل یخونه بودخواستم جواب ندم حت یبرم تواتاق که تلفن زنگ خورد شماره  خواستم

 وبرداشتم یگوش یآن میتصم هیوت یصداشونو بشنوم ول خواست

 بله؟  _

 مامان جان؟  یخوب ردلمیسالم عز _

 : بله... گفتم سرد

  ؟ینداشت یمشکل شبید _

 داشتم مشکل بگم دی... آره، بایکنیم فکر که تو هیاگه اون ؟یچه مشکل هه مشکل؟ مثال _

 کردم... مشکل من بابا بودکه دخترشوفروخت،  هیداشتم که تاصب گر مشکل

زار و ش تو بازخم زبون بشنوم که بابات تورو به اعتبار دیآخرش با که تا هیزندگ هیمن  مشکل

 !نیکرد اهشیکه س هینافرجام ندهیمشکل من آ چکاش دست مردم فروخت!!

 یدست یکه دست ه؟یشکل نیا یاره مامان؟ خوشبخت ن؟یزدیکه ازش دم م هیهمون خوشبخت نیا

 ته چاه؟  یبچه اتو هل بد
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 جانیه ابوگرنه ممکن نبود بذاره من  نینگفته بود یزیدرسته؟ به اونم چ دونستینم ادیمه

 بشم دهیکش

 قورت دادم:  بغضمو

د مُرد مهزا باد... بهش بگو یبه دستا یهمه رو داد یکرد یبه بابا بگوهجده سال برام پدر _

 !!رهیسراغ دخترشو نگ گهید

اق و به اتتمامشتمام لباسامو ازکمد جمع کردم و هیتو اتاق با گر دمیسرجاش و دو دمیکوب ویگوش

 بردم یل-غ-ب

 وفرش شده بود کیکتابخونه کوچ هینفره داشت و کیتخت  هی

ون اتاق ابه  زیکه واسه هرچ نهیبود بهترازا یهرچ رتختیز یوگذاشتم توکشو لباساموتاکردم

 هرکول برم!

 گهیاه دم کی از !!!نارتشویحتما برام ب گفتمیم ادیبه مه دیبا نابودیکتابام هنوزخونه بابا ا کارتن

 !رفتینم حوصلمم سر ینجوریا موندمیتوخونه نم یلیخ و شدیهم دانشگاه شروع م

بتاپش ودو لب دهیکاناپه دراز کش یاهورا کجاست؟ رو نمیتابب دمیسرک کش رونیرفتم ب اتاق از

 که میتنهادلخوش یلبتاپ داشتم نه کتاب حت نجانهیسررفته بود ا حوصلم شکمش بود!! یرو

 دست دادم! و هم از کلبه م بود

 کردم! یاز آهنگامو پل یکیوصل کردم و  ونیتلوز یبه باندها مویگوش

 !زدمیورق م یوالک برداشتم زویم یرو یمجله ها از یکیبه اهورا نگاه کنم  نکهیا بدون

که  دادمیآهنگ گوش م و کردمیموهاشون نگاه م شیمد بود... بالذت به مدل لباس و آر مجله

 بود!! دهیخواب رسرشویز دستشوگذاشته بود ز،ینگاهم به اهورا افتاد لبتاپشو گذاشته بود رو م
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 شدم! رهیبارتوصورتش خ نیاول یبرا

 خماربه رنگ موهاش که حاالبسته بود یخوشحالت، چشما و ییخرما یموها

 دادیم یکه به چهرش صالبت خاص یلیفک مستط لب خوش فرم و و یقلم دماغ

 ترشده بود یصورتش استخون؛ تراز گونه اش نیپائ ییجا یدوتا تو رفتگ با

ش، زخرفم یشایوته ر شعورشیب کلیباه یدوسرِ هرکولِ گوالخِ کله بادمجون وید"گفتم تودلم

 جذابِ زشتهِ تفلون نچسب!

 !یازش گرفتم و رفتم دنبال فضول چشم

م زه بهخوشم یلیخ یها ی!خوراکهیتوشون چ نمیتابب کردمیدونه بازمهارو دونه  نتیکاب در

 ورمش!تابعد ازجستجو بخ زیبرداشتم وگذاشتم روم یفلفل پسیچ هی نشونیازب زدنیچشمک م

ر صال کا!اهیبه چ یچ دونستمیونم دادمیروفشارم یبرق لیهرکدوم ازوسا یدکمه  یالیخیب با

 کدومشون روبلد نبودم چیه کردن با

 آشپزخونه شدموآهسته آهسته خودموبه اتاق اهورا رسوندم الیخیب

واون تبود  نجایا لمیوسا یاما همه  کردمیکه ازش استفاده نم شدیاتاق خودمم محسوب م البته

 بود! یاتاق فقط چند دست لباس بود که داشتم هموناهم ضرور یکی

 دکور شده بود  میمال یوآب دیبه رنگ سف اتاق

 نیپائشده بود و زونیهم از سقف آو یوآب یصدف ریتورحر م،یمال یآب یرو تخت دویسف تخت

 طرف جمع شده بود! تخت به دو

 آرامش داشت  اتاقش

 باز کردم سه تاش فقط کت شلوار ولباس وکفش اهورا بود هارو درکمد
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 مهم بودن! یلیخ یهم مارک وبرند ها همش

 نو بودن! هاشونیلیچون خ ادیمه یچندتاشو کش برم برا کاش

 !یرنگ یهم پر بود از کراوات ها یعسل ی کشو

 دمیاتاق کش یبه حمام تو یسرک

 شده بود نیقرمز تزئ یچه خوشگل بووود با گلبرگ خشک وقلبها اااااا

 !زدیبرق م یزیازتم زیبود وهمه چ یرنگ یهم پراز حباب ها وان

لن جدا سا هیپاگرد کوچولوازبق هیبا دوتا پله و نمشیکه هنوز وقت نکرده بودم بب یبعد اتاق

 ود!وب بچ یکنده شده رو یاز اژدها ییدرهافرق داشت بزرگتر وباطرح ها هیودرش بابق شدیم

 تادروباز کنم که اهورا ازپشت مچمو گرفت! کیبردم نزد دستمو

 وبرگشتم  دمیکش یکوتاه غیج

 ش وتن بهنه فکر رفم شیهم پ دشیدرش قفله وکل شهیهم یاتاق وندار نیحق ورود به ااهورا: 

 سرت بنداز! از

 که براتوئه برم!! یبه اتاق ستمیمشتاق ن یلیمنم خ ؟یکنیچته نطق م شیا _

 ازکنارش رد شدم که گفت:  باطعنه

 بشه! یچیق دیزبونت با _

 گفتم: بَ رَ بَ بَ )بروبابا( یدهن کج با

 !!ندارخودنکبت پ فتهیکالهم پس معرکه اس!خودش ارمیهرکول کم ب نیا یاگه بخوام جلو من

**** 

 *اهورا*
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اشو ناخن ه نشسته بود و ستمیشرکت رفتم باال، خانوم حکمت پشت س یازپله ها عجله با

 دیکشیسوهان م

 بلند شدو سالم کرد جا از دید تامنو

  ومدن؟ین سیرئ _

 هستن! یهم عصبان یلیاخیچرا تو اتاقشون منتظرتونن... گو _

 ستمدروبوداخل  اتورفتمیتکون دادم و به سمت اتاق هرمز رفتم بعداز در زدن باگفتن ب یسر

 سالم هرمز خان! _

  ؟یکنیم کاریمعلوم هست چ چیاهورا ه _

 مگه؟  شده یچ _

 ازدواج بهت گفته بودم تو خط ما... بوده تیجشن عروس شیدوشب پ ؟چی شده یپرسیتازه م _

 یهرکار خواست رمیگیجلوتو نم یبذار ینگفته بودم؟ گفته بودم دست روهر دختر ستین

 دور...  زیرو بر یگفتم عشق وعاشق باهاشون بکن اما دور ازدواج رو خط بکش!

 ؟؟؟ : نگفته بودمدیکش داد

 !نیگفتم: چرا گفته بود خونسرد

 ؟؟؟ یگرفت دهینشن یپس چرا کر شده بود _

د و با سوده رکه بهم دا یا هیورم کرد گفت اگه ازدواج نکنم کل سرمامجبور شدم... پدرم مجب _

 بهش پس بدم! دیشش سال با نیا

کردم بهتون که گفته بودم... اونا فکر  یگذار هیشرکت سرما نیا یکه من تو هیهمون پول نیا

 کردم یآزمایشگاه زاتیپول و صرف آزمایشگاه وتجه نیمن ا کننیم
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 ادامه دادم:  یطوالن یکردم وبعد مکث یپوف

 گدار به آب بزنم یب تونستمیخان نم هرمز

ند هول و حوش چ یزیبا سود چندسالش چ ستیهم ن ینداره... کم پول یدرست تیوضع شرکت

 !!!هی... تمام حساباهم خالشهیم اردیلیم

  گردوندم؟یپول رو به پدرم برم نیا دیباچه جوری  کردمیاگه ازدواج نم حاال

ا ب رهینم ادمیبرگشت ونشست... هنوز هم  یعیبه حالت طب یرنگش ازکبود گفتینم یزیچ

 بود!! یکه جرمش فقط عاشق یدیکرد... حم کاریبدبخت چ دیخونواده حم

 ! یحق بچه دار شدن ندار :هرمز

 زدم وگفتم:  شیآت یگاریس

 ؟؟؟ دهیتهد هی نیا _

 دستوره!! هی نینه ا _

 !دمیطالقش م فتهیب ابیآس هم بهش ندارم آبا از یلیتما _

 زد و گفت:  یپوزخند

ش ا هیرگ ی... همش تواتاقشه وصداشهیم وونهیداره د یازدواج کرد دهیفهم یاز وقت یناز _

 ... ادیم

  ه؟یواسه چ گهیاش د هیبهم نزدم پس گر یمن که با ناز _

 یکیته با اآلنم رف نمی خواستاهورا منو واسه خودم  گهیخاله زنک... م یحرفا دونمیمه چ _

 ... گهید

 می... هنوزم هستمیازدواج نبود مافقط پارتنر هم بود یاز اولم قرار من با ناز _
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  ؟یهم باش یبا ناز یندار یتو مشکل یعنی _

 معلومه که نه اون دوست دختر منه! _

 با وجود زنت؟  _

 ارمیلش درماز د زنمیملوست زنگ  دونهی یکیفرق داره... اآلنم به دختر  یلیزن با دوست خ _

 : دوگفتیخند

 باشه! _

  ه؟یچه خبر از طرف قراردادمون باترک _

 : دیوباحرص غر زیروم دیرفت توهم مشتشو کوب اخمش

و رفرمول تا میشرکتشون روبخر یدفعه  نیا یکل مرسوله  دیبا گهیزبون نفهم... م کهیمرت _

 بهمون بفروشه!

  د؟ینکنه شماقبول کرد ؟یچ یعنی نیا _

 نداشتم! گهید یآره چاره  :هرمز

  نم؟یکیچقدضررم ینجوریا دیدونیآخه چرا؟ م _

 !دونمیمن باالنبر!خودم م یصداتوبراهرمز: 

  ن؟یکرد یمسخره ا یمعامله  نیچراهمچ دیدونیاگه م _

 ... رشیبزنم ز تونمیقرارداد حال خودم نبودم اآلن هم نم ینشستم پا یوقت _

-به ف شرکت خوادیمعامله م زیم یت نشسته پا-س-م کهیمرت ؛حرص روهم فشردم از دندونامو

 ک نره!-ا

 خاموش کردم وگفتم:  زیروم ییطال یگاریرسیز یتو گارویس
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 برم سفر! یچندوقت خوامیم _

 : ماه عسل؟ باپوزخندگفت

 تکون دادوگفت:  یجوابش بود سر رمیخ نگاه

 کجا؟  _

 استراحت کرد! کمینمیدونم هرجاکه بشه  _

 وبرات آماده کنن شیک یالیو گمیمهرمز: 

 لبخند گوشه لبم هیاش شد جهیازچشمام گذشت ونت یبرق

 باالبزنم  شگاهیسر به آزما هی رمیباشه پس من م _

 بلندشدم که گفت:  ازجام

 اهورا  _

 بله؟  _

 ستادیدور زد واومد جلوم ا زویجاش بلند شد م از

 اری خوادی... من دلم نمیوقت کج نرفت چیسال ه چند نیتوا یبود نایبرام از بهتر شهیهم _

هر  یدول بق خوامیم .من قبولت دارم ،یازدواج کن یمجبور شد دونمیباوفامو از دست بدم... م

 !!بره! دتایو یشببچه  داریم... مبادا گرفتار زن و شیدرپ یاوضاع بد !یکه افتاد پشت نکن یاتفاق

 به سرشونه اش زدم وگفتم:  یدست

 دمیقول م ستین انتیتو مرام من خ _

 راحت شد!! المیخهرمز: 

 پس بااجازه! _
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موم تا تلفنش ت ستادمیا زشیم یجلو کردیزدم حکمت داشت باتلفن صحبت م رونیب ازاتاق

 بشه!!

 وگذاشت وگفت:  یگوش

 یه روزچ دیدار لیخودتون تما .رزرو کنم شیک طیگفتن براتون بل سیرئ یآقا؛ دکتر یآقا _

 خوبه؟  باشه؟ فردا

 دینمن فکس ک یهم برا 365پرونده  دیریبگ طیبل پرواز دوتا نیفردا، اول یبله برا _

 بله چشم! _

 بستم وارچشمامویدادم به د هیشدم وتک سوارآسانسور

 . ر برم..آسانسوطبقه رو بدون استفاده از هی تونستمیباز شد انقدر آشفته وخسته بودم که نم در

 دمینش زیم ریاز ز یخش خش یرفتم تو که صدا ومدینم ییصدا چیبازبود وه شگاهیآزما در

 که چشمام گردشد هیچ نمیشدم تابب دوال

  کردیم قینشسته بودو مواد تزر زیزیر م یعوض فرنود

طرف  هیحال سرنگ ازدستش افتادوگردنش کج شد یب رونیب دمشیگرفتم و کش قشی از

بود  که دور بازوش بسته یشد کش اریهوش یبهش زدم تاکم یمحکم یلیوچشماش بسته بود س

 و افتاد یپرتش کردم که خورد به دستگاه بن مار زیم یجاش کبود شده بود رو

 با دبازش کاملچشماش  دویکش ینیکردم رو صورتش ه یوخال زبرداشتمیآب از پارچ رو م یوانیل

 گفت:  یمنگ

 !دیزده بودم پر یهرچ زینر _
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 یز کامصرف؟  یب یقیتزر هی یسرت... شد ریخ یتودکتر که؟یمرت یکردیم یچه غلط یداشت _

  ات؟یکثافت کار یبرا یمکانو کرد نیا

 که به شکمش زدم ناله وارگفت:  ینگفت باضربه ا یزیچ

 نزن جون مادرت! کنمیمصرف نم یزیچ گهیغلط کردم دکتر د _

 ... کردیوناله م دیچیپیکردم از درد به خودش م ولش

  ؟یزد یچ _

 کنم! ششونیکه هرمز خان داده بود آزما ییاز همونا _

  ؟یـــــــزدم: چــــــــــ داد

 از هرمز نبود! یخبر یول نیپائ دمیبگه از پله ها دو یزینشدم فرنود چ منتظر

 نگرفتم! یبار تکرار کردم بازم جواب نیشمارشو گرفتم که جواب نداد چند عیسر

*** 

 *مهزاد*

ن ق به اواتا نیبود و همش ازا یهالک از دانشگاه برگشتم خونه!ازبس مراحل ثبت نام طوالن ظهر

 کردیاتاق شدم پاهام ذوق ذوق م

سرد وش آبد هیتو حموم و  دمیپر عیفوق العاده گرم وطاقت فرسا بود سر وریشهر لیاوا یهوا

 حالمو جا آورد

جا ر اززنگ د یکه صدا بردیولو شدم کم کم داشت خوابم م ونیتلوز یتاپ شلوارک جلو هیبا

 ودنبنگاه کردم ماهور وآساجون  فنیآ یداشت... از تو دیکه کل والیپروندم اَه... ه

 باال انیومنتظرشدم تاب دمیبه موهام کش یزدم دست درو
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 گذاشت رو لپم یتف س-و-بم کرد وچندتا ل-غ-ب غیج غیباج ماهور

 م کردس-و-بم و ل-غ-بروگذاشت  ییکادو یجون بسته  آسا

 یبشون نسبت به تونستمیکه نم کردنیمحبت خرج م ایر یمهربون بودن انقدر ساده و ب یلیخ

 تفاوت باشم

قائل  یاوتتف چیمنوماهور ه نیب یول ومدیاصال ازش خوشم نم لیاوا نکهیپدر جون هم باا یحت

 دونستیمنودخترخودش م !شدینم

 بگم...  یچ دونستمیونم شدمیوقتا درجواب مهرو محبتشون شرمنده م یبعض که یطور

 رفته انقد نخاله از آب درومده! یبه ک والیه دونمینم فقط

 یها نوایل یموتویشربت بهل خچالی یازتنگ بلور ننیبهشون تعارف کردم بنش ییخوش رو با

 رونیواز آشپزخونه رفتم ب ختمیبلند ر هیپا

 شربت وازم گرفت وگفت:  ینیس عیسر آساجون

  زدلمیزحمت نکش عز _

 !نیشمارحمت هیزحمت چ کنمیخواهش م _

 کردم وگفتم:  زیم یرو ییبه جعبه کادو ینگاه

  ه؟یبسته چ نیآسا جون ا _

ه ب ینکحساب با هیدادن...  هیبهتون هد لیفام یهستش که شب عروس ییکادوها نیا زمیعز _

 ودت!خ یراطال وسکه اس ب شمیکردم تواون حساب.. بق زیاسم دوتاتون باز کردم وپوالرو وار

 !نیدیممنون زحمت کش _

  ؟یبود رونیبماهور: 
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 آره رفته بودم دانشگاه ثبت نام کنم چطور؟  _

 !یزنگ زدم خونه جواب نداد میایب نکهیا آخه قبل از _

 همراهم بود میبه گوش یزدیخوب زنگ م _

 خورد وگفت:  وانشیشربت داخل ل از یکم

  ؟یقبول شد یچه بارتبه ا یراست !دیعقلم به اونجا نرس _

 !یرشته پزشک زدهیچهارصدوس _

 قبول شد! یمیوشیب رهزاریز یرتبه  اهورا هم با هیییعال نیواووو ا _

 چکدومیمورد ه در ینظر چیه نگفتم... کال یزیچ

 اهورا نداشتم...  یرفتارها از

  ؟یالزم ندار یزیجان؟ چ مرتبه مهزاد زیهمه چ :آساجون

 خوبه! زینه فداتون شم همه چ _

 )دروغگو هم سگه(

 ماه عسل! دیسفرحتما باهم بر هی :آساجون

 کنمیدرموردش با اهورا صحبت م _

 گفت:  یوبامهربون دیبه موهام کش یدست

کنه  خداروشکر دی..اهورا باییکه عروسکش توخوشحالم اهورا زن گرفته مخصوصاً  یلیخ _

 اومده رشیگ یفرشته ا نیهمچ

 به آساجون زدم ماهورگفت:  یلبخند

 رو کولت سوار شه خوادیم گهیلوسش نکن چندوقت د مامان حاالانگار تحفه اس، انقد ش،یا _
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 گفتم:  دیمن خند بانگاه

  ؟یاریدرم یباز خواهرشوهر یدار _

 کنمیم نی: آره دارم تمروگفت دیبلند خند دوباره

 ادیاصال بهت نم یول _

 که آساجون گفت:  رخندهیز میزد ییدوتا

 نکن عروسمو! تیاااا ماهور اذ _

اال ح ییرفتن وباز تنها شدم چقدر سخت بود تنها شمیساعت بعد ماهور وآسا جون ازپ کی

لمه دتا کنداشتم اماباالخره مامان بود چن یدرسته تو خونه هم، همش تنها بودم وهم صحبت

 یشکمم رفتم توآشپزخونه، غذا یوباصدا دمیکش یآه شدیدلم سبک م زدمیحرف باهاش م

 کهیه تا تآوردم و دوس رونیب خچالینداشتم بسته ناگت رو از  شمبلد نبودم وحوصل یآنچنان

 یاره زنگ خورد شم پراز روغن ومنتظر شدم تا سرخ بشه، تلفن یناگت انداختم تو تابه 

 خونمون بود

 ممکن نبود ایراحت نیندادم هنوزم دلم ازبابا خون بودوبخشش به ا جواب

 ادیم ادمیهاش  هیوکنا شیاهورا ون یوقت

 شمیو خردم کنمیاحساس حقارت م شترازقبلیوهرلحظه ب شهیفروم شتریقلبم ن به

 ریغامگیتلفن بعداز چندزنگ مکررتوگوشم باالخره قطع شد ورفت روپ یصدا

 دیچیبغض آلود مامان تو سکوت خونه پ یصدا

 ... یبه خوراحت بش المیصداتو بشنوم... بذار خ خوامیتوروخدا جواب بده م زمیمهزاد... عز"
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 کنمیم دق تیورازد مدار رهیمن مادرم دلم هزار راه م دونهی... اونکه نمدنتید امیب ذارهینم بابات

 "ازت نابودم کنه یخبر ینذار ب؛ مادر

قه قه حلحل ارشوریخ یتخته چوب یرو مونده بود رهیزده که به روبه روخ خیو یاشک یبانگاه

  کردمیم

 ... کردیاعصابم رو متشنج ترم یتق تق برخورد چاقو باتخته چوب یصدا

 : زدمیغرم رلبیوز ختمیریم اشک

 !!!یشیکورم ی... کم ببارلعنتارشورهیخ شعور،یب ستین ازکهیپ _

 دمیوانگشتمو چسب یسوزش دستم کارد وپرت کردم کنار بااحساس

لبمو آب سرد تادردش کم بشه اما درد ق ریرشیگرفتمش ز عیبود سر دهیبر قیبدوعم یلیخ

د شده بو شکستههمه خفت له و نیا رباریداشت اونکه ز ازیدرمان ن شتربهیاونکه ب کردم؟یکارمیچ

 مرهم محتاج بود! شتربهیب

 ودوببغض راه گلوموبسته  یکم شده بود ول یدستم تاحد یزیزانوزدم خونر نتیکاب کنار

 تنفس نبود یبرا ییاما انگارهوا شدیبسته م درست نفس بکشم لبام بازو تونستمینم

راه همزمان بغضم شکست وهم دمینفس کش قیام وعم نهیبه قفسه س دمیبامشت کوب چندبار

 بانفسِ آزاد شدم هق هقم به هوا رفت... 

ت عفون دمیترسیم سوختیم یلیخ کرد یزیتوهمون حالت موندم و که دوباره دستم خونر انقدر

 پانسمانش کردم! لیکردم وبا، باند استر شیضدعفون نیکنه با بتاد

 التهابش کم بشه!! از یتاکم گرفتم رآبسردیرشیز صورتمو
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را چ گهید نیا یاه لعنت نکیگازبرداشتم وگذاشتم تو س یتابه رواز رو عیسر یسوختگ یبو با

 شد!!! ینجوریا

 : زدمیغرم رلبیکردم وز یسوخته خال یتابه  یحرصمو با اسکاچ رو ی همه

هت خواست ب یوالهرچینباش که ه فیبشه؟ انقدرضع یکه چ یکنیم هیاحمق خرمثه گاوگر _

 غرورشو کن مثه خودش رشیبشکنه توام تحق نذار غرورتو یمغرور کنه احمق تو رتیتحق بگه و

 بشکن!

 نهیه سه کله بکخواستم برم تواتاق  و ختمیخودم ر یبرا ریش وانیل هیبه غذانداشتم  یلیم گهید

 !شهیظاهرم هویشدم مثه جن  اهورا

 چپ نگاهش کردم که چشم غره رفت چپ

 میکردیچشم باهم صحبت م شترباحرکتیگرفته بودب خندم

 .. قطبی. والینگاه سرد بهش کردم که اون کال رفت قطب شمال ه هیبهش ندادم  یتیاهم

 رهیم ادمی یخونه بمونم حرف زدن عاد نیتوا گهید ماه کیمن اگه  ایخدا

 و یاین همه سرد کردمیم طنتیش و گذاشتمیاونجارو، روسرم م رفتمیکه هرجام یمن یبرا

 سخت بود یکنواختی

عادت  ه بودممرکزتوجه هم شهیبودن فرق داره... من هم میزندگ یکه تو یافراد یباهمه  اهورا

 کردیم یرفتار اهورا منوعصب نیهمه نازمو بکشن وحاال ا نکهیکردم به ا

 دم!!ضرب گرفته بو نیزم یمبل وباپام رو یبرم تو اتاق نشستم رو خواستمیرفت م ادمی

 رفتیتنم به لرزم شهیمثه هم چرا استرس گرفتم و دونمیپروندم... نم جا زنگ از یصدا

 من توان روبه رو شدن باهاشون رونداشته باشم! مامان وبابا باشن و دمیترسیم دمیشا
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 اهورا خودش رفت و دروباز کرد نیبودن به زم دهیچسب پاهام

 همراهش بود ادهمیدر... مه یجلو دمیخنده احسان دو یصدا دنیباشن

 باهم بودن!! رفتنیم ومت هرجا پت

ه س-و-بشدم وصورتش وغرق  زونیآو ادیروصورتم جاگرفت از گردن مه یلبخندپهن دنشونیباد

 کردم!

 تنگ شده بود جغجغه!! تیخرک یدلم برا محبتا :ادیمه

رفتم توآشپزخونه و  عیخل سردا انیتعارفشون کردم ب بودم ادیمه ل-غ-ب که تو طور نیهم

 روآماده کردم  ییرایوسائل پذ

 رونیازآشپزخونه اومدم ب یچا ینیباس

 !!!یخانوم شداحسان: 

 !ینیبب یبودم تو چشم نداشت _

ود شده ب رهیوخ گفتینم یزیچ ادیجالب بود که مه دمیخندیوم گذاشتمیسراحسان م سربه

 ... زیم

 فت: که فقط من بشنوم گ یجور رلبیروشونه اش گذاشتم برگشت وزل زدتوچشمام، ز دستمو

  ؟یکرد هیگر _

ست ا نهیچشمات آ گفتیخوندومیازتوچشمام حرفاموم شهیکه هم یمحرم دل، کس ادبودویمه

 : دوگفتمیامازبونم چرخ دونهیم دونستمیم کنه،یرومشخص م قتیشدن بهش حق رهیخ

 نه.. _

 شدم تواتاق دهیمچ دستموگرفت وازجاش بلندشد دنبالش کش نیانداختم پائ سرمو
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 دستم کند...  اد؟یمه یکنیکارمیچ _

 وگفت:  دروبست

  کنه؟یم تتیصددفعه بهت گفتم به من دروغ نگو!اهورا اذ _

 !نینداره فقط... فقط دلم گرفته بود هم یتند گفتم: نه نه اون اصال بامن کار تند

 نمیبب تشیپ مایچقرنگرانت بود؟ زنگ زد به من که ب یدونیم ؟یچرا جواب مامان رو نداد _

 بانه...  یخوب

 نهیادنبیوسرمو چرخوندم اونور تامه دیلرز چونم

 خودت یفکرنکن فقط برا شدم... مهزاد وونهید نکاروکردهیا یچ یبابابرا دمیفهم یوقت _

ن که منت به لع دوباره قلبش دردگرفت!!! ادیدعوام شد اونم ازحرص ز با، بابا روزیسخته... د

  اال...نه ح کردمیم یکار دیبا خوامینم یروزکه گفت داونیشا !بکشه نجایگذاشتم کاربه ا

  ؟یفهمیرنجت بده م یزیچ ذارمیمن پشتتم... نم فتهیب یاتفاق هر بدون اما

ابا ب نکهیازا رمیمیباهام نداره فقط دارم م یاهورا هم کار دهیرنج نم منو یزیچ ادیمه _

گوفعال بهشون ب تونمیببخشمش امانم خوادیدلم م ..دهیبابامنورنج م یمنومعامله کرد... خودخواه

 راحتم بذارن! یچندوقت !نمشونیبب خوامینم

 خوبه؟  ؟یاهورا چ _

  اد؟یباهم... مه میایم کنار _

 جانم؟  _

  ؟یذاریتوکه تنهام نم _

 ش فرورفتموش-غ-آومن تو کیاومدنزد
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 کنارتم...  شهی... من همزدلمیمعلومه که نه عز _

 !شهیمثه هم _

 !یامیدن یدونیخودت م شه،ی: مثل همدگفتیباتاک

 داشتنتش شکر کردم! یدوست داشتم وچقدر خداروبرا ادویمه یها چقدربرادرانه

 دوساعته؟  دی: کجائاحسان

 جناب سرگرد! میکردینشستم وگفتم: صحبت م کنارش

 ابروشو انداخت باال وگفت:  یتا هی احسان

 دیگه!؟  یخصوص یحرفا _

 نداره! یبه تو ربط یحرفامهیاد: 

 چال لپ احسان گذاشتم وفشارش دادم یدستمو رو دمیادبلندخندیمه باحرف

 جناب؟ هستشو تف کن! یخورد _

 رفتیکه دلش برام ضعف م ییمثه وقتا احسان

 لپمو گاز گرفت دوالشد

  ؟یعادت مزخرفتو ترک نکرد نیتوهنوز ا یــــــــــــــــــــــــیآ _

 !یشیوگفت: حقته پ دیخند

 سگ! ،یگربه خودت _

 خیباز  مکنیم دنگاهشید ی!اماوقتدیباریم شیآت شیخینگاهم به اهورا افتاد ازنگاه  دیخند بلند

 : ادگفتیبست و روبه مه

 تواتاقم...  ایب _
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 بود گفتم:  شیکه ورود من بهش ممنوع بود!احسان سرش تو گوش یرفتن به اتاق باهم

 برات؟  رمیپوست بگ وهیم یاحسان _

 نه، دستت درد نکنه، خوردم! _

 بگو یزیچ هیحوصلم سر رفت خو  _

 : فکرکنم اهورا ناراحت شد گازت گرفتم! احسان

 عادتا نداره نینه بابا ازا _

 ی: هنوز مونده تا مرداروبشناساحسان

 رو شونه اش وگفتم:  سرموگذاشتم

 شناختنشونم ندارم! یحوصله  _

 !!یرکردییتغ _

 داداش شمیدارم بزرگ م _

 !یزنی: تلخ حرف ماحسان

 نخورد...  یبودنم به درد کس نیریش _

  ؟یا یراض تی: از زندگاحسان

 ... منم کناراومدم باهاش!طهیانسان بودن وقف دادن خودش با هر شرا زهیغر _

ن از !احسانهیبب یخرد شدنم روکس منمی خواستازاشکم روبستم  زیلبر یوچشما دمیکش یآه

 خبرنداشت...  یزیچ

 بود؟  یچ میخوندیباهم م شهیاحسان اون شعره که هم _

  ار؟یشهر _
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 کردیحالمو خوب م شهیاوهوم هم _

 رمیگیآرامش م خونمشی: منم هروقت ماحسان

 من تیب هیتو  تیب هی میبخون _

 باشه..  _

 حاالچرا یجانم به قربانت ول ی: آمداحسان

 وفاحاال که من افتاده ام از پا چرا؟  یب _

 یمرگ سهراب آمد بعد و ییدارو : نوشاحسان

 حاالچرا یخواستیزودترم نیسنگدل ا _

 ستیتون ی: عمرمارامهلت امروز وفردااحسان

 امروز مهمان توام فردا چرا  کیمن که  _

 میداده ا یما به نازتو جوان نای: نازناحسان

 باجوانان نازکن باماچرا گراکنونید _

 راعتبا یکوته وب یعمرها نی: وه که باااحسان

 چرا دایش یهمه غافل شدن ازچون من نیا _

 بود رافکندهی: شورفرهادم به پرسش سربه زاحسان

 جواب تلخ سرباال چرا؟  نیریلب ش یا _

 دم در تو چشم من نخفت کیشب هجران که  ی: ااحسان

 بابخت خواب آلود من الالچرا؟  نقدریا _

 کندیم شانی: آسمان چون جمع مشتاقان پراحسان
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 چرا ایز هم دن پاشدیمن نمدرشگفتم  _

 نیبلبل طبع حز ی: درخزان هجران ااحسان

 بود غوغا چرا  یشرط وفادار یخامُش _

 : میباهم خوند ییداد به سرم ودوتا هیسرشو تک احسانم

 سفر یکردیخودنم بیحب یب ارایشهر _

 تنها چرا؟  رودیم امتیسفر راه ق نیا

 چشمامو باز کردم  ادیدست زدن مه یباصدا

 در گوشم گفت:  احسان

 کنهیمحوم نیاز زم امنوی شهیدود م اخودشیاوه اوه اهورا اآلن  _

اشته ش گذودستاشو پشت واریزده بودبه د هیبه اهورا نگاه کردم تک یرچشمیوز دمیخند ینخود

ه نگا توحلقش جرئت زهیکه هرلحظه ممکن بود دندوناش بر فشردیبود... چنان فکشو روهم م

 نداشتمکردن به چشماشو 

 میبرد ضیف یبودحساب یبه به عالمهیاد: 

 گفتم:  ادیدرب شتریحرص اهورا ب نکهیا یبرا

 نیاً ا... مخصوصبرمیاز شعر خوندن باهاش لذت م شهیاحسان فوق العاده اس... هم یصدا _

 شعر!!!

 باز پچ پچ وار درگوشم گفت:  احسان

 ناکار نکرده مونویکیآخرش من برم تا یدیکه دق م نویا _

 !زدی... احسانم توهم میقطب یوالیه نیچه غلطا ازا دمیخند بلند
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  م؟یداداش بر ادی: مهاحسان

 میبرمهیاد: 

 ..گهید نیاااا کجا؟ خوب بمون _

 میزنیزم بهت سرمبا میکاردار یکل زمیعز گهیوگفت: نه د دیس-و-بمنو  ادیمه

 نیایحتماً ب شم،یخوشحال م _

الم ع یمهاغواحسان باز تموم  ادیواهورا دروبست... بارفتن مه میکرد یهم خداحافظ بااحسان

 اوردنیار مبهم فش واراشیکه د یبرام شده بودمثه زندون یبزرگ نیتودلم رخنه کرد!خونه به ا

 وقصد خفه کردنم رو داشتن!

 شهیومشغول شستنش شدم دوست نداشتم خونه م هم نکیس یرو گذاشتم تو وهیم یها ظرف

 یاظرفج یظرف روگذاشتم تو یدونه  نیباشه!حضور اهورا روپشت سرم حس کردم... آخر فیکث

 و دستموباحوله خشک کردم

ه دادم ادام من همچنان به کارم یول کردیونگاهم م نتیزده بود به کاب هیمدت اهورا تک تمام

 رمیبگ دشیکردم ناد یوسع

 دهن باز کردو گفت:  والیه باالخره

 مسافرت! میبر میخوایآماده شو م _

 سمتش: به چه علت؟  دمیچرخ کامل

 گفت: ماه عسل یبامسخرگ

 زد پوزخند و

 گفتم:  یبامرموز
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 حد...  نیتا ا دونستمینظرو داشت..نم نیمامانت هم هم _

 ازسرتاپاش کردم یدار یحرفمو خوردم ونگاه معن ادامه

  ؟یحدچ نیتاا _

 !یبچه ننه باش _

 ه هاتکه به گفت یارزش هست یب میاونقدر توزندگ یعنی یکنیفکرم یتوچ ستیبرام مهم ن _

 رمیگیم میخودمو دارم وخودم براش تصم هیتوجه نکنم من زندگ

 !یفکرکن یهرجور دوست دار یمختار توهم

 ..یگفتم آماده باش میبعدازظهر پرواز دار کیساعت  فرداهم

شد  کهیت هکیهزاربار قلبم ت رشدنمیگفت ورفت... ومن هزاربار درون خودم شکستم ازتحق نویا

 برنده تربود  یشتریباحرفاش که از هرن

*** 

 داشتمبهش ن یتوجه کنهیسفرشو آماده م لیبوداهورا داره وسا ومدمعلومیصدا م رونیب از

بته اه الفرودگ رهیبوداهورا گفته بود که دوازده م ازدهیساعت  زدمیوسرصبرناخنامو الک م

 ... دمیفهم زدیداشت باتلفن حرف م یبه من نگفته بود وقت میمستق

 ومدتوا والیه ... در بازشدورفتیبره تنها م خواستیم یمن آماده نبودم هرگورستون یول

 تو؟  یایم یندازی: چراا مثه گاوسرتومزدم داد

 که بافته بودم گرفت وبلندم کرد ییاومد سمتم و ازموها باخشم

 وازدرد چشماموبستم...  دیتوسرم جوش خون

 الک روتودستم فشردم یفرچه  زمیاشک نر نکهیا یبرا
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 گفت:  شیبم وعصب یباصدا

  ؟یزد یبگوچه زر گهید باری _

 دادزدم:  یول مردمیازدرد م داشتم

  ؟؟؟؟یمگه کر بود _

 رد دوینتونستم تحمل کنم اشک ازچشمام چک گهیبار د نیشترکردایموهام ب یرو فشاردستشو

 کرد سیصورتمو خ هیثان از یکسر

 موهام هنوز توچنگش بود یدستشوشل کرد ول آروم

  ؟یستین حاضر چرا هنوز _

 ... امینم یقبرستون چیمن باتوه _

 یایم شیک یقبرستون نه، ول _

 ... امیییودادگفتم: نم باحرص

 بزور ببرمت؟  یخواینکنه م _

 بود دم دستش یکمدهرچ یکه رفت تواتاق خودشو ازتو دمیازهمونجاد رونیکرد ورفت ب ولم

 ون لباسمبرداشت و اومد تواتاق  یچوب لباس یمانتو وشال هم ازرو هیچمدون...  یتو ختیر

دم وگرنه خو یآماده ا گهید قهیقوگفت: پنج د رونیساک به دست رفت ب م ول-غ-ب پرت کرد تو

 برمتیم امیم

 والی... هی... وحشوونیآشغال... ح ..افتثک

 اشکام دست خودم نبود...  اریواخت کردمیم هیبدون بغض فقط گر گهید
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 یشبزرگ، احمق وح فیک هیبرداشتم وگذاشتم تو یلباسام چندتالباس خونگ یکشو یازتو

 .. .رونیبود..اشکامو محکم پاک کردم ورفتم ب یلباس برداشت فقط مانتو و روسر یهرچ

 بلندشد دازجاشیحال منتظرم نشسته بودتامنو د یتو

 ودنبالش رفتم...  دمیپوش کفشامو

**** 

 وید نیا اعصاب خودمم نداشتم زدیمهماندار داشت زر م میبود رشدهیجاگ مایهواپ یتو تازه

 دوسر هم کنارم نشسته بود

 کردمیم هیصدا گر یوب دیبغضم ترک مایگرفتن هواپ اوج با

 یاشک کل قطره تا دو بود با نیهم هم دیپوست سف یبد متورمه! االن صورتم سرخ و دونستمیم

 ... شدیم تابلو کردویم رییتغ

 !رونیپنجره چشم دوختم به ب از و یصندل یدادم به پشت هیسرموتک

 ... کردیشکالت تعارف م والینازک مهماندارسرمو چرخوندم داشت به ه یباصدا

 تعجب گفت: خانم شماحالتون خوبه؟  با دیمنود یوقت

 کردو روبه دختره گفت:  نگام اهورا

 لطفا دیاریآب ب وانیل هی _

 چته؟  اهورا:

 کثافت خورهیگفتم: حالم ازت بهم م لرزون

 مثه من!!! یشیم یداد: خوبه تازه دار سرشوتکون

 آورد بغضم هم قورت دادم وچشماموبستم...  که مهماندار یباخوردن آب همراه

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 عاطفه.تی –حس تنهایی  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

144 
 

 ارنشستمیاهورا هش یباصدا

  میدیرس دارشویب _

ونه شوخودموجمع وجور کردم اصال حواسم نبود تمام مدت سرم رو  دمیبه صورتم کش یدست

 ... دمیاهورا بوده وخواب

 میالرفتیکه امده بود دنبالمون به و ینیباماش ازفرودگاه

 چشمم جهنم بود...  شیپ ییبایعمارت بااون همه ز کل

 یتاقهاااز  یکیکرد  یکه خودشو فاطمه معرف یریبود... خانم پ یک یالبرایو نیا دونمینم اصال

 باالرو نشون دادوگفت: 

 شما آماده شده یاتاق برا نیا _

 ییابه جاجفاطمه رفت درو، رو اهورا بستم ومشغول  نکهیبه داخلش انداختم و بعدازا ینگاه

 کمد، شدم! یتو لمیوسا

 دادیرو نم یچهل متر یاتاق س نیکفاف ا یبه شدت گرم بود وکولر گاز هوا

 یحساب دوش آبسرد هیحمام شدم  یکردم وبعداز برداشتن حوله راهرواز دور گردنم باز شال

 حالمو عوض کرد!

؛ دنشنک بوتربودبخاطر خ نیوجب از انگشتام پائ هیتا ناشیلباس گشاد که هرکدوم از آست هی

 ... دمیبدون شلوار پوش

 ایاتاق روجمع کردم و زل زدم به در یتو ی پرده

 دیکوبیموج هاشو به صخره م یباچه شدت که

 کردیم یجون خال یسرصخره ب شویبود که دق ودل یعصبان انگار
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 بود...  نیغمگ ایدر

 دلش گرفته بود... درست مثل من! اهمیدر

 همه درد له شده بود! نیربارایداشت مثل دل من که ز اغصهیدر

 کس بود؟  یب اهمیدر

 همه عظمت بازهم تنهابود؟  بااون

 جدا کرده بود! یبزرگ نیبه ا ایاز در رشویسرکش مس یرود دهمیشا

 مغرور بود...  ایدر

 لجباز...  رود

 عاشق بود...  ایدر

 معشوق...  رود

 رود شده بود یو لجباز ایغرور در یوصل عاشق و معشوق، هم قربان که

 ... کردیم ییاس تنهاپهناورش احس وش-غ-آرود در  کیهم به وسعت نبود  ایدر

ام دست شدم به رهی... خدمیباانگشتم روش کش یوخطوط کج ومعجوج شهیدادم به ش هیتک سرمو

 وسردبود؟  دیلرزیچرا انقدرم

 لحظه بعداز هیو شدیم یلحظه ته دلم خال هی

 ... شدمیرمیکمرنگش س یایوخوب یباتموم بد یزندگ

*** 
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 من ازو رونیب رفتیتنهام شهیهم یوالقطبیام ه یهم مثه تو خونه زندون ال،یو نیروزه توا دو

هم ب یکار نکهیهم به همراه شدن باهاش نداشتم وهم یلیتما کردمیپشت پنجره نگاهش م

 ... زشونداشتمیرآمینگاه تحق یحوصله  کردمینداشت خداروشکرم

 سردومغرور بدل کنم یدخترونه ام رو به آدما فیلط هیروح تونستمیوقت نم چیه من

ون خودمو بهش نش نیهم یپس برا ارمیاهورا کم ب یجلو منمی خواستنظرهم  نیازا اما

 ... دادمینم

 یایب یخواینم"امثالی"شام آمادس رونیب ایمهزاد ب"دو روز شده بود نیمکالممون توا کل

 " ؟ینهاربخور

 !احل رفتبه س شهیداره که ازاونجا م گهید اطیح هی الیبودم که و دهیم سر رفته بود فهم حوصله

دم ته بوکه بازشون گذاش سمیخ یوشالم رو انداختم رو موها دمیپوش یرنگ یآب ینخ یمانتو

 تاخشک بشن!

 یدستا به ی... نگاهکردیشام برنج آبکش م یتوآشپزخونه فاطمه داشت برا نیهارفتم پائ ازپله

 رفتم وگفتم:  کشیکردم... دلم براش سوخت نزد دشیچروک رویپ

  ن؟یخوایکمک نم _

 ... زدلمینه عز _

 قفله؟  الیو یپشتفاطمه خانم در  _

 بهم کردوگفت:  ینگاه

 ساحل؟  یبر یخوایم _

 نداره! یاگه اشکال _
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 بدم! یوبه کس دیکل تونمیمن نم یول _

 گفتم:  یساختگ یبه خودم گرفتم و بابغض یمظلوم افهیق

 حوصلم سر رفته بود! یلی... خفیح _

 ... دمیکش یوآه یصندل یافتاده نسشتم رو نیپائ یباسر

 رفت وآمدکرد...  الیو یاز درپشت شهینم د،یبر شونیباا انیدکترب یصبرکن آقا _

 !ادین اهیهفتادسال س خوامیگفتم: م رلبیز

 جمع کردم و بغ کرده زل زدم به روبه رو!! لبامو

 دادیوکارهاشوانجام م رفتیور به اون ور م نیدرشتش تندتند ازا کلیباه فاطمه

 : دوگفتیبامزه به کمرش بسته بود کش یلیبه چادرش که خ یگاز روکم کرد ودست ریز

  ؟یدلت میخواد بر یلیخ _

 !یلیاوهوم خ _

 در رو از اون ور قفل کن!زودهم برگرد یبرو ول دمیروبهت م دیخب من کل _

 ! یگل یلی: خدمیس-و-بمحکم  وگونه اش رو دمیپر

 واز دستش جدا کرد وداد دستم:  دیبود کل نتیکاب یکه تو ییکشو یاز تو و دیخند

 به من اربدهیب دهمیبرگرد... کل گهیساعت د مین _

 چشم! _

 درختا به درسبز رنگ رسوندم...  نیوبا دو خودمو از ب رونیب الزدمیو از

 تودر وبازش کردم! دوانداختمیکل جانیباه
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به  مستی خوانم گهی... فکرم وآزاد کردم ددهیرس یوداشتم که بعداز مدت هابه آزاد یزندون حس

 فکرکنم...  هودهیب یزهایچ

 یمیمال میونس رفتیم یکیهواروبه تار شون،یکی یبلندباالرفتم ونشستم رو یها ازصخره

 نیتردابهص نیترکرده بود!به نظرم ا نیبرخورد موج باصخره هم فضارو دلنش ی... صدادیوزیم

 بود...  عتیطب یسمفون

 هاازدور توش منعکس شده بود...  یرنگ که نور کشت یزدم به آب سرمه ا زل

رق لذت غهام مو یبرگردوندن سرجاش نکردم و ازرقص باد البال یبرا یزد وشالم افتاد تالش باد

 شدم!!

مت نع نیا بودن که به قلبم رخنه کرده بود سراسر وجودم رو دربرگرفته بود... وچه ساده یآرامش

 بود! دهیمنت بخش یکه خدا ب ییها

ستش د هی که یسرمو چرخوندم اهورا بودکه باچندقدم فاصله ازمن درحال ارگیس یاحساس بو با

 !کردیم انگاهیگرمکنش فرو رفته بود به در بیج یتو گرشیودست د گاربودیس

 !رونیزد و دودش روفرستاد، ب گارشیبه س یقیمتوجه نگاهم شد، پک عم یوقت

ث زانوهام حضورش درست درکنارم ناخودآگاه باع یازش گرفتم و سرمو گذاشتم رو چشم

 حواسش به روبه روبود! یاون همه  ینگاهش کردم ول یرچشمیجمع تربشم!ز یشدکم

 له کردوگفت:  رپاشیوز گارشیبلند شدم که مچ دستم روگرفت... س ازجام

 بابت حرفام ورفتار اون روزم متأسفم...  _

 !!!کنهینم یمتأسفم، معذرت خواه گهیمغرور م تافثک

 : دبودگفتمیبع یقطب یوالیه از نمیهم البته
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مون هم اخودب ،یچیه ی... مادوتامون بازندگستیحرفاو رفتارا دست خودما ن نیکدوم ازا چیه _

 یریگ میمتص گهید نفر چند میانتخاب کن رو ندمونیخودمون آ نکهیابه جای ... چون میلج کر

رم به نظ میستین یکنارهم بودنمون راض از چکدومیه یوقت کردن... ازدواج ما ازاولم اشتباه بود..

 ینطوری.. ا.میکنیفکرم ییبه جدا یجد یلیگذشت خ یکم نکهی... بعدازاستیادامه ن یابر یلیدل

 ... کنهیجفتمون روتباه م ،یزندگ نیادامه دادن به ا به نفع هردومونه!

 وعاقالنه اس...  یزدوگفت: حرفت منطق یپوزخند

 !؟ یپس قبولش دار _

 صددرصد... هرچند باباتم تورو نخواست چه برسه به من!!! _

گرم ج یرو شیآت یگدازه ها ... حرفاش ازدیلرزیوزل زد توعمق چشمام که ازاشک م برگشت

 بود بدتر

 و باحرص گفتم: ولم کن! رونیب دمیپنجه هاش کش نیب از دستم و مچ

 محکم ترگرفت وگفت:  اون منو یول

  ؟یترسیازمن م ه؟یچ _

 دادزدم:  هیگر با

 ... سمتریوئه مهمجنس ت یهرچ از ترسمیازبابام م ..ترسمیتو م ... من ازترسمیم آره... آره.. _

ب... عذا من شده ملکه یبرا ه،یهربچه ا یکه قهرمان زندگ یهمشون بهم بد کردن... پدر چون

از  سر قتو چیاگه به اجبار نبود مطمئن باش ه میراض یلیخ تیزندگ یفکرنکن من ازبودنم تو

 آوردم...  ینم در نجایا

 دهنم وعقب عقب رفتم یاهورا از دور مچم شل شد دستمو گرفتم جلو دست
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 روپاک کردم:  اشکام

با  یرسب یچ به یخوای... میکنیم رمیبرات دعوتنامه نفرستاده بودم اهورا خان که دائم تحق _

 ؟ حرفات؟ هان؟ نیا

 ؟؟؟ مازدواج مسخرس؟ مگه من مقصربود نیبخاطر ا یزنیکه م ییکردن من وزخم زبونا خرد

  ؟؟ دارنشه حهیتاغرورت جر یکنیم نکارارویا

 من شدم نامرد! یتو مرد موند نیآفر

 ؟؟؟ یزنیم شیازدواج تقصرمن بود که بهم ن نیمگه ا یلعنت

 رمیحقت شهیمه یحق ندار ی... ولرمیمبه خدا ... رمیم تیگفتم از زندگ میگفتم ازهم جداش بهت

 بلند تر داد زدم:  یکن

 !یـــــــــــــیحـــــــــــــــق نــــــــدااار _

-غ-بوت دیکشکه اهورا خودشو بادوقدم بلند بهم رسوند ومنو نیبود ازصخره پرت شم پائ کینزد

 ش!!!ل

 ولــــــــــــــم کن! _

 !!!یلرزیم یآروم باش دار ــــســســـســـــسیه _

 رمیحقئم تکه دا یاونم ازکس خوادیولــــم کـــــــن من دلم ترحم نم ـــــــــخوامینم _

 !!!کنهیم

 اول آروم شوبعد!!! کنمیبــاشه ولت م _

 گفتم:  هیوباگر دمیاش کوب نهیس یتو یمشت

 باحرفات نمک به زخمم نپاش!! گهی... تودترکمیبابام منوفروخته دارم م نکهیمن خودم ازفکرا _
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 !مینکن تاآتش بس کن هیگر گمینم یزیچ گهیباشه د _

 اهوراپاک کردم وازش جدا شدم...  شرتیبات اشکامو

 !کردیودردم سوختیکه زده بودم م ییگلوم ازشدت بغض و دادها نیپائ سرموانداختم

 نگام کنه گفت:  نکهیا اهورابدون

 تباه نشه حرفات روقبول دارم اما...  مونیتازدگ میازهم جدا ش یگفت _

  ؟یکرد : خانواده هامون چ نگاهم

 . بوده.. شتباهاازدواج ماازاول  فهمنیاون موقع خونواده هامونم م میشیازهم جدا م یماتوافق _

 آورد جلو وگفت:  دستشو

 ... ییپس آتش بس تاروز جدا _

 زدم! یروح یتودستش گذاشتم و لبخند ب دستمو

 ارمدرو،  الیو یتدرپش دیدر، به اهورانگفتم که کل یکیالبته از اون  میرفت الیغرق فکربه و هردو

پشت  شالمو به دندون گرفته بودم شهیکه ر یومنم درحال رفتیجلو م بیدست به ج اهورا

 ... رفتمیسرش م

 فق داشتهازدواج نامو هی یکه توسن هجده سالگ یکس؛ دختر مطلقه هی شدمیدیگه م تاچندماه

 که روش حک شده بود!!! یاسم یشناسنامه م وخط خوردگ شده از اهیبرگ س هیبا

 زن شوهر دار بودم...  هیدخترنبودم...  هی گهید هیذهن بق یاآلن تو من

 فرق داره!!! کنن،یفکرم گرانیکه د یوجود آدمها بااون چقدر

 !میو تنهائ موندمیش، بازهم من مخود یدنبال زندگ رفتیطالق مطمئنا اهورا م بعداز

 دلخوش به پدر ومادرم هم نبودم! یحت گهیبود!د ادیتنها پناه من فقط مه گهید
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*** 

 *اهورا*

ش گرفته بود ل-غ-بنشسته بود وزانوهاش روتو اطیح مکتیتک ن یطبق معمول رو مهزاد

 هیگر داشت اما انگار نبود ادمشخصیفاصله ز نیا چشماش از به دیکش و دستاشو آوردباال

ماش توچش ش،یزبون دراز یباهمه  ه؟یرگریز زدیم شدیم تنها دختر چش بود که تا نی... اکردیم

 که ازش روزجشن حرف زد، ناراحته! یبه عشق دنینرس ... حتماً اززدیغم موج م

 چشم ازش برداشتم  میزنگ گوش یباصدا

 سالم هرمزخان! _

  گذره؟یپسرخوش م یچطور _

 ... اوضاع شرکت چطوره؟ یممنون جاتون خال _

 شه؟ چند روز معجزه شده با نیتوا ی... نکنه انتظار داررنکردهییتغ یزیمثل قبل چ _

 چونه اموخاروندم:  باحرص

  ن؟یدیفرمول روخر _

 یرس نیا کل مرسوله دیخر ینشده اوناشرط گذاشتن در ازا رانیا نه هنوزنصف مرسوله وارد _

 ... دنیم متیشرکتشون فرمول رو بهمون نصف ق

 قراره واردبشه؟  یک _

 تن داروئه! مین ستین یزیکم چ کنهیمعلوم نم _

 فقط داروئه؟  دیمطمئن _

  ؟یشک دار کتیسال به شر چهار خشن شد: بعداز صداش
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 گفتم! نکنه سرمون کاله بذارن اطینه شک ندارم فقط محض احت _

 یمنودست کم گرفت نکهیمثه ا _

 معامله زیسرم ینیست بش -م باز ترسمیم نی: نه فقط ازاپوزخندگفتم با

 که کرده گفت:  یغلط حرص از با

 توسرم! شیپتک وبکوب شیکه بکن گفتمیکاش بهت نم _

 یرکتاش نیازبهتر یکیاس،  گهید یدوهفته  یچک برا نیاول دیباشم سررس یعصب نیحق بد _

  ل...سوا ریز رهیکل اعتبارمون م میچک روپاس کن میامارات طرف قراردادمونه اگه نتون

 من...  به بسپر زویپسر؟ همه چ یهست ینگران چ _

 دیاشتباه نکن بارهم نیا دوارمیاعتماد کامل دارم ام شش سال به شما نیا من تو _

 یجا دنیما باداتراس تا مهزاد روصدا کنم  یشده بود... رفتم رو کیهواتار قطع کردم.. رو یگوش

 که خودش اومده تو...  دمیفهم شیخال

 شدم... هرجا که بود..به من چه؟  الشیخیب

رستاده فکه  یئسالم اهوراجان دوز دارو"ناشناس برام اومده بود.. لیمیا هیروباز کردم  لبتاپ

 "باالبود یلیخ یبود

 "کنمیم یدگیتهران حتماً رس دمیرس"نوشتم:  عیسر

 یزیچ یکیتار یتراس نگاه کردم اماتو یاز رو دمیبلند مهزاد روشن غیج یموقع صدا همون

 مشخص نبود... 

 که نشسته بود دویدم ییو به سمت اونجا رونیزدم ب الیو از

  ؟ییمهزاد کجا _
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 شد کمیچراغ قوه نزد نگهبان هابا از یکی

 شده آقا؟  یچ _

 : دمیچراغ روازدستش قاپ پرسهیسوال مزخرف م کهیمرت

 المپ نداره؟  هیخراب شده  نیا _

داش ص یهرچ دمیشنیمهزاد م هیگر یدرختاروگشتن صدا نیجوابش نشدم راه افتادم ب منتظر

 !!کردیم یعصب هم منو نیکه کجاست هم گفتینم یزیچ زدمیم

 ؟ ؟یـــــــــــیمهزاد جواب بده کجا _

 هق گفت:  باهق

 ته باغ تو استخر!!! ایاهورا ب _

 ؟! ته باغ درآورده یسراز استخر خال یجوره دخترسرتق فضول چ نیا دونمینم من

 بود! جاهاشم لجن بسته یچراغ قوه رو داخل استخر انداختم پر بوداز برگ خشک بعض نور

 رفتم  نیکناراستخر پائ یزنگ زده  یپله ها از

*** 

 *مهزاد*

ه بودم باالرفت انقدر محکم گرفت واز پله ها شل-غ-ب ریمنو زد ز ینیزم بیس یمثه گون اهورا

 فراموش کردم وگفتم:  که دردم گرفت وسوزش زانوم رو

 پهلوم سوراخ شد!! ؟یکنیم کاریچ یآ _

 در بود با دو خودشوبه مارسوند!! یجلو شهیکه هم ییگوالخ ازاونا هی

 شده؟  شونیزیآقاچ _
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  ته؟یزی... مهزاد چدونمی؟ نمآره... ها؟ _

 اس نهیچه طرزمعا نی!آخه ایباغچه خونمون توسرت اهورا همچین دوبامب خاک

 بودم گفتم:  زونیش آول-غ-بکه از همین طور

 !یــــــــــیفکر کنم شکسته آ کنهیمچ پام... هم درد م آره زانوم خراش... برداشته! _

 : زدیم گذاشت زیرلب غر نیماش تو منو وار، اهورا ینیزم بیس یطورگون نیهم

 یعش کشافتادم؟ ن رتویکردم گ یآخه من چه گناه !!یسرم نازل شد یبود یآسمون یتو بال _

 نکرده بودم که اونم به لطف تو شدم

 از دست غرغراش کالفه شدم وگفتم:  آخرش

 ازت متنفرم بابت منت گذاشتنت _

 شدم وگفتم:  ادهیروباز کردم ولنگ لنگون پ نیماش در

 رمنتیکه ز هنیا بهتراز رمیمیخودم م منم به درد یکن یعش کشن خوادینم گهید دیحاالبفرمائ _

 باشم...  تو

 تونستمیروش نم ادیز یول فهیخف یدگیضرب د هی دونستمیم شدیم کم کم داشت بهتر پام درد

 ه خودشب یابونینشست وازجاش تکون نخورد غول ب نیماش اهورا سفت تو زدمیشل م و ستمیبا

 هم نداشتم! یهرچندکه ازش توقع زحمت نداد کمکم کنه! یحت

 ساکت شد!! یباخوردنش دردم کم قرص مسکن گرفتم و هیفاطمه  از

 باخودم گفتم:  و دمیخز رپتویز

 یماهمون موش وگربه ا اهورا خان! خورهیآتش بس ت به درد عمه ات م توبه گرگ مرگه! _

 ؟! !شهیوقت باهم سازشون کوک نم چیکه ه میهست
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 که خورده بودم اثر کرد ومن کم کم به خواب رفتم!!! یمسکن

**** 

 کردیم زیزخم زانوم رو تم باوسواس. نشسته بودم وفاطمه یآشپزخونه روصندل یتو

 دیکشیازش اومده بود روش خشک شده بود با دستمال وآب گرم روش م شبیکه د یخون

 تاپاک بشه!

 ... سوزهیآخ آخ فاطمه خانم م _

 !فشردمیمشتم م یرو تو یزیمحکم بسته بودم و، روم چشمامو

نسمان ات پاتابر مارستانیب یرفتیدکتر م یباآقا شبید دیبا !شهیتحمل کن گلم اآلن تموم م _

 کنن!!

 گفتم:  رلبیز

 ازدستش راحت شم.. رهیبم دکتر یآقا _

  ؟یگفت یزیچ _

 نبود!! یازینه... ن _

 آخه؟  یکارکنیته باغ چ یگل دختر تورفته بود _

 افتادم تواستخر دیگه! دمیبود ند کی... ته باغ تارزدمیداشتم قدم م _

 چ پامم نیپائ دمیتأسف تکون داد ورفت دستشو بشوره پاچه شلوارمو کش یرو از یسر فاطمه

 ستین یمشکل حاد دمیفاطمه خانم فهم صیوقرمز شده بود... باتشخ کردیدرد م یکم

 خداروشکر

 !؟ نیدونیرو، ازکجام یه اطالعات پزشکهم نیفاطمه خانم شماا _
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 گفت:  کردیخردم ازیکه پ همین طور

 قبالً پرستار بودم...  _

 حال و ادیخونه درندشت فاطمه خانم بودکه اونم ز نیا همدم من تو بهش کردم تنها ینگاه

 کردیمنو نداشت وکسلم م یحوصله 

  د؟یمرکز خر میباهم بر بعدازظهر شهیم _

 دکتر برو یآقا کاردارم... خب با ینه دخترم من کل _

 دنیدکتربر یآقا بند نافشو با دکتر تو دهنشه! یآقا کسرهیکه  هیوالچیه نیا دونمیمن نم اه

 بلند شدم وگفتم:  جام از

 ... رمیخودم م خواد،ینم _

و وافقتشمزاحم حراف خالص شه که باسکوتش م هیازشر  خواستینگفت اونم انگاراونم م یزیچ

 اعالم کرد!

علوم مورا ... اهدمیپوش یوشلوار مشک یکمرنگ باروسر یخنک صورت یمانتو هیاتاقم رفتم و به

 !موندینم الیتو و ادینبود کجا گور گم شده..کال ز

 وگفتم:  دمیمحکم به لبام کش لب و رژ

 یایساحل در یدستام کفنت کنم تو نیانداخت!خودم باهم یکه عرب ن ییجا یبر شاالیا _

 خاکت کنم! بیدزدان کارائ

زنبودش ود اآشپزخونه نب یازفاطمه تو یشدم پائین، خبر ریازپله هاسراز فمیبرداشتن ک بعداز

 رونیروبرداشتم ورفتم ب یدر حیاط پشت دیکشو کل یسواستفاده کردم وازتو
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 الیو نیازا خواستمیچشمام کردم فقط م بونیدستمو سا زدیتوچشمام م میمستق یداغ آفتاب

ارو ه دیراومده بودم پاساژ هاومرکز خ ادیقبال بامه شیکجا؟ ک دونستمینم یحت رونیبرم ب

 اشتمازش ند یقیآدرس دق البرگردمیبه وچه جوری  دونستمیبلد بودم... فقط نم یتاقسمت

 افتادم توش خورد! شبیکه د یکشمکش رفتن نرفتن بودم که چشمم به استخر تو

 بود یشکرش باق یبازجا یشد که پرت شدم تواستخر ول یچ دونستمیشدم هنوزهم نم کشینزد

 موندیازم نم یزیقسمت کم عمق افتادم وگرنه چ یکه تو

 یول دیچیپکه توزانوم  یاون همه هجوم درد نیب شبید نم،یاستخرنشستم و دوال شدم تابب لبه

 بود ومن حسش کردم! بیعج یلیخ یزیچ هی

 گفت:  ییبزنم صدا غیگردنم قرار گرفت تاخواستم ج یرو یدست

 پاتم چالق شه یکیاون  یخواینکنه م _

 ازنگهبانها بود!! یکی... هیک نمیتابب برگشتم

 گفتم:  غیج غیباج

 ... بکش کناریولم کن وحش _

  ؟یکردیم کاریچ نجایا _

 ابویبه تو چه  _

 !یولش کن اس _

گردنم شل شد  یرو یدست اس دیکشیم گاریبود وس ستادهیبالکن ا یافتاد به اهورا رو نگاهم

داشت دربرابرش قد  یگنده ا یکنار وگردنمو ماساژ دادم چه دستا دمیدستش کش ریخودمواز ز
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حرف  شیخونگ وونیدستور داد ولش کن انگار داشت در مورد ح یاهوراجور... مورچه بودم! هی

 نبرده بود! تیازاحساس وانسان ییاصال بو دمر نیا زد،یم

 شهینه نمم ریتقد نمیرنگ نشستم وزل زدم به روبه رو!ا یمشک یها مکتیازن یکی یرو الیخیب

 کنار اومد...  دیبا دیجنگ

سافرت دم م!اه مثال اومکردیم تییآفتاب چشمامو اذ میشال نورمستق ریبردم ز مویطالئ یموها

 که باتموم بزرگ بودنش ازقفس تنگ تربود الیو نیهمش نشستم توا

 خودمو میخواستم! ی کلبه

 بامهربرادرانه اش برام ساخته بود!!! ادیامهکه ب یهمون

تو  خواب آلودش یصدا قهیمانتوم درآوردم وشمارشو گرفتم بعداز چند دق بیازج مویگوش

 دیچیگوشم پ

 جانم؟  _

 بود، بودنش! یآرامش اچهی... خداچشماموبستم

 کردم؟  دارتیب ی!خواب بودیسالم داداش _

  گذره؟یخوش م ؟یبرم ستاد خوب شدمیدارمیدبیبا گهی.. نه دزمیسالم عز _

 !گذرهیخوبم... بدون تو... نه... خوش نم _

 ماه عسل خوش نگذره مخصوصاً با اهورا شهیچرت نگو وروجک مگه م _

 !دی!!و چه خوب که نددیند ادیکه زدم رومه یتلخ پوزخند

 یمشک مکتیهمون ن یرو قطع کردم و رو یداشتم گوش ادیکه بامه یکوتاه یمکالمه  بعداز

 نامعلوم.. ینقطه  هیشدم به  رهیدادم وخ هیرنگ نشستم..طبق عادتم، سرمو به زانوم تک
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 ... نینمرده ها فقط دلم گرفته هم یکس ایخدا

 وزمزمه کردم:  خوندمیکه بااحسان م ییازشعرها یکی رلبیز

 "دیبه باغی و دلم شاد کنید، من نگویم که مرا ازقفس آزادکن قفسم برده-"

 اهورا:  یاومدو متعاقباً صدا یکس یقدم ها یصدا

 !رونیب میآماده شو بر _

 داده بود به درخت کنارش! هیفرو برده بود و تک بشیکردم دستاشو توج نگاهش

  ؟یخنگا گفتم: چ مثه

 !رونیب میبود؟ گفتم حاضرشوبر بیعج یلیخ _

 نمویشپبعد  یول امیپنهوون کنم اولش خواستم کالس بذارم و بگم نم مویکردم خوشحال یسع

 شدم

 !ییتنها مکتین نیوا موندمیوباز من م رفتیم"به درک "اهورا باگفتن  مطمئناً

 مهم نبود  ادیدرد زانوم هم ز گهیگفتم و به سمت اتاقم دویدم... د یا باشه

رام بزنم قفس پر، ب نیا یکه ازتو نیبشه!!هم مونیتااهورا پش رکنمید یلحظه ا منمی خواست

 باشه...  یسرد قطب یوالیاگه اهورا همون ه یبود حت یکاف

ورت ص یرو یکمرنگ شیکرم ضد آفتاب به صورتم زدم وآرا یوشالم خوب بود فقط کم مانتو

 روحم نشوندم...  یب شهیهم

 منتظرم بود سوار شدم و نگهبان درو برامون باز کرد نیماش یتو اهورا

 شالم خودمو باد زدم وگفتم:  نیباپائ

 چه گرمه! _
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 و روشن کرد وراه افتاد...  نیحرف کولر ماش یب رااهو

شمش چخوشگلشو زده بودبه  نکیاهورا هم ع گفتمینم یزیها و چ ابونیزده بودم به خ زل

 ... کردیم یوبااخم رانندگ

 ا بوداز طرف اهور یروح یو ب یسرد نیا یوسرد بود!که همه  نیسنگ نمونیهم جو ب هنوز

 ینگس یماآد یادا تونستمیوقت نم چیو دخترانه بودم و ه فیبا احساسات لط یمن دختر وگرنه

 ... وبرام سخت بود که احساس پاکمو به نفرت بفروشم... ارمیرو درب

 نگم! یزیچ کردمیم یاهورا خرد نشم سع یجلو نکهیا یبرا وفقط

 ین ین یواما دوست نداشتم نفرت و ت میعالقه نداشت یگریکدوم ازما دوتا به د چیه درسته

 شم! ریوحق نمیبب شیقهوه ا یچشما

 ... خوب بود!گفتینم یزیآروم بودوچ نکهیهم

 از پاساژ هانگه داشت وگفت:  یکی یجلو

 شو! ادهیپ _

ه ذوب کناس اال کردمیهوا به صورتم خورد!!حس م یهجوم داغ نیازماش رونیگذاشتن پام به ب با

 شم!

 ومچ دستمو گرفت ستادیکنارم ا اهورا

شت نه دامردو یکه کفش ها یمغازه ا یجلو میکردیومغازه هارو نگاه م میرفتیراه م کنارهم

 و گفتم:  شهیبه کلشون انداختم وانگشتمو محکم گذاشتم رو ش ی... نگاهستادیا

 چه خوشگله! نیا _

 گوشه اش کارشده بود...  لیمارک است هیبود که  یکالج سورمه ا هی
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 خوشگل تره! یکیاون  :اهورا

 چیوهتاما به دل من ننشست خندم گرفت کال مادوتا  یکفش قهوه ا هی یگذاشت رو ودستشو

 !میباهم تفاهم نداشت یا نهیزم

 !ارهیکه مد نظرش بودو به فروشنده گفت تابراش ب یمغازه شدو کد کفش وارد

 ردم هش کو نگا ستادمیا یتوخرج کردم کنار یکه برا یا قهیسل فیخودخواه ح ــشــــــــیا

ست ژچند قدم عقب جلو رفت و مثه مدال  یقد نهیآ یوکفش وپا زد جلو یصندل یرو نشست

 !فتهیگرفت!خودش

 گفت:  کردیم فیبه فروشنده که تندتند ازجنس کاراش تعر رو

 !دیاریهم برام ب یاون کالج سورمه ا _

  دیهم که من انتخاب کرده بودم و پوش یکفش

 ... ومدیبهش م انصافاً

 گفت:  یمسخره ا ی باخنده

 .. ایا قهیخوش سل _

  ؟یشک داشت _

 گفت:  کردیکه کفش و توپاش نگاه م یدرحال

 !!یکردیکه منوانتخاب نم یبود قهینه واال اگه بدسل _

 وگفتم:  دمیپوست لبمو جو باحرص

  ؟یا فتهیخودش یلیبهت گفته خ یکس _

  ؟؟ یشیم یشیپ هیشب یخوریبه توگفته حرص م یکس _
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 دست گذاشت رو نقطه ضعف من! قیدق نمیقرمز شده بود ا تیازعصبان صورتم

 کفشارو فروکنم توحلقش! خواستیم دلم

 !دمیمانتوم مشت شد ودندونامو روهم ساب بیج یتو دستم

 به صورت کبودم کرد وگفت:  ینگاه نهیآ یازتو اهورا

 !یشد یگوجه فرنگ هیاآلنم شب _

 !دشیسف کدستیو فیرد یدندونا یحواسم رفت پ ی دوهمهیخند

 دوختم.. نیزور چشم ازش گرفتم ونگاهمو به زم به

 !رونیب میاهورا پول کفشاشو حساب کرد همراه هم ازمغازه رفت نکهیبعدازا

 اهورا گفت:  میپاساژ باالرفت یتو یها یپله برق از

 مناسبه! ادیمه یبرا هیبه نظرم کفش قهوه ا _

  اد؟یمه یگفتم: چرا برا باتعجب

 دیگه! یسوغات _

  ؟یچ یکیآها پس اون  _

 باال انداخت وگفت:  یا شونه

 خودم! _

 تو دهنم جمع کردم اهورا هنوز هم برام گنگ بود!! لبامو

و ه دست رود کب نیاهورا ا یخوب رونیب میمن از پاساژ زد یچندتا مانتو و کفش برا دیخر بعداز

 میگشت فیخر ک یحال داد بس یلیخ دیخریبرام م گذاشتمیکه م یهرچ

 وگفت:  شیشونیپ یاهورا زد رو میدیکه رس نیماش به
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 بخرم! یزیماهور چ یرفت برا ادمی _

 براش!  میبخر میخب بر _

  ستمیروپاهام وا تونمینم یاز خستگ _

 میایخب فردا ب ؟یانقد زود خسته شد ای: دوقدم راه رفتغرزدم

 به ماهور؟  یهاتو بد امانتویاز کفش  یکیتو شهی... نممیفردا پرواز دار _

 گفتم:  یکردم و باتخس ل-غ-ب دمویخر یها سهیک

 اندازه منه؟  زشیهمش برا خودمه... تازه مگه ماهور سا رینخ _

 اوضاع خرابه گفتم:  دمینگفت وبااخم زل زد بهم تاد یزیچ

 همشون قشنگه! خو دوستشون دارم.. _

 روباز کردوگفت:  نیعقب ماش در

 میماهورهم بخر یبرا میتابر نجایبذارشون ا _

 گهیژ دد پاساوهمراه اهورا دوباره وار یصندل یگذاشتم رو دامویخر یوهمه  دمیخند یباخوشحال

 میشد یا

 اهورا؟  گمیاوووم م _

 گفت:  گذروندیکه مغازه هارو ازنظر م همونطور

 هوم؟  _

 ... یزیچ هی _

  ؟یچ _

 ستین یعاد الیو تیموقع یتو دقت کرد _

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 عاطفه.تی –حس تنهایی  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

165 
 

 قدم باترس رفتم عقب؟  هیچنان برگشت سمتم که  هوی

  ؟یگفت یچ _

 یـــچـــی... هـــــــیهـــ _

 گرفت و تکونم داد:  بازوهامو

  ؟یگفت یبگو چ _

 ... ستین یعاد میکه توش الیو نیا تیفقط گفتم موقعبه خدا  یچیه _

  ؟یدید یزیشده مگه؟ چ یچ _

  ست؟ین یعیطب ریوسگ غاووم نه فقط به نظرت اون همه نگهبان  _

 خودمونه!! تیامن یوجود داره مگه؟ اونها برا یعیطب ریغ زینه چه چ _

 ... هیحرف نمیگفتم: آره ا مشکوک

از  تمتونسیونم دادیقلقلکم م یموضوع هیمن  یبحث رو نگرفت ول یدنباله  گهید اهوراهم

 خودم حسش کرده بودم!! شبیکه د یزینگفتنش بگذرم... چ

ان ز رستورا یکیخوردن شام به  یوبرا میدیماهور خر یبرا کیکت دامن ش هیاهورا  ی قهیسل به

 رفتیم...  یاون حوال یها

م ه یزیاهورا رو حرص دادم و دستش انداختم جالب بود که چ یانتخاب غذاهم کل موقع

 امشب حالش خوب بود  نکهی... مثل اگفتینم

 اهورا؟  _

 ها؟  _

 .. زدمیحرفمو م دیمن با یمثل آدم جواب بده... ول رهیمیچپ نگاهش کردم م چپ
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 ... یکه افتادم تو اون استخر خال شبید _

 خب؟  _

 هست یزیچ هیحس کردم  _

 از کاهو توبشقابش و خورد وگفت:  یا تکه

  ؟یچ _

 باشه از جنس آهن بود...  یبتن ای یمانیس نکهیابه جای کف استخر  _

 هست تیزیچ هیآخه؟ توامشب  بهیعج شیچ نیا یزیریاعصابمو بهم م یمهزاد دار _

 دمیبودنش و شن یتوخال یافتادم روش صدا یبود وقت یکف استخر آهن گمیخب عقل کل م _

 ه؟یالخرگتره که ازهمه بز یکی نیاستخرداره که همشون هم پراز آبه پس چرا ا سه تا الیبعدم و

 یقتواره؟ د یاصال ساختنش چه سود... پوسهیم عیو کفش از فلز؟ اگه پربشه از آب مطمئناً سر

دنش و ازهم بوب میناز اون باغ رو گرفته وبال استفاده افتاده!؟ از هرنظر که نگاه ک یادیمساحت ز

هش نگا ستین یدیمن امروز بهش دقت کردم استخر جد ست؟ین نطوری!ابهینوع ساختارش عج

 شیشکل نیا یازگبه ت یعنیبوده  یشکل نیهم هم میکه ساختش از قد یشیمتوجه م یکن

 نکردن

 متفکر گفت:  اهورا

 حس نکردم؟  یزیمن چ رونیاستخر آوردمت ب یاومدم ازتو یچرا وقت _

 شب!  یخصوصاًتو ستیمشخص ن یریراه م یپوشونده شده و وقت یکل سطحش بارنگ آب _

 تموم موند!  مهیگارسون حرفامون ن اومدن با

 !میزنیفعال غذاتو بخور تابعد درموردش حرف ماهورا: 
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 به خوردنش نداشتم یلیم یکردم ول یباغذام باز کمی

 ایتوهم کارت تموم شد ب رونیب رمیمن م _

 میریصبرکن باهم م _

 کردموگفتم باشه!  لباموکج

 اهورا گفت رونیب میرستوران که اومد از

 خب؟  _

 خب که خب؟  _

 حرفات؟  هیبق _

  گه؟ید نابودیهم _

 بچگانت رو باورکنم؟  لیدال دیبا یکنیفکر م _

 اموباالانداختم وگفتم:  شونه

 بودم وگفتم هرچند از نظر تو بچگانه اس! دهید یباور نکن!من هرچ یخوایم _

 رفاموحهورا ااهورا تو خودش بود... منم غرق افکارخودم بودم..چرا  میزدیدرسکوت قدم م هردو

 هست! یخبر هی ریمن مطمئن بودم اون ز کرد؟ینم باور

 وونهیجزخودش مهم نبود د چکسیه نظر نکهیا دادیعذابم م بودن اهورا یهمه خود را نیا

 اصال تحملش رونداشتم...  کننده بود و

 !ارمیدرب نگیروازپارک نیماش تا نجایهم سایوااهورا: 

 باشه...  _
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و و موهامو ت دیوزیم یخنک میکردم نس ل-غ-بهمونجا نشستم وبازوهامو  یسنگ یسکو ها یرو

 ... دادیهوا تاب م

 ه هواجمع شده بودن وقهقهه اشون ب کیبوت هیدر یجوون همسن وسال خوداهورا جلو چندتا

 بود... 

ا برگ دم، ببه حرکات جلفشون عکس العمل نشون ب نکهیزل زده بودن به من، بدون ا اشونمیبعض

 ... رفتمیشونه ام بود ور م یکه قدش تارو ینخل کوتاه

 درهمم خالص شدم و یبود که چندساعت ازدست فکرها نیوگشت وگذارا دیخر نیا یخوب

و  بمونه اخالقش ثابت همین طور شهیکاش اهورا هم یرهاشد... و ا یاعصاب درب وداغونم کم

 نباشه!! ریمتغ

 یکلمه  هی چوقتی.. درسته هدمیعاشقونه اش به عرش نرس یازحرفا چوقتیمن ه درسته

دارش  شین یباحرفا که نیهم ... امادمینشن دیکشیم دکیکه اسم همسرمو  یزازکسیمحبت آم

ود که اک تربحرفاش ازصدتاخنجربه قلبم سوزن شیبود ن ینکنه برام کاف نیا قلبمو شکسته تراز

 !!ودمرهمش نب یینوشدارو چیه

 ... دمیونورش که به چشمم خورد ازجا پر نیبوق ممتّد ماش یباصدا

 نیماش یشم تو... وبعد اهورا که باخدمیبودکه د یزیچ نیکاغذتوش بود اول کهیت هیدست که  هی

 من شده بود! ی رهینشسته وخ

 !!!گهید ریبگ _

زود پسش زدم وخواستم برم  یلیخ یبه پسر روبه روم وکاغذ تودستش کردم ول ینگاه یبامنگ

 که اهورا گازش وگرفت و ازکنارم ردشد رفت! نیتوماش
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 اشک قطره نینگاه کردم واول نشیماش یخال یست باشه بابهت به جاانقدرپ کردمینم باور

 پائین!! ختیازچشمم ر

 کردیم زیزویپسره کنار گوشم و یصدا

 من هستم! ایقالت گذاشت جوجو؟ نترس یآخ _

د ه وداتو صورت پسر دمیکوب فمویقلنبه شده توگلوم ک یحرکت باتمام حرص وعقده ها هی تو

 : دمیکش

 ـــــــت!!!خفه شو کثاف _

 ... ختمیبه وجود اومده گر یاهویه واز

 ازاون همهمه فرارکردم...  هیگذاشتم رو دهنم وباگر دستمو

 یتوتا رفتمیمشخص نبود!!فقط م رمیمس یحت کردمیم هیوگر رفتمیراه م ابونیرخیکنارمس

 شب گم شم...  یاهیس

 یگ راهر بزرد رفتمیقدم آهسته م... قدم به یپناه یازلرز ب کردیتنم رو مچاله م اهیشب س حجم

 یادوره گرد شرف داشتن به اهور ی..هرچند گرگ هایکه هرلحظه امکان داشت طعمه گرگ

 کفتار صفت!!!

 !!!دکریاشک وترسمو دوچندان م زشیور شدیهاازکنار گوشم رد م نیدادن ماش راژیو یصدا

ود و ب یردرفتن نام نیا شده... یالبافیخ ینداشت مثل تموم قصه ها یرفتن اهورا اومدن نیا

 یکه خط م ییها غیبود که قصدشکست دادنم روداشت... حجم ت یرفتن حجم شب نیبس!ا

 رفته بود!!! ادشیوقته دل بودن از یلیکه خ یانداخت به دل

 : دمیزده روبه آسمون نال هق
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 ؟؟؟ ی... هستترسمیمن م ایخدا _

وبه ومخر دیچیپیهق هق خورده نخورده ام توش م یکه صدا ییبه کوچه پس کوچه ها دمیرس

 ... ایبه در شدیم یبود ومنته

 بشنوه!!! دیشن هاش زانو زدم وخداروصدا کردم... تاشا یو رو دمیسمت ساحل دو به

 تنم نمونده بود!!! یتو یجون گهیشونه ام ود یزار زدم که سرم افتاد رو انقدر

 !!!زدمیبدون اشک فقط هق م گهید

 خودم جمع بشم واز ترس بلرزم!!! یباعث شدتو یپارس سگ یصدا

نم تاسکته کرد یزیچ ومدیوبه سمت من م دیکشیو بو م نیزم یکه رو یاهیسگ س دنید با

دم ته بوکه نشس همین طور نیپس بخاطرهم شهیفرار کنم اوضاع بدتر م دونستمینمونده بود م

 ... دمیخودمو به سمت عقب کش

 ... !کتریوسگ بهم نزد شدیم خارج ما نهیلرزون ازس نفسهام

 گفتم:  هیباگر

 ترسمی... من ماین کیتوروخدا نزد _

 ن... براقش زل زد به م یو باچشما رسرشیوهمونجا نشست دستاشو گذاشت ز دیکش یا زوزه

 دارهنبهم  یکامل مطمئن شدم که کار یوقت دمیپریمن شش مترتوجام م خوردیتکون م تاسگه

 سرمو گذاشتم رو زانوهام وآروم سرجام نشستم!!!

 !گرفتنیادمیازت معرفتو  ومدنیکاش آدما م _

 دینگفت فقط خرناس کش یزیچ

 !!!فیکث یروصفت آدما ذارنیاسم پاکت که م فیح _
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 نگفت وتنها عکس العملش بازو بسته کردن چشمش بود یزیچ بازم

 بار رو به خداگفتم:  نیا

 پست قضاوت کن! وونیح هیمعرفت آدما و  نیب یهست یتو که قاض ؟ینیبیم ایخدا _

 المیود وخسگ کنارم ترس ازدلم پرزده ب نی... با وجود ادمیهم گذاشتم و خواب یرو چشمامو

 داشت وبس! تیراحت بود بودنش کنارم حس امن

*** 

 دم... ش اردیب بشده بود از خوا سیبلند به پاهام وشلوارم که تازانو خ یبرخورد موج ها با

 تکون خوردن نداشتم وبدنم خشک شده بود!! قدرت

 . شد.. ترق تروق استخون هام بلند یو کمرمو صاف کردم صدا ستادمیپاهام ا یرو یسخت به

ه ه طررنگ ک ینارنج دیرو فراموش کردم وزل زدم به خورش زیهمه چ دیطلوع خورش دنید با

 !!دیکشیموهاشو باسخاوت تمام به رخ م یطالئ یها

 ... بایناب وز یلحظه  نیا دنید یتنم چشم شد برا ی همه

 گرفتم وجلوش زانو زدم دیسگ به پاهام چشم از خورش یبرخورد پوزه  با

 دمیتن نرمش کش ینوازش کردن تنش جمع کردم و دستمو رو یجسارتمو برا تمام

 دوست با وفا...  یمرس ؟یمنو داد یتاصبح نگهبان شبیتو د _

  به کاراش خندم گرفته بود... کردیم شترلوسیواونم خودشو ب کردمیش مو نوزا تنش

 دادیرونشون م 7/5ساعتم  عقربه

اهوراهم نداشتم  یشماره  یبرگردم خونه؟ حتچه جوری من  ایخدا دمیکش میشونیپ یرو یدست

 ... زدمیکه بهش زنگ بزنم که البته اگه هم داشتم عمرا بهش زنگ نم
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 !نگران بشه!! منمی خواست رمشینتونستم بگ ادامایمه یشماره  یرفت رو چندباردستم

 وشونه یخاک یسرمو بلند کردم اهورا بود خسته وداغون بالباسها یلخ لخ راه رفتن کس یصدا با

 !!ومدیسرخ به طرفم م یافتاده و چشما یها

 و زل زدم بهش!! ختمیچشمام ر ینفرتم و تو تمام

 ه!تانشکن خواستمیخستش نگام کرد... بغض گلوم روتلخ کرده بود فقط ازخدام یباچشما

 زدم وگفتم:  یپوزخند

 اهورا خان...  رتتیماشاهلل به غ _

 !!!یکرد دینامرده سف یهرچ یرو

 هان؟  یمتیبه چه ق گناهیب یآدما مجازات

  ؟یکن وثابتیچ یخوایکارات م نیباا

زت ا یارهرک یبگ یخوایم ه؟یبزرگ یول کرد ابونیتوخ بیشهرغر هیمنوبه حال خودم تو نکهیا

 مرد؟  گنیبه توهم م ؟یو بزرگ زنهیسرم

 نه!!! ی..اما نامرددونمیبدکردم م _

  کردیم گرفتم از حرفش چه راحت حاشا گر

هم  سگ هیتو از ه؟یپس چ ستین یاسمش نامرد یهجوم اون همه ترس که به دلم راه داد _

 !یکمتر

 به سمتم اومدمچ دستم وگرفت وفشار داد باخشم

بدگذشته باشه  شبی... حقت بود که ولت کردم به توکه فکرنکنم دادیدهنت درم از یبفهم چ _

 یدادیخوب بانگاهت به پسرانخ م
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 شریأثوت رونیب ختیریکردم ازحرفش... مثه مرده ها زل زدم به دهنش که حرفاش ازش م خی

م و ازر دنیونفس کش دیچیم پ نهیقفسه س هیناح یتو یقلب شکسته ام بود درد یرو میمستق

 سلب کرد... 

ش نگهم ادستبکه اهورا  فتمیبودب کیپاهامونداشتم... نزد یرو ستادنیبود وقدرت ا دهیپر رنگم

 داشت... زمزمه کردم: 

 تموم بد بودنت ازت متنفرم! یبه اندازه  _

 گفت:  دیکشیها وگردنش مکرد وکالفه واردستشو به مو ولم

 فتیراه ب _

 نکنم...  یرو تالف شبشیاگه کار د ستمیمهزادن یپشت سرش رفتم ول ناچاراً

*** 

صد ق یسک نکهیمثل ا یروباز کنن ول الیبود تا در و سادهیدرهم وا یشمرکنارم بااخما مثل

 ماباز کنه! یرو، نداشت درو

 اطیح دینم کلمآفتاب موندن کالفه اش کرده بود  یدوباره زنگ درو به صدا درآورد... تو اهورا

 !گفتمینم یزیچ بود اما بمیتوج یعقب

سمت  بگم راهموکج کردم به یزیبه اهورا چ نکهیکه گذشت خودمم کالفه شدم بدون ا یکم

 دادزد:  الیپشت و

 !یدوباره گور گم ش ینر _

 هم فشردم و قدمامو محکم تربرداشتم...  یدندونامو رو تیباعصبان
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شت ورا پقفل تاخواستم دروباز کنم اه یوانداختمش تو رونیب دمیروکش دیشلوارم کل بیازج

 گوشم گفت: 

  ؟یکنیکارمیچ یدار _

ودرو  م دادمنگاهش کنم خونسرد کارمو انجا نکهیبعدش دوباره بدون ا یول دمیترس کش از ینیه

 آروم باز کردم... 

 دیغر باحرص

  ؟یدار دیکل یزودتر بگ یمردیم _

 چپ نگاهش کردم وگفتم:  چپ

 بدهکار شدم نکهیمثه ا میزیچ هی _

 نفرمانع شد هی یجوابمو بده که صدا خواست

  ست؟یدکتر ن _

 نه بجنب!! _

 وگفت:  شینیدستشو گذاشت روب عیسر اهورا

 !ششششیه _

 هستادیآروم خودشوبه پشت درخت هارسوندمنم هاج و واج همونجا ا ییسرو صداباگام ها یب

 کنم...  کاریچ دونستمیبودم نم

 !زل زدم توچشماش یاما من ازجام تکون نخوردم وباسرتق ششیاشاره کردبرم پ اهورا

 !گهید نجایا ایب _

 بهش خواستم ازکنارش رد شم که راهمو سد کرد! تیاهم یب
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 شونه هاموگرفت وگفت:  محکم

  ستم؟یمگه باتون ؟یزبون نفهم _

 برد! خودش با دویگرفت، کش دستمو

 !یولم کن وحش _

 کنمیخفت م ادیصدات درب _

 ودوست داشتم خوردیکه حرص م یکردن باهاش وقت یبزنم لجباز غیبازکردم تاج دهنمو

 بود دستشو گذاشت روگلوم وفشار داد...  ومدهیکه از حنجره م درن صدام

 د شدهصورتم کبو کردمی... حس مکردمیوق زده نگاهش م ییباچشما سرفه افتاده بودم و به

 گلوم برداشت وگفت:  یوحشت زده دستشو ازرو

 چت شد؟  _

 درست نفس بکشم...  تونستمیخشک کردم نم یتاسرفه  زانوخم شدم وچند یرو

را عطرتلخ اهو منظم باشه با کردمیم یکه سع ییم کرد نفس هال-غ-باز کمرم گرفت و اهورا

 مخلوط شده بود

 بودو بادست پاک کردم وگفتم: که ازچشمام راه گرفته  ییها اشک

 چت شد؟  یگیبعد م یوحش یکردیخفم م یداشت _

 !کنمیخفت م ادیبه جانب گفت: گفتم صدات درب حق

 اش گذاشتم:  نهیتو س یمشت

 !ستیهم به خوب شدنت ن یدیو ام یهست یروان هیتو _

 میبرگشت تمونیبه خودمون و موقع نیبه زم یزیشدن چ دهیکوب یباصدا
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  ؟یکنیکارمیاحمق معلومه چ یه _

 از دستم ول شد...  _

 !گردهیزود باش االن دکتر برم _

 هس! یخب انقدر دکتر دکتر نکن حاال انگار ک لهیخ _

 دودمانتو به بادبده  ییهست که تنها یاونقدر _

 یبزرگش کرد یالک ستیاز هرمز که بدتر ن _

 !!یدیسرتو به باد م یهمه سربزرگ نیبه فکر زن و بچت باش باا _

 جوالن میدادن! اطیح یتو شهیدونفر بودن ازهمونا که هم دمیپشت درخت سرک کش از

 دستش چرخوند وگفت:  یروتو یبزرگ دیدسته کل شونیکی

 ..مینگو بر شعر _

 بود یمچمو گرفت واسمش اس روزیبود که د یفهمیدم همون دمیچهرشو د یکه وقت گهید مرد

 !رونیب دشیرو گرفت واز استخر کش یکیدست اون 

در ورا انقاه یعنیمنظورشون از دکتر اهورا بود! دمیفهم دمیکه ازاون دوتا شن یکل مکالمه ا تو

  دن؟یترسیازش م ینطوریخطرناکه، که اون دوتا ا

 رد هزارم نیابار ازته دلم اعتراف کردم که از نیچندم یزل زدم به صورتش من برا صالیاست با

 ... ترسمیرنگ هزار روم

مت به س ازرفتن اون دونفر مطمئن شد دست منوگرفت وباهم ازپشت درختا نکهیبعدازا اهورا

 ... باترس خودمو جمع کردممیهمون استخر رفت
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 همه نیالم ازمعکوس دادو محکمتر کمرمو فشار داد... حا جهیتا ولم کنه امانت دمیدستمو کش و

 نکهیا دیجوشیناچاراً تحمل کردم نفرت و خشم ازاهوا تو خونم م یول خوردیداشت بهم م یکینزد

 !رسوندیم یوونگیبازهم من متهم به بد بودن شدم منوبه مرز د

ه بود ج کردکتمام حواسش رفته بود به استخر و تاکمر دوال شده بود ومنم همراه خودش  اهورا

ه زنگ زد یه هاکنار اهورا آروم از پل دمیشل گرفته ازغفلتش استفاده کردم وخودمو کش دمیتا د

 رفت وگفت:  نیاستخر پائ

 !نیپائ ایب _

 برم بخوابم خوامیخسته م م امینم گه؟یامر د _

 دمیکش یشیکشدار وبلند نما یا ازهیخم بعدش

 نه؟  شهینم تیزبون آدم حال _

  ؟یمگه تو آدم _

 پام و ازپاهام گرفت وبلندم کردوگذاشتم کف استخر  یگرفت اومد جلو حرصش

 زدمیانداختم و روهوا دست و پام یم جفتک

 کشتمت ادیصدات درب _

 یقاتل باش ادیبهت هم م _

 کنهیم دیمنو تهد یه نکبت

به  دیاستخر رو چک کرد تارس یبه اطراف انداخت و بادست نقطه به نقطه  ینگاه اهورا

 افتادم...  ییشب کذا که من اون ییهمونجا

 !هیخال رشیبار بهش ضربه زد کامالً مشخص بود که ز چند
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 از دور نظاره گر کاراش بودم...  نهیبه س دست

رد با از کبشده بود رو  هیکه کف استخر تعب یبرداشت و باکمک اون در فلز نیاز زم یچوب تکه

توش و دیرسیتعجب رفتم کنارش و به داخل اون سیاهچاله نگاه کردم... عمقش به سه مترم

 بود...  کیتار کهیتار

 نمیتر بب ازفضا روشن شدو تونستم واضح یاون کم ی لهیروشن کرد وبه وس شوینور گوش اهورا

 بود ینردبون آهن هیکه مشخص بود  یزیچ تنها

 سایپشت سرم وا ایباهورا: 

  کارکنم؟یگفتم: چ یباخنگ

 نجایا ایب _

 شدم وپشت سرش قرار گرفتم کشیبه کنار خودش اشاره کرد باانزجار نزد و

 پاهاتو حلقه کن دور کمرماهورا: 

  ؟یواسه چ _

 ادیم یکیزود باش اآلن  _

 یکار نیطرهمبااهورا بود پس بخا یلجباز شترازیب یلیخ نیرزمیرفتن به اون ز یبرا میکنجکاو

 یاپله زسه تاهورا شدم و اون آروم ا زونیکه گفته بود روانجام دادم ومثه عنکبوت ازپشت او

 رو درآورد و درم بست ژشونیژقیق یرفت وصدا نیپائ یآهن

 وجود نداشت دنید یبرا یروزنه ا چیاهورا ه ینور کم گوش رازیبغ حاال

بزرگ که کلشون با چسب کاور شده بودن  یانبار بود... کارتن وبسته ها هیشب یزیچ اونجا

 شده بود دهیتاسقف چ
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 تند شده بود وچشمام درشت...  جانیازه نفسهام

 دهنمو با سرو صدا قورت دادم و از اهورا جدا شدم...  آب

 انبار کارشده بود ینقطه  نیگوشه تر یچشمک زن قرمز رنگ چراغ

 هست یمخف نیدورب نجایکن اخاموش  توینور گوش _

  ؟یدونیازکجا ماهورا: 

 حرکت چشم وابروم پشت سرشو نشون دادم با

 ... ستین نیاون دورباهورا: 

  ه؟یپس چ _

 کنترل دما...  یدستگاه برا هی _

 دستم پراز نمک شد دمیاز بسته ها کش یکی یرو یدست

 انبار نمکه؟  _

 حاالکه خشک شده شوره زده! ایبسته هارو انداختن تودر نکهینه مثه ا _

 اما قرص بود یها یبود روباز کرد همشون بسته وقوط کتریکوچ هیازبسته هاکه ازبق یکی

  ؟یقرص چ دونمینم

 ان؟  یچ نایا _

 نگام کنه گفت:  نکهیا بدون

 قرص _

 ان؟  یکه چه قرص نهیمنظورم ا دمیخودم د _

 *اهورا*
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 از قرص و دارو یادیز حجم

 انبار احتکار شده بود نیتوا

 ... مهزاد باسواالش رو اعصابم بود

 : دمیروش غر به

  ؟یاون دهنتو ببند قهید هی شهیم _

 اش به وضوح جمع شد و افهیق

 قهر روشو کرد اونور...  باحالت

 که من بازکردم  یا بسته

 .. ده بود.ساخته ش شهیش یادیبود که ازدرصد ز یس -ن-توان ج شیو افزا یقرص الغر یتعداد

 نیوانش تکرد دایو پ گشتمیم یا گهید زینبود..دنبال چ نیا خواستمیکه من م یزیاون چ یول

 انبار و فرصت کم ممکن نبود!

 یکیچسب  موش ی رهیگ زیت یرفت به مهزاد موهاشو باز کرده بود و به کمک دندونه ها نگاهم

 از کارتن هاروباز کرد!

  ؟یروبکن یغلط نیبه توگفته همچ یک _

 شباهت به گربه نبود زل زد بهم وگفت :  یب یکیدرشتش که تواون تار یباچشما

  ؟یاون دهنتو ببند قهید هی شهیم _

 دمیشده بود و تودستام گرفتم وکش شونیکه دورش پر ییموها

 گوشت بازوم ولش کردم  یفرو رفتن دندوناش تو باحس

 !یوحش _
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 ایسگ بد یصدا زنمتیمهزاد م _

 کنمینگات م ستمیمیوامنم  _

ه ک یزیچ دنیاز جعبه هارو باز کرد باد یکیچپ نگاهم کرد وادامه کارشو ازسر گرفت در چپ

 دستش بود به سمتش رفتم و سرنگ هارو ازدستش گرفتم یتو

  ؟یکنیم نیهمچ چرا :مهزاد

 عالج...ب الصع یها یماریب یبرا ابیکم ییدارو میلگراستیبارکد بسته هاکردم... ف یرو ینگاه

 ود!!!ده بجاخوش کر نجا،یکه قاچاقش جون هزاران نفر رو به خطر انداخته بود و حاالا یزیچ

 یوشه دست مهزادو گرفتم و باهم به سمت گ ختمیکارتن ر یدر همه رو تو یاومدن صدا با

 !میدیانبار دو

  دیلرزیم نفسهاش

  ؟یترسیم _

 : گفت صادقانه

 از تو آره! _

کرده  القا که ناخواسته به دلش ینبود از حرص ترس تیعصبان یکه به دستش دادم از رو یفشار

 بودم، بود

 بزنمش واهمه داشت!!!  نکهیتو خودش مچاله شد... انگار ازا باترس

 مینگفتم و پشت کارتن ها پنهان شد یزیچ

 ومدیبحث چند نفر م یصدا

 زده بشونیغ شبیاز د دونمینم _

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 عاطفه.تی –حس تنهایی  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

182 
 

 کجان نیدکتر بزن بب لیزنگ به موبا هی _

 مهزاد بلند شد پچ پچ وار گفت:  نیه یصدا

 خاموش کن  تویتورو خدا زود گوش _

 خاموشه نگران نباش _

 خاموشه! گهیم _

 افتاده واسشون؟  ینکنه اتفاق _

 میکن کشونیتفک یانبار پشت اریبرو جنسارو ب ستشیبجنب تا ن االی دونمینم _

 

 *مهزاد*

 ومدیم بردنیازاستخر م رونیترق تروق اون دوتا که بازحمت کارتن هارو به ب یصدا

 ما نشن!.. کیکه نزد کردمیدعا م تودلم

ونا ارو  دیکوبیم جانیقلبم رو که چه باه یصدا کردمیفکرم دمیترسیهم م دنیاز نفس کش یحت

 !شنونیهم م

 م خارج کردم! نهیساعت رفتن، نفسمو باصدا از س میبعدن

 بدم  صیهمه جارو تشخ تونستمیعادت کرده بود و م یکیبه تار گهید چشمام

 هستم یتیاسترس داشتم که متوجه نشده بودم با اهورا تو چه موقع انقدر

 م کرد وگفت:  نهیقفسه س کیسرشو نزد اهورا

 !زنهیچه تند م _

 زده از حرکتش ازش فاصله گرفتم وگفتم:  شک
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 کارش فقط پمپاژ خونِ! _

 !!!کوبهیانقد محکم م یااا من فکر کردم واسه شخص خاص _تگف یبامسخرگ

 از توووو! ریغ یآره واسه هرکس _

 ذرهگیم هر لحظه که هیهرثان ای... خداشینگفت دوباره رفت تو جلد قطب یزیزد و چ پوزخند

  ست؟ین ادینفر تو قلبم ز هیاز نهیهمه حجم نفرت وک نیا شمیازش متنفر م شترازقبلیب

 !شهیوتار م رهیداره ت یکه تو وجودم گذاشت یاون لوح پاک ایخدا

 روم بذار!!! شیپ یراه هیدلمو کدر کرده خودت  ی شهیغم و نفرت ش غبار

 .. .ستمیپاهام با یرو تونستمیدهنمو باسروصدا قورت دادم فشارم افتاده بود ونم آب

و ل بدمهم حا نیرزمیز یخفه  ی!هوارفتیم یاهیوچشمام س دیلرزیتموم تنم ازداخل م انگار

 دوچندان کرده بود!

 !میحالم بده، بر _دمینال

 به حال نذارم کرد و گفت:  ینگاه یرچشمیز

 !ادیصدام رونیصبر کرد هنوز از اون ب دیبا شهینم _

 . گرفتم.. ل-غ-باز کارتن ها وبازوهامو تو یکیزدم به  هیتک

 بود!ن ریتاث یهم که داشتم ب یوسط ترس واضراب نیا رفتمیوضعف داشتم از حال م یگرسنگ از

 !شتنویکف دستش م ییزهایو چ رفتیانبار راه م نیبود ب بشیکه تو ج یباخودکار اهورا

 در حال بسته شدن بود که حس کردم رو هوام...  چشمام

 فرصت طلب!... م کرده بودل-غ-ب اهورا

 دیدویم یآهن چهیبسته ها به طرف نردبون ودر یالبال از
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 .. در وباز کنه. کردیدست تالش م هینگه داشتنم کمک گرفته بود وبا یزانوش برا از

شمامو رتم چخودمو جمع وجور کردم تا تعادل داشته باشه درکه باز شد باهجوم نور به صو یکم

 و اول منو گذاشت باال  دیکش رونیبه ب یجمع کردم اهورا سرک

پله  ه سمتبزهم خودمو حفظ کردم و به دنبالش داشتم اما با جهیسرگ یخودش اومد... کم بعدم

 ها رفتم!

 کو؟  دیکلاهورا: 

 اطراف واز نظر گذروندم وگفتم:  باتعجب

 فکر کنم گمش کردم دونمینم _

 دیغر

  ؟ینگه داشتن و ندار دیکل هی یحواس!عرضه  یب یدختره  _

 ... دونستیفقط خدا م !ومدیبهش انداختم چقدر ازش بدم م یزاریاز سر ب ینگاه

*** 

م ه یودندوناشو ر تیآفتاب قرمز شده بود کردم باعصبان یرخ اهورا که تو میبه ن ینگاه

 الیو یصلبه در ا یزحمت خودمونو ازدر پشت یومنتظر بود که درو باز کنن... باکل دیسائیم

 !کردنیحاالهم دروباز نم میرسوند

 دیاهورا عربده کش بره باال که دربازشد... واریواز د رهیخواست قالب بگ اهورا

  کنه؟یدرو بازنم چکسیچرا ه ن؟یهمتون مُرد _

 میدیشنن میودهم تو باغ ب یمنو اس یو بابک رفتن مرخص روسیآقا... س ـدیبـــــ بـبــخشــ _

 آرره؟  کردیم فیکه هرمز تعر ییبود آدما نی... اتایخاص یب _
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  م؟یپرواز دار یخطاب به اهورا گفتم: ک رفتمیم الیکه به و یدرحال

 کار دارم!! میریامروز نم _

 یرقفجهنم هرکجاکه اهورا بودبا میریم یباالانداختم برام مهم نبود که ک یشونه ا الیخیب

 بودم چه تهران! نجاینداشت!حاال چه ا

 بود زدمو به سمتش رفتم ستادهیبه فاطمه که دم در ا یلبخند

 خانم جان نگران شدیم! نیکجا بود _

 !رونیب _

 جواب پس بدم؟  نیداشت که من به ا یومختصر... چه لزوم کوتاه

 گشنمه! _

 کرد:  تمیپشت کمرم گذاشت وبه داخل هدا دستشو

 !یصبحونه بدم بخور زمیعز میبر _

 دیچیم زیم یوسائل و رو خچالینشستم فاطمه خانم تندتند از  زیپشت م توآشپزخونه

 ارمینون تازه هم هست اآلن براتون م _

 ظرف عسل و خوردمش! یکون دادم وانگشتمو زدم توت سرمو

 نبود! ینجوریباالتر از ناخنک زدن ا یلذت چیه

 توسط من درو شد! زیساعت کل م میعرض ن در

 شدم دست از خوردن برداشتم! تیکه تقو یحساب

ترک  نجارویا افردایباالخره امروز  دمیچمدون چ یصبحونه سرفرصت تمام لباسهامو تو بعداز

 ها بودم که در زدن یوسائل و سوغات ییبه جا!سخت مشغول جامیکردیم
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 دیبفرمائ _

 :  زدم و گفتم یشد لبخندکمرنگ انیدر نما نیدرشت فاطمه خانم ب یباز شد و جثه  در

  ن؟یخوایم یزیچ _

آوردم  طع شدسالن جا مونده بود چند بار زنگ خورد اما ق یدکتر تو یاقا لیخانم جان موبا _

 باز زنگ بزنه!  دیخدمتتون شا

 گفتم: چرا من؟ خب بدش به خودش! باتعجب

 رد شو جُستم امانبودن! _

  ؟؟ یچ یعنی ؟یردشو جُست _

 رفته بودن شونیا ی..دنبالشون گشتم ولیـــعـنی ــیگفت:  باهول

 سمتش دراز کردم و گفتم:  دستمو

 کجا رفت؟  یدیخب..بدش به من... نفهم لهیخ _

 نه واال _

 ... رونیازدستش گرفتم وپرتش کردم رو تخت به فاطمه اشاره کردم بره ب ویگوش

 برداشتم میبود دهیکه خر ییها یسوغات یبلندزنگش دست ازبسته بند یباصدا

 کردیم ییصفحه خودنما یرو یناز اسم

 س وصلاز حد باعث شد دستم بره رو دکمه وتما شیب ینخواستم جواب بدم اما کنجکاو اول

 شه!

 نه رولبم جا خوش ک یوباعث شد پوزخند دیچیتو گوشم پ یدختر یپر ناز و عشوه  یصدا

  شه؟ینگران م یناز یگینم زمیعز یدیاهورا جووون؟ چرا جواب نم _
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 که توصداش بود باز موند یهمه ناز نیا از فکم

 که دختر بودم محو صداش شدم! یمن یبود که حت نیدلنش یلوندش به قدر لحن

  ؟یبگ یزیچ هی یخواینم زمیعز _

 کردم وگفتم: به جاعرق کرده م جا یدستا یرو تو یخودم اومدم گوش به

 !رهیتماس بگ گمیاومد م ستشیاهورا ن _

 :گفت خشن

  ؟یتوهمون دختره ا _

دم ب یچ جوابشو دونستمیباور بودنم رقابلیکرد غ رییصدوهشتاد درجه نسبت به قبل تغ صداش

 دوباره گفت: 

 که اهورامو ازم گرفت؟  یتوهمون دختره ا گمیم ؟یکر _

 دهنمو قورت دادم وگفتم:  آب

 و هفت جدو آبادت! یکر خودت تیتربیخودت ب یاهورات ارزون _

ترها دخ رنجویبود ازبودن ا یابونیخ یاهورا همون آکله ها اقتیتماس رو قطع کردم ل باحرص

 ارهن ندمبه  یمونا گرمه و کارکنارش نه تنها ناراحت نشدم بلکه خوشحالم شدم که سرش باه

 چند مدت افتاده بود فکرکردم! نیکه ا یاتفاقات به

اما  ماوردیمختلف!درسته ازاسم ونوعشون سردرنم یاون انبار مشکوک ته باغ و حجم داروها به

 هستن!! یخاص و مهم یکامالً مشخص بود که داروها
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قسمت  اون به الیو یرفت و آمد اهال ریچد روز اخ نیشدم برعکس ا رهیپنجره به ته باغ خ از

 ..نفسموآدماش بود... درست مثل یمسئله سه مجهول هیخونه برام  نیشده بود... هنوز هم ا ادیز

 دم!ش میوشگومشغول ور رفتن با  دمیتخت دراز کش یو پرده رو انداختم ورو رونیدادم ب قیعم

 

**** 

  ؟یآماده ا _

اب م جوسرم نگه دار یم شالمو رو گهیداشتم با دست د یکه سع یو درحال دمیرو کش چمدونم

 دادم:  یاهورا رو با کج خلق

 !گهید امیدارم م _

 !نیحرف چمدونم رو گرفت و جلوتر ازمن رفت پائ یاهورا ب رونیاتاق رفتم ب از

م رگوشدکرد و  یخوشبخت یهردومون آرزو یکردم اونم برا یفاطمه خانم تندتند خداحافظ با

 گفت: 

طافت لبا  ی... تو زنزمیعز گمیتو و شوهرت شدم!مادرانه م نیب یچند روز، متوجه سرد نیا _

 چیاما ه داین بلجباز خوششو ی!!مردها ممکنه از زنهایببر نیکدورت هارو از ب یتونیزنونه ات م

 !!!سپارمتیکنارخودشون تحملشون کنن!به خدا م ستنیوقت حاضر ن

 شدم!!!به فاطمه زدم و ازش جدا  یتلخ لبخند

 از درد دل من خبر داشت؟  یک

به حال خودم رها  بیشهر غر هی یشب تو یمرد به اصطالح شوهر منو تو نیا دونستیم یک

 کرد؟ 
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 بود که ییهاتمام سوال یبد و زننده اش جوابگو یو زخم زبوناش، اخالق سردش، رفتار ها اهورا

 !کردنیومنو از من جدا م شدنیم واریمغزم د یپشت سر هم تو

ش انندررفتم که  ینیواز راه سنگ فرش شده به سمت ماش الکندمیو دیازساختمون سف نگاهمو

 !کردیرنگش افتاده بود و پاکشون م یدود یها شهیبه جون ش یبا دستمال چرک

 حرکت کرد!!! نیعقب نشستم وماش یصندل یاهورا رو کنار

 تر بود! یخال چیاز ه ذهنم

 نوشتیم ییزهایبود و تند تند چ یاهورا کردم سرش توگوش ی دهیکش یبه انگشت ها ینگاه

 !زدیولبخند م

 !کردمیم یلنگ در هوا فکر یزندگ نیا یبرا عتریهرچه سر دیازش گرفتم... با رومو

*** 

 یبه رورو مکردیمانتومو باز م یکه تندتند دکمه ها یرو پرت کردم گوشه اتاق ودرحال چمدونم

 کردم...  ل-غ-بکردمو خیوبالذت بالش  دمیکولر دراز کش

 رو اعصابم دیاهورا خط کش یصدا

 مهزاد... تلفون! _

 که تواتاق بودو ازباال سرم برداشتم یدراز کردمو گوش دستمو

 بله؟  _

  زمیسالم عز _

حال سرد سالم  نیدرع یتوجام نشستم چقدر دلتنگش بودم!ول خیمامان س یصدا دنیباشن

 کردم
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  ؟یخوب _

 هست؟  یخوب؟ چ _

  ؟یکنیمجازاتم م یعذابم نده مهزاد... من مادرتم به چه گناه _

دم ده بوشاما دست خودم نبود تلخ  زدیودلم براش پر م دمشیند شدیم یکردم دوهفته ا سکوت

 ببخشمشون! یزود نیبه ا تونستمیمن نم

 مادر بذار صداتو بشنوم! زدلیحرف بزن عز _

 ندارم بگم! یزیچ _

 خوش گذشت؟  _

 نه! _

 شده؟  یزیگفت : چرا؟ چ یبانگران

 نه! _

 بااهورا حرفت شده؟  _

 نه! _

ذار بخش نباما تو منو  میدرحقت بد کرد دونمیمهزاد دخترم م ؟یدیجوابمو م ینجوریچرا ا _

 عذاب بکشم!

 ندارم مامان! یا نهیمن از تو ک _

 گفت:  دهیبر دهیوبر هیرگریزد ز هوی

  دلم برا مامان گفتنت تنگ شده بود _
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حرفش  یر روباز هم با غرو نکهیبشنوم؟ ا خواستمیم یبگم بابا کجاست اما نتونستم چ خواستم

 !ومدیبر نم کدندهیغد و  یازبابا نیجزا یزیچ ست؟ین مونیهم پش یمونده و ذره ا

 کنهیخسته ام مامان سرم درد م _

 !شمیمزاحمت نم زمیبرو استراحت کن عز _

 خدافظ _

 درهم دوباره دراز کشیدم وزل زدم به سقف! یرو قطع کردم و بااعصاب یگوش

 شد! انیچهارچوب نما یدر اومد و اهورا تو یلوال ژیق یصدا

 تو! ادینکردم فقط تودلم بهش فحش دادم که چرا مثه گاو م نگاهش

 وت بودروزها تنها دفاع من از خودم سک نیا شمیپول م هیحرف بزنم خودم سکه  دونستمیم

لخ وت تسک نیبه ا شدمیشده بود و بازهم من محکوم م دهیکه به دهنم کوب یقفل محکم مونه

 وعذاب آور!

  ؟یداد یچرا جواب مادرتو اونجوراهورا: 

 ازاون ور باتلفن منوچک کرده! یعوض

 تخت غلت زدم و گفتم:  یرو

 دلم خواست! _

 هرچقدر هم بد باشه بازهم مادرته! _

 !ادینم تینکن که اصال به گروه خون حتینص _

 هست!. یبگم قدرشو بدون تا وقت خوامینکردم فقط م حتینص _

 گفتم:  رلبیزدم و ز یپوزخند
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  ؟یحرفام بلد نیا اا از _

 !رونیبگه در و بست و رفت ب یزیچ نکهیچون بدون ا دینشن انگار

تمام !ردمکیرو بستم اگه اجبار پدر و مادرم نبود من اآلن تورو کنار خودم تحمل نم چشمام

 !!ییمن تو یمعضل زندگ

 رفتم! رونیاتاق استراحت کردم و دوش گرفتم ساعت هشت بود که ازاتاق ب یتو تاشب

 تند درست یبندر سیسوس یکم یاز هرگونه مرگ باگرسنگ یریجلوگ یآشپزخونه برا یتو

 دم کردم و خور

 کاناپه ولو شد چپ چپ نگاهش کردم یت رو-خ-تنه ل مین شلوارک و با اهورا

 !شعورشیب کلیاون ه با !کشهیخجالتم نم پررو

 واز روش برداشتم خواستم برم تواتاق که صداش متوقفم کرد  نگاهم

 سایوا _

 بلند شد! فونیآ یصدا همزمان

 تو اتاق! دمیرفت درو باز کنه منم از فرصت استفاده کردم و پر اهورا

 باهاشو نداشتم! ییروبه رو تحمل

 کنه و زخم بزنه! ریفقط بلد بود تحق اون

 دادش درومد:  یصدا

  ؟یییکجا رفت _

 !رونینثارش کردم و رفتم ب یفحش رلبیز

  ؟یدار کارمیچ _
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 ازتو آشپزخونه اومد صداش

 اینجا! ایب _

 نشسته بود و تاکمر دوال شده بود تو ظرف غذاش! زیم پشت

 زنگ زدن غذاشو آورده بودن! یوقت نکهیا مثل

ربشو چ یتاودس دینوشابه رو سرکش وانینگاهش کردم... ل نهیودست به س نتیدادم به کاب هیتک

 باشلوارکش پاک کرد!

 زنه!!ب یرفاشت حقصد ند نکهی... مثه اریپا و اون پا کردم!خ نیتو حدقه چرخوندم وا چشمامو

 !دمیکش یموهام و پوف یبردم تو دستمو

 ودنبالش رفتم! نیروزم دمیبلند شد و رفت تو حال پامو کوب یصندل یرو از

 شدم:  یگرفته بود عصبان یکه غرورمو به باز نیازا

 برم؟  ای یگیم _

 کردو گفت:  نیرو باالپائ ونیتلوز کانال

 !ادیبو ببره خصوصاً مه یافتاد کس شیکه تو ک ییازاتفاقا خوامینم _

 وادخی... دلم نمکنمینم فیتعر ادیمه خصوصاَ یتورو واسه کس یرتیغ یهه منم قصه ب _

 که!! یفهمیناراحتش کنم م

 سردش خشن شد:  افهیق

 !ذارمیزندت نم یبهم بزن یرتیغ یانگ ب گهید کباری _

 بود که رولبام نقش بست! یبلند شدم و تنها جوابم بهش پوزخند تلخ ازجام

 که ته گلوم رو تلخ کرده بود و قورت دادم! یو بغض دمیاتاق رو بهم کوب در
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 !رنیگیو جونمو م شنیم یتوده سرطان هیبه  لیتلنبار شده آخر تبد یبغض ها نیا

*** 

ش خود و اهورا میبود دهیکه خر ییها ی... سوغاتگذشته بود شیاز سفرمون به ک یروز چند

رم اهش بازمن نخواست همر یساحت مقدس بابا کرد!هه... حت میبه خونمون رفت وتقد ییتنها

ون که جآسا  که هرچند منم مشتاق رفتن نبودم!!! بعد از اون هم مامان دعوتمون کرده بود هم

 !میدعوت هردوشون رو ردکرد

 یبال سپر نوممسخره رو نداشتم... اهورا هم از خدا خواسته  یها یباز نیو ا یمهمون ی حوصله

ون ردومهمچنان ه یهارو دوست نداره... ول یمهمون نجوریمهزاد ا گفتیخودش کرده بود و م

رف ح نهیآ یباخودم جلو ییوقتا ازشدت تنها ی... بعضمینداشت یتوجه یگریو به د میسرد بود

 نره!! ادمیزدن  فکه حر زدمیم

ته بود گرف دورم و شونمیپر یروحم زل زده بودم... موها ینشسته بودم وبه صورت ب نهیآ یجلو

 دیلرزیصورتم گرفتم... م یشده بود!!!دستامو جلو لیطرف متما هیوهرکدوم به 

 ترم کرد مشتشون کردم وچشمام وبستم...  یدستام، عصب یعصب لرزش

 نبود که درک کنه!  یبودم وکس یخونه روبه نابود نیذره ذره توا من

 هینو ماهورا که  یها یوکم محل ادیمه یمامان حت یها یتیمسئول یبابا وب یها یمحبت یب

 دلم شده بود! یعقده  کردیمنفور کنار خودش حس م یموجود اضاف

 !نداره یو بود و نبودش فرق ستیمهم ن چکسیه یرو داشتم که وجودش برا یآدم هی حس

 !دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی

 تنها بودنم سوخت! یبرا دلم
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 ... یزندگ نیشدم ازا متنفر

 که مدام باهامه ییحس تنها نیشدم ازا متنفر

 نداشتن! ینقش چیبودن وه میکه تو زندگ ییکسا یشدم از همه  متنفر

 وجود نداشت تا زجر نکشه! یوقت من چیکاش ه یشدم از خودم... که ا متنفر

  نشه! دلسرد و دلمرده یافراد جگرش تکه تکه نشه و نسوزه تا از زندگ یتوجه یاز ب تا

  ؟ینیبیمن از توام تنها ترم م ایخدا

 هان؟  یچ یعنی ییتنها یکنیدرک م توکه

 یوکبستم... شال چر ونیدرم یکیو دکمه هاشو  دمشیرفت سمت مانتوم تندتند پوش دستم

 وسرم کردم دمیکش رونیلباسام ب نیازب

 قفس ونداشتم نیا تحمل

 مهمون قلبم شه!!! یشگیتا آروم شم... تاآرامش هم رفتمیم دیبا

ر ز اون واکنم من درو باز نکهیبازکردن در دراز کردم قبل از ا یدستمو برا رونیاتاق زدم ب از

 اهورا بازش کرد

 دختر لوند وخوشگل کنارش سرجام خشک شدم! هی دنیباد

باتته  ...تمفیگاه کردم تا ن هیلرز رفت... دستم رو تک یبست وتنم به مهمون خی میاشک یچشما

  ؟؟ پته سالم کردم... لعنت بهت مهزاد کجا رفت اعتماد به نفست

 همه دست وپامو گم کردم! نیچرا ا دونستمیخودمم نم یحت

 ابروشو برد باال وگفت:  یتا اهورا

  ؟یرفتیم ییجا _
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 نه... آره... چرا...  _

 ... زود برگرد!شهیداره شب م _

ن دختر دن اوحاال با بو کردیم چمیبود هزار بار سوال پ یا گهیبرو... اگه هروقت د یعنی نیا

 ... دیرسیبه ذهنم م زیچ کیکنارش فقط 

  چوندمیهم پ یزدم روتو خی یو قورت دادم دستا بغضم

هم بود ش تواخما یمن حساب دنیتا ناکجا باز بود و حاال باد ششینگاه به دختره که اول ن هی

 کردم!

 رولبام جا خوش کرد یدپوزخن

 گفتم:  رفتمیکه ازکنار اهورا م همین طور

 !رتمندیغ یتو به فکرخودت باش آقا _

  دم؟یگفت: نشن یحالت خاص هیگرفت با عیدستمو سر مچ

 نه؟  گهید یستین رتیغ یب یگفت _

 رونیب دمیمحکمش کش یانگشتا نینگاهم کرد دستمو باحرص از ب قینگفت فقط عم یزیچ

 وگفتم: 

 که مزاحم خلوتت نباشم...  رمیپس به مهمونت بِرس!م _

 ختیریپشت پلکم جمع شده بود اما نم اشک

 ... دادیهمه سرد بودنم عذابم م نیا

غروب بود و هوا کم کم روبه  یدم دما رونیازکنار اون دوتاگذشتم... ازخونه زدم ب یحرف چیه یب

 شده بود و معلوم بود...  یآسمون نقاش یاما ماه تو رفتیم یکیتار
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 ... مقصد کجاست دونستمیونم زدمیقدم م ابونیخ کنار

 بود که باوجود من دوست دخترشو آورده بود خونه...  حیچقدر وق اهورا

 ارزش کردن من بود یب نشیها داشت وبارز تر یمعن یلیکارش خ نیا

 بغض یه م وهمشدم... راه رفت ریکردم... هزاربار درون خودم شکستم... تحق هیکردم... گر بغض

 کنه باران امشب رو...  ریهامو به آسمون سپردم فقط خدابخ

 !ستیپاهام ن یتو یجون کردمیراه رفتم که حس م انقدر

 ... دیممتد وسف یشدم به خط ها رهینشستم وخ بوساتو ستگاهیا یها یصندل یرو

 و نه درد قلب...  هیاز بغض بود نه اشک وگر ینه خبر گهید

لول س هی کرد به لشونیغصه هارو پس زد و تبد یکنار اومد همه  تیقلبم با واقع گهید حاال

 مغزم! یگوشه ها یخاکستر

 ین توم رازیغ یاطراف ونگاه کردم کس یاومدم... کم رونیازفکر ب یکودک هیدلخراش گر یباصدا

 نبود! ستگاهیا

 غیجلندتر بو اون هردفعه بدتر ازقبل  شدیم یکیها  نیماش راژیو یاون بچه با صدا یها غیج

 دیکشیم

 صدا رفتم...  یبلند شدم ودنباله رو ازجام

 ... زدیاون موقع شب پرنده توش پرنم یبود که تو کیپارک کوچ هی یکینزد اون

 الغر و لرزونش رو گرفتم و یکردم بازو داشیپارک باالخره پ یبلند تو یشمشادها نیازب

دختر پنج  هیگلوش خارج شد...  که از یبنفش غیج کارمن مصادف شد با نیوا رونیب دمشیکش
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 یزیچ یتاپ بند هی رازیختش نگاه کردم غ-تعجب به بدن ل با ،یفر مشک یشش ساله با موها

 تنش نبود!

 ... نیپائ ختیریفرش م یدرشت از مژه ها یبود واشکا ییتا دور لبش کاکائو دور

 م گرفتم ودر گوشش گفتم: ل-غ-بتو زشویر ی جثه

 آرووم بااشش ششی... هزززممممییییعز _

 دیپریم نیباال پائ شیومثل اسفند روآت شدیم شتریب شیتاب یاون شدت ب اما

 هم نبود که ازش کمک بخوام! یکنم کس کاریچ دونستمینم

 رفت واز هوش رفت... گپاهاش خون راه  نیم از بل-غ-بو افتاد تو  دیلرز ناگهان

 !رفتیم جی... سرم از هجوم فکرها گدیکوبیبه شدت م قلبم

 شده بود! فیثتمام مانتوم ک دمیدو یاصل ابونیکردم و به سمت خ شل-غ-ب

 دستم بود! ریپوستش ز فیتن گرمش و نبض ضع میدلخوش تنها

 رسوندم و به بخش اورژانس رفتم...  مارستانیخودمو به ب یتاکس باگرفتن

-غ-ب و ازربچه  عیزرد من سر یرنگ و رو دنیپرستار باد ارنیمنتظر نشدم که برانکارد ب یحت

 گفت:  دنشید با م گرفت ول

  ه؟یچه وضع نیا _

 گفتم:  زدمیکه نفس نفس م یدرحال

 کردم  داشی... چشه... از تو پارک پدونمینم _

 من داد زد:  یتوجه به بال بال زدنا یب اون

 ... عیسر ااادیبه دکتر بگو بـــــــــ؟؟؟ یــــــمـــــــیخانوم کر _
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س به ورژاناونها بخش ا لهیرنگ که به وس یآب یتخت خوابوند وپرده ها یبچه رو، رو پرستار

 ... دیشده بود رو کش میقسمت تقس چند

 ... فتادیم شارموف گرفتیلرز م دمیترسیکه م ییوقتا یدادم وسُر خوردم تنم ازبچگ هیتک وارید به

  نگه داشت یعاد تشویچندنوع سرم و دارو وضع قیو تزر نهیاومد و بعد از معا دکتر

 !!!کردمیپرستارهانگاه م یبه رفت و آمدا واریداده بودم به د هیکه تک همین طور

 ستمیپاهام با یکردم رو یسع ومدنیبه طرف من م هیهمراه همون پرستار اول دکتر

 گفت:  دنمیباد پرستار

 رسوندن! مارستانیاون دختر رو به ب شونیدکتر، ا _

 کردم که گفت:  سالم

  د؟یباهاش دار یشما چه نسبت _

 کردم! دایپارک پ ی... من گفتم اونو تویچیه _

  د؟یشناسیبستگانشم نم یشما حت یعنی _

ل رفت ازحاکردتا هیزد وگر غیانقدر ج دمشید یاون بچه چشه؟ وقت دیبگ شهیدکتر!م ینه آقا _

 ... مارستانیرسوندمش ب عیبعدم من سر

 کرد و گفت:  به جاجا شینیب یرو نکشویع

 اتاقم  نیایب _

 : دمیبه سمت اتاقش رفتم پرس مارستانیب یطوالن یاز راهرو دنبالش

 دکتر حالش چطوره؟  یآقا _

 خدمتتون!  گمیم دیروباز کرد وگفت: بفرمائ یدراتاق
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جوم هغزم مکه به  ییتکون دادم... ازفکرا ینرم اتاقش نشستم وپامو به حالت عصب یصندل یرو

-و-بعه آتشکر الجر یو گرفت جلوم... ب ختیبرام ر یآب وانیدرحال مرگ بودم دکترل اوردیم

 وگفتم:  دمیرکشس

 شده؟  یچ دیبگ شهیم _

  د؟یشناسیم کجا شما اونو از _

 تو نویا هشیم شناسمشیمحترم هزاربارگفتم نم یروبه روش وگفتم: آقا ستادمیبلندشدم ا یعصب

 کردم دایمن اون بچه رو توپارک پ ؟یکه راه به راه ازمن نپرس یمغزت فروکن

 ... لطفا دیآروم باش د؟یشیم یعصبان خب چرا یلیخ _

 ؟ م باشمآروچه جوری  _کنم! یبدبخت خال نیتمام عقده هاموسرا خواستمیبهش انگارم دمیتوپ

ترکه ن دخبااو ینسبت چیه نجامیمن که ا ،یکنیم ییازمن بازجو یانگار دار یزنیحرف م یجور

 مرده نداره، ندارم...  هیاالن با یفرق چیه

 خدمتتون! دمیم حیمن توض دینیبنش _

 شدم بهش...  رهیخون بارم خ یروبه روش وباچشما نشستم

به  دیابام رمیبگ میخودم تنهاتصم تونمیمورد نم نیشماروقبول دارم امادرا یمن حرفا _دکتر

 ... میگزارش بد سیپل

 گردشده نگاهش کردم ودادزدم:  یباچشما

 ه؟ نفرونجات دادم جرم هیجون  نکهیا ؟یکشیوچراوسط م سیپل یبراخودت پا یگیم یچ _

 شدما اومدم ثواب کنم کباب شدم! یگرفتار عجب
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 میرش کنگزا دیوز شده مابا-ا-ج-تربچه تخبه اون د ؟یریازکوره درم عیسر چرا خانم شما _

 !دابشنیالاقل خانوادش پ

 ر!ه دکتبشدم  رهی... صدام خودبه خود قطع شد وبابهت خدیکوبیسرم م یوز تو-ا-ج-ت ی کلمه

  کنن؟وبیارک نیبچه همچ هینبردن؟ آخه چطور تونستن با تیانسان از ییمن... چرا آدمابو یخدا

 کست وشاون دختر دل وبغضم باهم  تیدفعه بخاطر مظلوم هیزدیام به شدت م نهیتو س قلبم

 ... رشدیچشمام سراز اشک از

 گفتم:  م شدمکه ارو کمیروتحمل کرده... روح اون بچه نابود شده بود...  یچه رنج رمیبم یاله

 تلفن بزنم؟  هی شهیم _

 بله بفرمائید! :دکتر

 که اشتباه نزده باشم کردمیاحسان روگرفتم ودعام یشماره  تندتند

 الو؟  _

 الم احسانس _

 شما؟  _

 گفتم: مهزادم! باحرص

 یزوقتا... یزنگ به من زد هیمعرفت چه عجب تو  یشماره خونته؟ ب نیا ؟ییعه جغجغه تو _

 ..ینامرد شد یشوهر کرد

 :دادزدم

  ؟یبندیاون فکتو م قهید هیاحسان  _
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تم در گف ونیتاا چارهیبااحسان حرف نزده ب ینجوریوقت ا چیازصدام تعجب کردم تاحااله خودم

 ومدیدم ساکت شدوصداش درن

  ؟یایب شهیم مارستانمیزدم احسان من ب داد دیببخش _

 مهزاد حالت خوبه؟ اهورا کجاست؟  شده؟ یچ ؟یگفت: چ یبانگران

 ... ستین میزیچبه خدا من خوبم  _

  مارستان؟یکدوم ب _

 فقط احسان؟  بیمارستان )... ( _

 گفت:  دیدویانگار داشت م زدیکه نفس نفس م یدرحال

 جانم؟  _

 نگو...  یزیچ ادیبه مه کنمیخواهش م _

 مکث کرد انگار دودل بود جواب بده ادامه دادم: لطفاً  چندلحظه

 تو مواظب خودت باش  رسونمیباشه... من االن خودمو م _

 باشه منتظرم _

 روقطع کردم و روبه دکترگفتم:  یگوش

  ه؟یتیاالن توچه وضع _

 اوز-ج-ن تکه بهشو یی... بچه هارو یادیدرد ز نیروتحمل کرده همچن یادیمتاسفانه فشار ز _

 اون که خب شهیوارد م یجد ادویز بیبهشون آس ینارس بودن دستگاه تناسل لیبه دل شهیم

 !شهیبچه هاوارد م نجوریبه روان ا یجد بیآس کنهیدامیپ امیبامراقبت ودرمان الت

  هوشه؟یاآلن ب _
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 ... میکرد قیدردنکشه بهش مسکن تزر نکهیآره بخاطرا _

ودم شده بنشده بود کردم انقدر حواسم پرت بود که متوجه  یوخون فیبه مانتوم که کث ینگاه

 خودمو گرفتم تا عق نزنم! یجلو یلیخ خوردیداشت بهم م تیوضع نیحالم ازا

 دش داشیبیمارستان پ یاز راهرو دیدویکه به سمت بخش م یساعت بعد احسان درحال مین

را چ شده چیزمان مهزاد  اامامیکه کامال توصداش مشهود بود گفت:  یسمتش رفتم بانگران به

  ؟یتصادف کرد ه؟یلباسات خون

 بدم حیبذار توض ستین میزینه... نه احسان من خوبم چ _

 احسان البته باسانسور بازگو کردم گفت:  یبرا رو انیجر تمام

 به اهورا بدم!  یمشت ومال اساس هی دیمن با _

احسان  درمورد اهورا ورفتار زنندش به یزیدهنم گذاشتم من چ یجلو دستمو و دمیکش ینیه

 وسط دیاونو کش یپا هویچرا  دونمینگفتم نم

 به اون داره؟  یاحسان؟ چه ربط یگیم یچ _

 رهیازتو بگ یسراغ دیساعت نه شب نبا _

 فهمهب یزیچ میاز زندگ یکس نمی خواستبا حرفاش رنجم داده بود اما دلم  یاهورا کل نکهیباا

گرانم الن نخونه جاگذاشتم... حتماتاا مویکردم گوش یحواس یمن خودم ب ه؟یاهورا چ ریتقص _

 شده

 ش خوشهم داره به یلیآره جون خودش اون اآلن با دوست دخترش خ"تودلم اضافه کردم  بعد

 "گذرهیم

 گفت:  دادیگزارش رو به ستاد م شیبا گوش که یدرحال احسان
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 زنگ بزن! هیکارم تموم شد  نکهیبعدازا _

 گفتم باشه! یلیم یباب

اده ق افتهم که اتفا ییزایچ یوگزارش رد کنن همه  انیب یتااز کالنتر دیطول کش یساعت کی

 برگه نوشتم! هی یکردم و رو فیاحسان تعر یهمکارا یبود رو دوباره برا

 یمه هخونه کردم  یبه پنجره  ینگاه اطیح یمنو رسوند خونه و خودش رفت... ازتو احسان

 منتظر من بوده  شهیچراغا روشن بود و پرده تکون خورد معلوم بود اهورا پشت ش

 باالرفتم وپشت در کفشامو ازپام درآوردم...  یها باخستگ پله از

 گوشمو لرزوند:  یاهورا پرده  یعربده  یکه بستم صدا درو

  ؟یبود یتا اآلن کدوم گور _

 خطر بود!  یب تیمثه کبر کردیاون فقط هارت و پورت م دمیترسیازش نم گهید

 الد حابو یازهر احساس یگذاشتم و سردنگاهش کردم، نگاهم عار یجاکفش یکفشمو تو خونسرد

 نگاهش بودم درسید یکامالً تو گهید

 ه؟ صاحابت چرا خاموش یب یگوش ؟یالل _

 ازجام تکون نخوردم! یشد باخشم به سمتم اومد ول یحرص گفتمینم یزیچ نکهیا از

 دوال شد تا هم قد من بشه تکونم داد:  یتو دستش گرفت وکم بازهامو

  ؟یرفته بود یکدوم گور گمیبهت م _

ترش کرد...  یمسکوت بودنم جر شیقهوه ا یبگم زل زدم توچشما یزیچ نکهیا بدون

 کرد! شتریدستام ب یفشاردستش و رو

 گفتم: ولم کن!  رلبیز
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 آره؟  زیهمه چ یبه اون احسان ب یبچسب یولت کنم بر _

ته ع آشفاش و هولش دادم عقب ازم جداشد تازه نگاهش به سرو وض نهیگذاشتم تخت س دستامو

 من افتاد...  یوخون

 دفعه آروم گفت:  نیکردا ریینگاهش تغ رنگ

 مهزاد؟  یکجا بود _

 گفتم:  آروم

 !مارستانیب _

 چشمام ثابت موند...  یو تو دیصورتم چرخ اعضایرو جز جز  نگاهش

 نگفت...  یزیچ گهیعقب رفت و د عقب

 ونپوشمشدوباره ب ومدیلباسامم مچاله کردم تو سطل آشغال دلم نم یتو اتاقم و همه  رفتم

ن اآل یعنیبچه بود... اون  شیفکرم پ یازتنم جدا شد همه  یدوش آبسرد که گرفتم خستگ هیبا

 ردکیم یزیکه تومغزم خونر گهیجور واجور د یفکرا یوکل کنن؟یکارمیخانوادش کجان؟ چ

 هیض که چطور عر... و رو داشت شیکه پ یتباه یبه روح شکسته اش و زندگ دیرسیودرآخرم

 جامعه شده!!! یشهوت گرگ ها ریجدا شده و اس روسکاشع یرنگ یایروز ازدن

 یاره دستم رفت روشم اوردمیفنر تخت دراومد... طاقت ن ژیق ژیق یوول خوردم صدا ازبس

 احسان وتماس رو برقرار کردم

 بله؟  _

  ؟یالو احسان؟ خواب که به نبود _

 نه مهزاد بگو...  _
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 دختره نشد؟  یاز خانواده  ی... خبربرهیاحسان من از دلشوره خوابم نم _

 ان! یریگینه فعال بچه ها درحال پ _

 ایشد به من بگ یهرچ _

 برم! دیبا یندار یباشه کار _

 ینه، قربونت با _

 خدافظ _

 د... دم صبح خوابم بر دهیسپ نکهیتا ا واریروقطع کردم انقدر زل زدم به درو د یگوش

 چشمامو باز کردم...  ومدیم رونیکه ازب یتق و توق یباصدا

 غرغر کردم رلبیرو گوشم و ز دمیرو کوب بالش

 "خوابم نهیبیاهورا احمق کوره نم"

 تخت نشستم ودادزدم:  یشدم... رو یسروصدا عصب از

 ... ادیخوابم م ؟یانقد سروصدا نکن شهیم _

 دهیپوش ریزکه بدون لباس  یتوجه به تاپ ینگذشته بود که در اتاق باز شد ب قهیدق کی هنوز

 ش زدم: -ت-خ-ل ه-ن-ی-به س یمشت آروم حرص رفتم توشکم اهورا و بودم با

 خوابم؟  ینیبیمگه نم ه؟یچ یهمه سرو صدا برا نیا _

ب ازخوا ینجوریا یوقت شهینگاهش کردم... هم یپف آلودم رو گرد کردم وباتخس یچشما

 ودست خودم نبود! کردمیم یکج خلق شدمیدارمیب

 اول باتعجب نگاهم کرد وبعد بااخم گفت:  اهورا
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گاهت نت کنه شونه هم به اون موهات بزن آدم رغب هی یبرو صورتت روبشور حالمو بهم زد ایب _

 !فرینکن لوس یکنه!چشاتم برا من اونجور

 بدهکار شدم میزیچ هیبود... هه خوبه واال  یجمالتش دستور تماماً

 گفتم:  غیج غیباج

 مونان!ه تتاقیل یببر ضیوف یدوست دختراتو نگاه کن ی!!!همون بهتر بر شعوریب یگربه خودت _

 افتادم روتخت...  هیو باگر دمیکوبروش  درو،

 !!اشتم!تحمل حرکات اهورا رو ند دنیکشینازم رو م شهیدل نازک ولوس بودم ازبس هم چقدر

 نبود  مهم یذره ا میزندگ یکه من محتاج محبت ازطرف اون نبودم... وتو فهموندمیبهش م دیبا

 ه!کن ردایمنوب خواستیاز اهورا نبود کصافت فقط م یخبر رونیپاک کردم و رفتم ب اشکامو

 یه روک یخوردم نگاهم خورد به برگه ا تیسکوئینسکافه باب یو صورتم رو شستم و کم دست

 چسبونده شده بود خچالیدر 

 "میباش دور هم انیبه آسا هم گفتم ب نجایا انیمامانت زنگ زد، گفت شب باعمه و عموت م"

وصله دم وحش یچقدر از خانوادم فرار فکر کردم که نیبرداشتم وبه ا خچالیدر  یرو ازرو کاغذ

 باهاشون ونداشتم...  ییروبرو ی

 اومدم وجواب دادم:  رونیزنگ تلفون بلند شد ازفکرب یصدا 

 بله؟  _

 انیازشام م نایمامان ااهورا: 

  ؟یکه چ _

 شام درست کن! _
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 زنگ بزن رستوران...  ؟یدیدستورم م یخودت مهمون دعوت کرد _

تا  کنمیت نمروقطع کرد... به درررک به من چه؟ شام درس یجواب بده گوش نکهیبدون ا تیتربیب

 آبروت بره... 

ونو به بون هاشخم زز ومدنیبود که اگه اونا هم م نجایا یبدبخت یافتادم... وااا ایعمه وهل ادیهوی

 رو دستشون بدم...  یحرف چیبهوونه ه دیپس نبا زدنیمن م

  کردم... یریوگرد گ دمیکش یدست به کارشدم کل خونه رو جارو برق عیفکر سر نیباا

ور به نشد  که باعث دمیرو کنار کش یسرتاسر یدادم... پرده ها رییهم تغ لیاز وسا یبعض یجا

وله گد رو چند وقت جمع شده بو نیاهورا که ا فیکث یداخل بزنه و فضا روشن شه... لباس ها

 ییشولباس نیبکنم... هنوز هم بلدنبودم باماش یفکر هیراش کردم تو سبد رخت چرکا تابعدا ب

  ... کارم که تموم شددیکشیم غیج زدمیپراز دکمه بود که هرکدوم روم روشکارکنم 

 رونیب ه رفتمکه الزم داشتم رو نوشتم وبعداز برداشتن پول از خون یلیازوسا ستیل هی تندتند

ودم ق گل بقرمز تموم شد... عاش یمخمل یدسته گل بزرگ از رزها هیبا  دمیساعت بعد خر مین

 روح و سردم طراوت بدن!!! یب یبه زندگ تونستنیگلهام نیا دیشا

 سفارش و کشک بادمجون یزیچندمدل کباب، کوفته تبر کیرستوران ش هیراه هم رفتم به  سر

 ... ارنیدادم تا شب برامون ب

  حساب کنه... دیچشمش کور با اهوراهم

 لخچای بودم و درست کردم وگذاشتم تو دهیوچند رنگ ژله که خر نگیخونه پود دمیرس یوقت

 ... تاببنده
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و  دمیچدوتا گلدون بزرگ وخوشگل  یرو تو دمیهم که خر ییکارامو کرده بودم گلها ی همه

 زیم یگذاشتمشون رو

 همه چشم یحمام کوتاه گرفتم... حاال نوبت حاضرشدن خودم بود قصد داشتم امشب جلو هی

 باشم... 

 و رو کردم ریلباسامو ز ختمیولخت دورم ر دمیاتو کش موهامو

م ب کردانتخا یمشک یبنفش با دامن کوتاه و جوراب شلوار کیبلوز ش هی نشونیازب باالخره

م هم پام کردم و ناخنام رو الک بنفش زد بود دیتک گل سف هیکه کنارش  یصندل مشک

نم او دیگلنیکار م یجاه یبودفقط  ینگاه کردم عال نهیآ یوصبرکردم تاخشک بشه به خودم تو

 ع دست به کارشدمیصورتم بود... سر شیآرا

 رو مرنگیب یزدم تا مژه ها ملیوچندبار پشت سرهم ر دمیکمرنگ بنفش کش هیپشت پلکم سا

داشت  یطالئ یکمرنگ که هاله ها یرژگونه  چشمام. یتو دمیهم کش سرمه پرپشت نشون بده.

 شدم...  یعال یبه اضافه رژ پررنگ بادمجون

 یوت یابخوشگل شده بودم مخصوصاً لباسم که حس یلیبه خودم زدم... خ نهیازآ یپهن لبخند

 دادیجلوه م پمیبه ت شتریتنم نشسته بود ب

 ژست گرفتم!مثه مدال  عقب جلو رفتم و یکم نهیآ یجلو

 گهیدل د... صنومدیصندلم بود که اصال به لباسم نم دیگل سف زدیچشم م یکه تو یزیچ تنها

 ... ادیهم نداشتم که بهش ب یا

 ... دمبا الک بنفش پُر کر دشویسف یتوالت برداشتم و گلبرگ ها زیالک رو از م ی شهیش
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 م.. قربون خودکامل شد. پمیت گهیبه ابتکارم زدم... حاالد تیرضا یاز رو یتموم شد لبخند یوقت

 برم که انقد خوشگل بودم... 

م زنگ زد وبارهدکارا به رستوران  هیانجام بق یآشپزخونه شدم برا یراحت شد راه پمیاز ت المیخ

 ردم وکبلور شربت درست  یتنگ ها ی... توارنیغذارو ب یتابهشون سفارش کنم که چه ساعت

 ... دمیظروف مخصوص چ یتو ینیریکه شسته بودم همراه ش ییها وهیم

 . ..کردمیمه مزمز دادمیکه کارامو انجام م یآرومم گذاشته بودم وهمراه باهاش درحال کیموز هی

بسته خش خش لباساش همراه با یاهورا بود صدا ستادمیدر صاف ا یتو دیچرخش کل یباصدا

 روزید ه کهاون دختر شدن در اومد پشتم بهش بود... بااعتماد به نفس برگشتم مطمئن بودم از

 مسلط کردم به خودم یاما سع کردیم روزمنزجزمیهمراهش بود خوشگل تر بودم هرچندفکر د

 دمون بودم ثابت ستادهیمن که تو درگاه آشپزخونه ا یو رو دیچرخ نهخو یباشم نگاهش تو

 سالم...  _

 .. جوابمو داد. داشتیکه چشم ازم برنم یکانتر ودرحال یگذاشت رو دشویخر یها سهیک

  ؟یکرد ییهمه کارارو خودت تنهااهورا: 

 آره...  _

 زودتر اومدم کمکت کنم!اهورا: 

 تموم شد...  ستین یازین _

 آماده شم  رمیپس من ماهورا: 

 : گفتم یکه رفت اداشو درآوردم وبا دهن کج یتکون دادم سرم اکتفا کردم... وقت به

  ؟یکرد ییهمه کارارو خودت تنها _
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 پس عمه ننه آق بزرگ خالت اومد کمکم! نه

 مهزاد؟  _

  که اداشو دراوردم... دیرو هوا خشک شد برگشتم نگاهش کردم خاک به سرم د دستام

 : نداختمیکردم وخودم رو از تک وتا ن یگوشه لبش بود سرفه ا یکج لبخند

 بله؟  _

 سشوار کجاست؟  _

 تو اتاق منه! _

 شیاریبرام م _

 تو صورتم...  ختیموهام ر یشه کج کردم که همه با یبه معن گردنمو

 : دمیکنارش آروم رد شدم خواستم برم تواتاق که زمزمشو شن از

 یخوشگل شد _

ث بهم دست داد برعکس باع ینه حس خاص دمیبه اوج رس فشینکردم... نه از تعر توجه

از  ار روبهم نگاه کنه... سشو کردیبودم که صبح رغبت نم یرولبم شد من همون کس یپوزخند

 رونیروتخت برداشتم و بردم ب

 معلوم بود رفته حمام...  ومدیشرشر آب م یصدا

 گذاشتم پشت در اتاقش...  سشوارو

 یرفتار کنم؟ نکنه سوال دیباچه جوری چرا انقدر استرس داشتم...  دونمیهفت بود نم ساعت

با بابا صحبت کنم که غرورم نشکنه... من جوری چه ... ای... ایبپرسن که نتونم جوابشون رو بدم 

 بشه...  جادیا یتنش نیتر کیعمه کوچ یجلو منمی خواست
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ااهورا مه بع ینترس فقط جلو فتهینم یاتفاق چیه ؟یرو بزرگش کرد هیمهزاد چراانقدر قض اووو

 کنه...  تتیخوب رفتار کن... نذار باحرفاش اذ

 نفس رفته م برگشت سرجاش مشت دستام خودبخود باز شد...  اعتمادبه

ا همونماومدن  دتایشدم با ونیتلوز یومشغول عوض کردن کانال ها دمیکش قینفس عم چندبار

 ... کردمیخودمو سرگرم م

رمو سث شد نگاه اهورا باع ینیخشک شده دور ناخنم بودم که سنگ یدرحال کندن الکا بادندون

 ده بود،م باکرمبل لم داده بودو پاهاشو ازه یکه رو یژست خاص درحال هیبابلند کنم روبه روم 

 کردیمنو نگاه م نهیدست به س

توش  ینقصش حساب یب کلیه د،یبودچرخ دهیکه پوش یشرت جذب بادمجون یت یرو نگاهم

 ... کردیم ییخود نما

دلم ره تودوبا یول ادلهرهیترس بود  دونمیزنگ درومد... نم یازش گرفتم و همزمان صدا چشم

 !!!شکنمیبابا خودم م دنیباد دونستمیم رخنه کرده بود و

 رفتین ممصدقه  که قربون یدرحال و نفر آسا جون بود نی... اولستادمیاستقبال ا یبرا کناراهورا

 جواب سالممو داد:  یمهربون با م کرد ول-غ-ب

 عروسک! میزحمتت داد _

  ه؟یچه حرف نیا ن،یشما رحمت _

-و-بمنو  یشونیکه دستش بود وداد به اهورا و خم شد پ یبزرگ ینیریش یجعبه  پدرجون

 ... دیس
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 یحتراممه اه نیدرمقابل ا تونمیاما اآلن مهرش تودلم بازشده ونم ومدیچقدر ازش بدم م لیاوا

 تفاوت باشم...  یسرد وب ذارنیکه م

 ننیکردم و تعارفشون کردم بنش یس-و-بهم رو  باماهور

 اددیمهمونا م هینشون از اومدن بق فونیزنگ آ ینگذشته بود که صدا قهیچند دق هنوز

س ح هی یتو دمیترسیم یحت گهیحس شد... نه خوشحال بودم نه ناراحت نه د یانگشتام ب نوک

 بود یاسمش چ دونمیونم زدمیخأل دست و پام

مدن ن اووهوت رادیوه ایزن عمو وعمو همراه عمه وهل اد،یفکرا بودم که احسان ومه نیتوهم

 داخل... 

ذاشت که دستش بود رو گ یشکالت یازسرتاپا به من و کل خونه انداخت جعبه  ینگاه عمه

 کرد...  یم وبااکراه باهام سالم و احوال پرسل-غ-بتو

غرق  رتش وصو شدم و زونیمثه همون وقتا از گردنش آو یزائد الوصف یباخوشحال ادیمه دنیباد

 ه کردم... س-و-ب

 تربود برام...  زیاز جونم هم عز ادیمه

 دلم برات تنگ شده بود! زمیعز :ادیمه

 همین طورمنم  _

 هم خوشآمد گفتم هیدل کندم وبا احسان وبق ادیمه از

 از مامان و بابا نبود یساعت گذشته بود هنوز خبر مین

اهاش ب یبودمش وفقط تلفون دهیبود که ند کماهی از شتریب دیکشیمامان پرم دنید یبرا دلم

 کردیم هیحرف زدم که اونم بخاطر سرد بودنم همش مامان گر

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 عاطفه.تی –حس تنهایی  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

214 
 

 تلخ نباشم...  تونستمیاما دست خودم نبود نم شدیم شیهاش ر هیازگر دلم

کنارم  اومد بودم که ماهور یرائیپذ ینسکافه داخل فنجون ها برا ختنیآشپزخونه مشغول ر یتو

 گفت: 

  ؟یخوایکمک نم _

 بهش زدم و گفتم:  یلبخند

 ... امینه.. تو برو منم م _

 گفت:  یسرجاش وبا لحن بچگونه ا ستادیا سرتقانه

 ننداداش؟  _

 جانم؟  _

 بگم؟  یزیچ هی _

 بگو...  _

 ... ادیمه :ماهور

 وزل زدم توچشماش دمیچرخ دمیازکارم کش دست

 خب؟  _

 چندسالشه؟  :ماهور

  ؟یپرسیم یچ یسالش برا 29 شهیسال ازمن بزگتره م ازدهی _

 گرفتمرو ن هیقض یمن نگاه کنه... منم دنباله  رازیرو بغ ییهرجا کردیم ینگفت فقط سع یزیچ

از نسکافه  یزیچ کردمیم یکه سع یرو برداشتم، درحال ینیفنجونم پر کردم وس یدونه  نیآخر

 !رونیب ادیازکنار ماهور رد شدم وبهش گفتم ب زهینر ینیس یها تو
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 ... نرویرو ازم گرفت و رفت ب ینیدست س هیبگه با  یزیچ نکهیاومد تو و بدون ا اهورا

 کار گفتیم دزینم دیوسف اهیتو خونه که دست به س ،یکرد یداداشمو کار نمیبیاهوووع م :ماهور

 حرفا...  نیخونه واسه زنه وو ازا

 زد توکمرم وگفت:  دونهیدست  با

 کلک؟  یکرد کارشیچ _

 کردم وگفتم:  یمصنوع اخم

 نکن! یفضول میبر ایب _

 ت: با دست چندتا تقه به چوب مبل زد وگف دیمبل کنار آسا جون نشستم تا منو د یرو

 !شمینم ریس کنمینگات م یهزار ماشاهلل بزنم به تخته... هرچ _

 !!نهیبیمامان جون چشماتون قشنگ م دیشرمندم نکن _

 اهورا باالگرفته بود...  یوخنده ها ادیبحث احسان ومه یصدا

 !دادنیگفتگوها خودشونو دخالت م نیا یتو یم گاهوهوتن ه رادیه

گاه اال نوهمه رو ازب زدیخودشو باد م یبود و عمه هم با بادبزن چوب شیسرش تو گوش ایهل

 ... کردیم

اشم برده ک یآبرو دار نکهیا یحال برا نینبودم اما باا یخونه ام راض یاز حضورش تو هرچند

 ظیغ ن باکلمه روچنا نیا ""خورمینم""گفت یبرداره که بالحن بد وهیوم ینیریتعارف کردم ش

 ما حاال انگار بهش فحش دادم...  یرو دینگاها چرخ یادا کرد که همه 

 یلیدل ومدیهمه ازمن بدش م نیبگم سرجام نشستم اگه ا یزیچ نکهیبدون ا گهیتار شد د نگاهم

 خونم بذاره! ینداشت که پاشو تو
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روم بهش زدم آ یدستم نشست انگار متوجه شد ناراحت شدم!لبخند کم جون یماهور رو دست

 گفت: 

 ناراحت نشو! _

 زدم وگفتم:  یگلوم نشست اما لبخند خیب یکمرنگ بغض

 بوده! یجور نیبامن هم شهیهم ستیانگار بهش فحش دادم البته مهم ن _

 من ببره! ادیداشت باحرفاش رفتار عمه رو از یسع ماهور

 و خودمو زده بودم به اون راه! دمیخندیاون م یابه پاپ یالک منم

 !انیم نایومامان ا ادیبه صدا درم یک نمیهمه حواسم به زنگ در بود که بب نیباا

 بازشده بود! یکه به لبخند ادیصورت مه یرو دیچرخ نگاهم

 : دمیواشاره ازش پرس مایا با

 ؟؟؟ انیم یپس ک _

 نگران نباش! انیدستش چرخوند ولب زد: م یبزرگش رو تو یمچ ساعت

ام بت نث یشنبه برا دیکه با یوسفرمون واز دانشگاه شیاز ک میحرف زد یماهور ازهمه چ با

 ... رفتمیم

اده استف ماهور زنگ خورد مجبور شد بره تو اتاق جواب بده منم از فرصت بدست اومده یگوش

 دسته مبلش نشستم وخم شدم سمتش یکنار احسان رو دمیکردم و پر

  ؟یچه خطرا احسان _

 جغجغه! تیوگفت: سالمت دیکش لپمو

 ازخانواده اون دختره نشد! یخبر یراست _
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 سرشو تکون داد زدیکه گاز م یورداشت ودرحال یازجاظرف بیس هی

 شد؟  یگفتم: خب چ جانیه با

 پر گفت:  بادهن

 فال فروش بوده! نکهیمثل ا کردهینفر کار م هی یکاره برا یبچه ها نیاز ا _

 !!دهیکش ییها یمن اون بچه چه سخت یگاز گرفتم خدا لبمو

 چند لحظه سکوت گفتم:  بعداز

  شه؟یم یحاال چ _

 داره! یبهتر ی!قطعا اونجازندگدنشیم یستیبهز لیتحو _

 حالش چطوره؟  _

 !کنهیم هیو فقط گر زنهیم غیبهوش اومده ج یاز وقت؛ افتضاح _

 چشمام جمع شد یتو اشک

  شه؟یخوب م _

 وگفت:  دیبه موهام کش یدست احسان

 ... شهیمعلومه که خوب م زمیآره عز _

  ؟یفهمیاون بچه نابوده احسان م ی ندهیآ یول _

 با تأسف سرشو تکون داد احسان

 !شهیکه شده... فعال تحت نظر چندتا روانپزشکه بهترم م هیکار _

 دوارمیام _

 :  رمیاز احسان فاصله بگ یاهورا باعث شد کم یصدا
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 پدر ومادرت اومدن ایب زمیمهزاد جان، عز _

 نکردم دایپ یحس چیکه داد ه یگفتن اهورا متعجب شدم از خبر زمیاز عز یانقدر

 که احسان زد به خودم اومدم یلحظه باتعجب نگاهش کردم و بعد با سقلمه ا تاچند

  گهی: برو داحسان

راه منو هم هورااو  ستادمیاومد کنارم ودستشو دور کمرم انداخت مثه برق گرفته ها توجام ا اهورا

 خودش کشوند برد

 : گفتیم رلبیمامان باشوق به سمتش رفتم و بوش کردم تندتند ز دنید با

 قربونت برم مهزادم... دختر قشنگم...  ی... الهزمادریعز _

 بود ستادهیا یشگیهم یباهمون جذبه و ازش جدا شدم بابا پشت سرش  دمشیس-و-ب

-و-بو ر میشمونیبود رو بهم داد و پ دهیکه برام خر یا هیبهش سالم کردم باکس هد آروم

 ... دیس

 کردم سمت سالن! شونیگذاشتم و راهنمائ یاشونو کنار هیتشکر هد یب

 مامان نشستم مشغول خوش و بش با آسا بود...  کناردست

گم بدروغ  تونستمیدستم گرفتم چقدر دلم براش تنگ شده بود به خودم که نم یتو دستشو

 یریه گکنار بابا یفعال از موضع ام جلو منمی خواستبابا هم تنگ شده بود اما  یدلم برا یحت

 کنم

 مامان جان! یالغرشد :مامان

 گفتم: خوشگل تر شدم طنتیباش

 !یخوشگل بود _
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  اوردمین کم

 به تو رفتم...  _

 شد دایپ اشیهمرنگ در یچشما یاشک تو یول دیخند

 من که خوبم! هیات واسه چ هیآخه گر یمامان جون _

  ؟یخوشبخت _

 چندلحظه مکث گفتم:  بعداز

 هستم! _

 ! ازجانب من داشته باشه ینگران دیاون مادر بود نبا کردمیرو راحت م الشیخ دیبا

 باعث شد توجه همه بهش جلب شه ادیمه یصدا

 گفت:  دادیکه گردن احسان وگرفته بود وفشار م یدرحال

 بلکه آدم شه؟  یباال بزن نیواسه پسرت آست یخوایزن عمو نم _

 وگاز گرفت که دادش درومد:  ادیگردن مه عیحرکت سر هیتو احسان

 عادت مسخره رو ترک کن نیهزار دفعه گفتم ا یعوض ریومپا _

 خنده واحسان گفت:  ریهمه زدن ز ادیحرف مه با

 !یدیکه ترش ییتو رهیزن بگ دیکه با یاون _

 گفت:  عیسر مامان

 رهینم رباریخودش ز یمن که از خدامه ول _

  کار؟یچ خوامیمامان من هنوز خودم بچه ام زن م :ادیمه
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 و بچهتبچه ام؟ حتما  یگیاونوخ م یسالته قد خر حضرت نوح سن دار ی: خرس گنده ساحسان

 خواره م ریمنم نوزاد ش یا

 کنمیم دایجفتتون پ یخوب برا سیک هیبچه ها خودم  دیبحث نکن :مامان

 ن وتو! م یابیزن  یبرا ندازنیاالن بامامان من گروه تجسس راه م ادخان،یآه بفرما مه :احسان

 وگفت :  رونیحرف احسان ماهور ازاتاق اومد ب نیا با همزمان

 دهیبزرگتر نشون م نشیدیچ ینجوریاتاقه چقدر خوب شده ا نیداداش ا گمیم _

 به ماهور کرد وگفت:  یاشاره ا یبا مرموز مامان

 میگردیآب در کوزه و ماگرد جهان م _

 واهورا اخم کرد...  دیخند یبامسخرگ ادیمه

 وسرخ شد:  دیحرف مامان روشن نینشده بود ا نایکه هنوز متوجه مامان ا ماهور

 رادمان...  یسالم آقا ن؟یجون اومد نیمیااا سالم س :ماهور

 کنم!!هش ندادم نگا حیبود و منم ترج نیسنگ یلیمن خ ینگاهش رو یجواب سالمشو داد ول بابا

ان ستورر یتوسط گارسون ها یخوشگل زیم قهینه بود که شام رو آوردن در عرض چند دق ساعت

 شد.. دهیچ

شام  زیت مو اهورا همه رو به سم دمیچ زیم یکه درست کرده بودم هم رو یوژله و دسر ساالد

 کرد...  یراهنمائ

وردن بهم خ یبود و فقط صدا دهیصداها خواب یازخجالت شکمش در اومد همه  یحساب یهرکس

 ... ومدیقاشق چنگال وبشقاب بود که م

 کباب داخل بشقابش گذاشت وگفت:  یبا چنگال تکه ا عمه
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 حاال؟  نیسفارش داد رونیب یچرا غذا _

 از اون ور گفت:  عیسر اهورا

 ... ورانرست ای میخورد یحاضر ایهمش  کماهی نیتخم مرغ آبپز کنه ا هی ستیمهزاد بلد ن _

 تکون داد و گفت:  یبا تاسف سر عمه

  ؟یداد ادی یپس به دخترت چ نیمیس _

 زخم گذاشتن کار عمه...  ینگفتم زخم زدن کار اهورا بود و استخوان ال یزیچ

 مامان درجواب عمه گفت:  دمیاز غذا خوردن کش دست

 با ارزش تره! یزیگوهر وجود دخترم از هر چ _

 شده بود به من رهیاهورا دادم که بانگاه حق به جانبش خ لیتحو یپوزخند

 ... غذاشونو تموم کنن بشقاب خودمو برداشتم و رفتم تو آشپزخونه هیبق نکهیازا قبل

و شونه ر یستد... گشتیکار انگار آرامش وجودم برم نیآب و باز کردم و زل زدم بهش... باا ریش

 ام قرار گرفت

 نگاه کردم  ادیبه مه برگشتم و باترس

  ؟یکنیم ینجوریچرا ا _

  ؟یخوب _

 آره! _

  ؟یگی!!!چرا دروغ میستیمهزاد خوب ن... نه _

 من خو...  _
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ار رفت وسرد تو  یامشب مشخص شه من شاهد نگاهها نیزندگی هم نیا فیتکل دی... بایستین _

 اهورا شدم 

ده خور من به اهورا ؟یفهمیجهنم از اول اساسش اشتباه بود م نیا اد؟یمه یا یچه زندگ _

ا ازش ه بابک یهمون خوشبخت نیا... انتخاب داشته باشه شیزندگ یاونم حق داشته برا رمیگینم

 که؟  ادتهی گفتیم

مومش دم تخودد نیرو شروع کرد یباز نیدخالت کنه شما ا یکس ذارمینم گهی... دذارمینم یول

 نیما اا یتر زیبرام عز ایدن یاز همه  یدونیبه من ثابت شدس خودت م تی... مردونگکنمیم

 نداشته باش بهم! یدفعه رو بسپر به من وکار

مه وع ایبزنه که باعث شاد شدن هل یحرف ادی... ممکن بود مهرونیرد شدم رفتم ب ازکنارش

 بشه... 

 نزدن! دیوسف اهیخانم دست به س ایرو جمع کردم وهل زیماهور م باکمک

 همش دلممن و دلم گرفت!!!اون فقط اومده بود تابشه سوهان روح یلیعمه خ یرفتار ونگاه ها از

 بگه و جو رو متشنج کنه...  یزیبلرزه که نکنه چ

  یازخاطره ها یکیداشت  یاحسان باخوشمزگ میشام همه دورهم جمع شده بود بعداز

م ه چشمکه اشک گوش یدلدرد گرفته بودم ازدستش درحال کردیم فیرو تعر تشیمامور ی بامزه

 خودم گره خورد  یبابا رو ی رهینگاهم به نگاه خ کردمیروپاک م

 یاکسب ادیاومده ز یبابا رو حس کردم از وقت یحرکتم کالفگ نیچشم ازش گرفتم باا باپوزخند

 ... دادیپدر جون وعمو رو م یب سوالهاجوا یحرف نزده فقط گاه

 از رفتنش استقبال کردم...  یزودتراز همه عزم رفتن کرد که من حساب عمه
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 دیکه مامان آروم خند در گوشش گفت یزیچ دیس-و-بیکه مامان روم یدر، درحال یجلو

 وگفت: 

 مهتاب جان ا،یهل یانشاهلل عروس _

 من نازک کردوگفت:  یبرا یپشت چشم عمه

فر ن هی به نکهیدوست دارم به اراده خودش باشه نه ا کنهیتا خودش نخواد شوهر نم ایهل _

 کنم و بزور شوهرش بدم...  لشیتحم

 من بود...  رخالصیاهورا وحرف عمه ت شخندین

  ودر گوشم گفت: دیس-و-بمنو  یگر یباموز ای... هلریگاز گرفتم وسرمو انداختم ز لبمو

 !نیهم یه شدباهاش... دراصل تو فروخت یایکنار ب دیبا ته،یقعوا زمیناراحت شدن نداره عز _

 همه زبونش تند وتلخ بود؟  نیبود؟ چراا یدختر ازجنس چ نیا ایخدا

 اومدم دهنمو بازکنم حرف بزنم که دست ماهور پشت کمرم نشست :  بابغض

 نهیبب ی... فعال نه... نذار شکستنت رو کسیچینگو... ه یچیه سیه _

 ستین دنینفس کش یبرا ییهوا کردمیسد گلوم شده بود حس م یزیرو بستم چ دهنم

 شه؟ ار نموضوع خبرد نیازا یازدواج منو گفته؟ مگه قرار نبود کس هیقض نایبه ا یک ایخدا

 رونیب نینگنفسمو س نایبارفتن عمه ا کردن،ینگاهم م رهیت یومامان بانگاه یعمو بادلسوز زن

 نشیبه نگاه غمگ یتیاهم و دمیدستمو کش عیدادم... مامان دستمو تو دستش گرفت که سر

 ندادم... عموگفت: 

 میماهم رفع زحمت کن گهیخانم آماده شو د _

 حاال نیکجاعمو جون تازه سر شبه هستاهورا: 
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 ... میبهتره بر میزحمتتون داد یلیپسرم خ گهینه د _عمو زن

اره پ کهیو تبا اهورا تعارفات معمول رویدن س-و-بهم تند تند منو  هیاصرار نکرد و بق گهید اهورا

  کردنیم

 شدم پاشون بلند ن یجلو یکز کرده بودم گوشه مبل حت جمیفقط با نگاه سرگردون وگ من

 ودر گوشم گفت:  دیس-و-برفتن سرم رو  قبل ادیمه

 حرف یکسنا هر کس و از دیود که تو باب رتیغ یب رمنهیتقص... شمیم وونهیبغض نکن... د _

 ... مهزاد؟ یبشنو

 مدنیدبا ادیکننده بود مه وونهیچشمام د یو مزاحم اشک تو سیخ هیکردم حس ال سرموبلند

 چشماش رو بست وگفت: 

 باتو...  دونمیمن م یزیاشک بر _

نفر  هی یارکه با ندونم ک یا ی... خودتو مقصر زندگستیتون ریتقص یتباه نیگفتم: ا لب ریز

 خراب شده ندون!

  رونیحرف از در رفت ب یبه اهورا انداخت و ب ینگاه ضیغ ادبایمه

 روحم یبشد و بازهم من موندم و خلوت  یچند دقیقه خونه از اون همه سروصدا خال عرض در

 با اهورا... 

 آشپزخونه یرو جمع کردم و گذاشتم تو وهیم یظرفا نیافتاده وغمگ ریز یباسر

 ... شتداینمدلم بر یاز رو یدرد یواشکیو  زیر یها هیاون گر خواستیبلند م یباصدا هیگر دلم

آب  ریش دمیکشیبشقابا م یبا حرص رو ختمیروش ر ییظرفشو عیما یرو برداشتم و کل اسفنج

 ... ختیریگونه م م یگرمم رو یرو باز کردم قطره قطره اشکا
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 ... زیر یشد به هق هق ها لیتبد نکهیتاا

 ییاجاکردم صدامو ت یسع دمیکه دستش بود فهم یاریخ دنیاهورا رو با خرچ خرچ جو حضور

 ... دیدیکه ممکنه خفه کنم پشتم بهش بود و صورتم رو نم

 شونم قرار گرفت که باعث شد تو خودم بلرزم...  یرو دستش

 نکیس یافتاد تو یبد یخورد وباصدا زیازدستم ل بشقاب

 گرفته وخش دارگفتم:  یاشکمو پاک کردم وبرگشتم سمتش باصدا نمیآست با

  ه؟یچ _

 بخوابم! خوامیم ریخفه خون بگ _

 و دیپاچرخ یپاشنه  یزد رو سمیبه صورت سرخ وخ یشخندین دیصورتم چرخ یرو نگاهش

 !رونیرفت ب

 حکم خورد کردن منو داشت...  شتریاش ب خنده

 ... دیام شدت گرفت... بغضم ترک هیگر

  ؟یحالم رو درک کن یتونیم

آرومت و رهیگکه بتونه دستتو ب یکس خوادیگاه م هیتک هیدلت  یاز همه وقت شتریموقع هاب نیا

غافل  یات وله یدلواپس یباشه تا نازت و بکشه... مرهم بذاره رو دیبا یکی یکنیاحساس م کنه!

گد ل رسهیاز راه م یکی یدیو جون م یزنیدست و پام اتیتنهائ یتو یکه تودار یوقت نکهیازا

 !رهیوم شهی... رد مخندهیباورهات به اشکات م یهمه  به زنهیم

 قلبت...  یرو مونهیازش جام یزخم یرد پا هی فقط

 رو همونجور به حال خودشون رهاش کردم و رفتم تو اتاق...  ظرفا
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 زدیروش چشمک م ادیبه صفحه اش انداختم عکس مه ینگاه شدیخاموش روشن م میگوش

 ... بم بردرو تخت وباهمون لباسا خوا دمیجوابشو بدم دراز کش نکهیبدون ا کردم و لنتشیسا

**** 

 گهید ی زود انجام شد واز هفته یلیانتخاب واحد خ یاز دانشگاه برگشتم خونه کارا خسته

 ینو کمم تونستیم دیجد طیمح هیرفتن به دانشگاه شوق داشتم  ی... براشدیکالسام شروع م

 نجات بده...  یبودن روز مرگ نیهمه روت نیازا

رو استاپ نشونیکردم وازب داینت دستور چندمدل غذا رو پ یکردم واز تو زیخونه رو تم یکم

 بود...  هیانتخاب کردم راحت ترازبق

وش د هی حمام شدم بعداز یازبابت آماده بودن غذا راحت شد راه المیخ یساعت بعد وقت کی

 وهام رو... مزدن به پوستم شدم ونیاتاق مشغول لوس یاومدم وتو رونینسبتاً کوتاه از حمام ب

 خشک کردم 

 یب و یکنواختیکنم خسته شده بودم از  شیهم آرا یگرفتم کم میصم بستمشون یدم موش و

دوستش  یلیکه خ یصورتم نشوندم و تاپ شلوارک باب اسفنج یرو یحیمل شیآرا !یروح

 رونیواز اتاق رفتم ب دمیو پوش ومدیداشتم بهم م

 س سهلو یدختربچه ها هیمدل موهام ولباسم منو شب دمیسالن خند نهیآ یخودم تو دنیباد

 ساله کرده بود... بامزه شده بودم 

 و ورجه وورجه کنون به سمت آشپزخونه رفتم...  کردمیزمزمه م یآهنگ رلبیز

 . ..رونیاومده بودم ب میاز الک افسردگ یشاد بودم کم لیدل یچرا امروز ب دونمینم

 ... خوردیبشقاب بزرگ پاستا جلوش بود وباولع داشت م هی زجاخوردمیاهورا پشت م دنیباد
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 سرشو بلند کرد میرو فرش یکفشا یباصدا

گاه ن یجور زیه کهیبرانداز کرد مرت کلمویبه باال ه نیوازپائ نیمثل اسکنر ازباالبه پائ نگاهش

 ... ستادمیخت جلوش وا-انگار ل کردیم

 ختمیخودم ر یبشقاب پاستا هم برا هیبراش نازک کردم و یچشم پشت

 ا گفت: اهور آوردم و نشستم روبه روش قاشق اول رو نخورده بودم که رونیب خچالیتند رواز سس

 جوجو! یخوشگل کرد _

 براش گرد کردم وچپ چپ نگاهش کردم! چشمامو

  ؟یچ یعنیاآلن  نیا _

 دادم وازش رو گرفتم...  نینگفتم باحرص دماغمو چ یزیچ

  فر؟یزبونتو هاپو خورده لوس _

 ازجام بلند شدم و انگشتم و رو به روش تو هوا تکون دادم باحرص

 و تو! دونمیگربه من م یبه من بگ گهید کباری _

 : راگفتیبم وگ ییتاهم قدم بشه باصدا نیآورد پائ ستادسرشویو دور زد وجلوم ا زیم

  ؟یکارکنیچ یخوایمثالً م _

ب از لحن ت شدمیم یجوره یو  خوردیش به پوستم م-غ-ا-د یبهش زل زدم نفس ها متعجب

 ازش فاصله گرفتم وگفتم:  یدارش..کم

 !!یـچــیهــ ــــــیه _

 وگفت:  دیشد آروم خند کترمینزد

  ؟یکنیچرا قُمپُز درم یتوکه جربزه ندار _
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خت شو انداتادستنگفتم با پام صندلی روهل دادم عقب تا راه فرارم رو بازکنم که اهورا دو یزیچ

 دو طرف بدنم وکامل محاصرم کرد... 

 حالش بهش زنگ خطربود برام انگار یکیهمه نزد نیا کردمیمبهوت به حرکاتش نگاه م جیگ

 ازخشونت وآروم بود...  یباربود که حرکاتش عار نیخوب نبود اول

 گردنم وگفت:  کیآورد نزد وسرش

 جوجو... دوست دارم...  یدیم یخوب یاوووم چه بو _

بدتر  م اماعقب تا فاصله رو حفظ کن دمیخودمو کش ؟؟کردیم ینجوریچش بود؟ چرا ا نیا ایخدا

 شد... 

  ؟یست-م _

 : نه!دوگفتیحالت خند همون تو

 نخورد؟  ییسرت به جا یاومدن _

 نه!  _

 عوضت نکردن؟  شگاهیتو آزما _

 گذاشت! شیو به نما دشیمرتب وسف یتو رفت ودندونا یلپاش کم دیخند دوباره

 نه! _

 گفتم: پس ولم کن یزاریباب

 جدا شد و هلم داد عقب باحرص گفت:  ازم

  ؟یضد حال نزن یریمیم _

  استفادت؟ٔ  به سو _
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 !یتوزنم ؟ای استفادهٔ  چه سو _

 همه وقاحت گشاد شد...  نیازا چشمام

 دمیدنازت  یجز بد یزیمدت چ نیاسم توشوهره؟ توا ؟یامامن چ یدونیتو منو زن خودت م _

 ... ستیدرست ن نیما ا یرابطه  یکه بخوام دل به دلت بدم!تو

 گفت:  شیذات باخشونت

تر فحش بد زصدتاابهم کرد که  ی... نگاهیایمن دل ندادم که ازت توقع داشته باشم باهام راه ب _

 گفت: زدو یشخندیبود ن

 خام برت نداره هوس بود الیخ _

 ... یولو شدم رو صندل رونیاز آشپزخونه رفت ب یوقت

 بود...  یشمال دمدم یابر یمرد هواش مثل هوا نیا

 ومه آلود...  یابر یگاه یخوب وآفتاب یگاه

 سمت من...  ادیم رهیحوصلش سرم یکه هرک یاسباب باز هیبودم  شده

 یگوشه ا نم بهباهربارپرت کرد نکهیتوجه به ا یکمد ب یباال کنهیهم ازم خسته شد پرتم م یوقت

 قلبم رو پراز ترک کردن واز کنارم رد شدن!

 رد داشتدشت... شکستن صدا ندا نیا !شمیم وونهید ادارمی... خدارونیآه مانند از دادم ب نفسمو

 شه...  کیس بهت نزد-و-ه یکه شوهرت از رو

 *اهورا*

 اتاق هرمز بود یزنگ خورد شماره  زیم یرو تلفون

 بله؟  _
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 !!یبت کنون صحبراش دیپرزنت توبا یبرا انیبه پنجاه نفرم کینره!نزد ادتی میامروز جلسه دار _

 باشه ساعت چند؟  _

 چهار! _

 یستگانگشت اشاره وشصت خ با رو قطع کردم لبتاپ وبستم و یبگم گوش یزیچ نکهیا بدون

 چشمامو گرفتم

 ظیلهوه غق هیخانم حکمت وگرفتم وگفتم برام  یمونده بود تاجلسه شروع بشه داخل یساعت کی

 ارهیب

 چشمام بستم! و زیگذاشتم روم سرمو

 بود! یمشت جوون به سمت بدبخت هیجلسه سوق دادن  نیا

 سرمو بلندکنم گفتم:  نکهیبه در خورد بدون ا دوتقه

 تو...  دیبفرمائ _

 زمیبه م دیتارساومد  یکفش یتق تق پاشنه  یصدا

 !یخانم حکمت مرس زمیم یبذار رو _

 یوبازاون گذشته  کردمیهنوز حضورش وحس م یآروم کنار سرم گذاشت ول یلیرو خ فنجون

 شدیهم که به خودش زده بود حس م ینیریعطر ش

 !دکتر؟ یآقا _

  و دادم باال:ابروم یتا هی یامروز پیت با لوند و یدختر دنید با و برداشتم زیم یرو از سرمو

 ... د؟یبفرمائ _

 سمتم دراز کرد وگفت:  دستشو
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دادم  جام بلند شدم و باهاش دست از یمیوشیب یرشته  یراد هستم... دانشجو مایمن ش _

 ... ستادیبه روش ا دور زدم ورو زویم

 خوشبختم _

موز ت کارآچند مدت به صور تا شگاهیشماوبه دستور عموهرمز اومدم آزما اریبه عنوان دست _

 کنارتون باشم 

 محسور کننده گفتم:  لبخند هیدادم باالو با ابرومو

 !نیخوش اومد _

 مچکرم...  _

 فتم: گ کردمیامو درست م قهیکه  طور نیو هم دمیبود رو پوش یچوب لباس یکه رو یپوش رو

  ؟یترم چند _

 شما...  شینامم اومدم پ انیپا لیتکم یترم آخرم برا _

 تکون دادم وگفتم:  سرمو

 ومثبت  یوز هافقط نوع دارو و تعداد د نجایداره ما ا یمختصر یلیخ زاتیتجه شگاهیآزما نیا _

 یمرکز هشگایابه آزم دیدارو با ی هیته یبرا ستیدارو کار مان هی... تهمیکنیمشخص م شونویمنف

 !یبر یبوعل

 تکون داد وگفت:  سرشو

اهم دانشگ یرو که تو یکار عمل هشما بپرسم وگرن از مهم رو یتا نکته ها نجامیا شتریمن ب _

 !میدیانجام م

 خوبه! _
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  م؟یکارمون روشروع کن میتونیم _

 البته! _

 گفت:  دیکشیکه به همه جاسرک م یدرحال

  ست؟یازمنو شما ن ریبغ یکس _

 ..ریخ _

 دستشو گذاشت رولبش و آروم گفت:  دیخند

 !یچه عال _

 کردم وگفتم:  یسرفه ا دنیزدم به نشن خودمو

 ... دیاریمن ب یهست روبرا زیم یکه رو میاتاق، پوشه هائ نیا دیبفرمائ _

ود ار وجاتاق هم جو یکوچک شگاهیو آزما شدیرنگ جدا م یدر بزرگ قهوه ا هیکارم با  دفتر

  ست...پشت سرم اومد داخل ودرو ب مایش دادمیانجام م نیا یو تو کیکوچ یداشت که کارا

 دستگاه نشستم وگفتم:  پشت

 پوشه هارو بذار اونجا و لباستو بااون روپوش عوض کن...  _

 رفت کردیکه اتاق و دوقسمت م ییها شنیخرامان به سمت پارت خرامان

که  رنگ کردش برد تو دلم اعتراف کردم یموها یسرش برداشت ودستاشو تو یازرو شالشو

 عروسک سرتاپا عمل بزک کرده...  نینه ا ادیخوشم م یادیز یعیطب یطالئ یازموها

 مخصوص کار وزدم وگفتم:  نکیع

آهسته  یبخوا یریباااون مانتو ور م یساعته دار کیاالن  شما... قانون اول سرعت عمل باال _

 !رونیب یبریم فیتشر یکار کن
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 کنارمن نشست یصندل یکاله رو دنیرو تنش کرد و بعداز پوش مانتو

 ... یدیرو انجام نم یبامن کار یقانون دوم بدون هماهنگ _

 باشه تکون داد یبه معن سرشو

... یاده کننکات مهم ازشون استف تیبارعا دیدستگاهها حساسن پس با نیا یقانون سوم همه  _

 ... یپرسیآخرسر م یهم داشت یسوال

 باشه!! _

ادم دمختلف ونوع عملکردشون بهش  یودستگاهها شگاهیآزما طیمختصردرمورد مح حیتوض هی

 : وگفتم زونکن دراوردم یاز پوشه هارو ازتو یکی گرفتیم عیروسر یزیبود هرچ یدخترباهوش

اده د حیتوض رفته رو کامل ادمی ایکه من جا انداختم  ییزایچ دهیبهت م یاطالعات خوب نیا _

 کمکت کنه!!! تونهیم

 مخودم حس کرد ینگاهش و رو ینیسنگ. ..رو ازم گرفت ومنم مشغول کارخودم شدم پوشه

 شده خانم راد؟  یطور _

 بود زونیآو ینشه از اون دخترا یمیصم ادیکردم که ز دیخانم راد تاک یرو

 !!رهیحق داره برات بم یکه ناز کردمیفکرم نینه... نه... فقط داشتم به ا _

 گفتم:  رلبیز

 !هیمردنش الک _

  ؟یچ _

 !یبر یتونیم یندار یکار نجایا گهیشماد یچیه _

 دکتررر یآقا دیباشه خسته نباش _
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 م: که تموم شد لبتاپ و برداشتم ورفتم دفترکار هرمز... روبه خانم حکمت گفت کارم

 هرمز تو اتاقشه؟  _

 مهمان دارن! _

  ؟یک _

 راد...  یآقا _

 ستین یمشکل... یاوک _

  م تو...رفت و دمیدرو کش رهیمنتظر جواب باشم دستگ نکهیعادتم دوتقه به در زدم و بدون ا طبق

 یورو از پاش البخندیاتاق بود  یتو ماهمیمحکم سالم کردم هرمز و راد بلند شدن ش یباصدا

 پاش رد کرد و گفت: 

 ... گفتمیعمو م یدکتر داشتم ازتون برا یآقا نیزاده هست چه حالل _

 که هرمز داد گفتم:  ییراد دست دادم و بعداز آشنا با

 !!هیخانم هوش شماهم ستودن نیشما لطف دار _

 من رو به هرمز گفت:  فیمرگ از تعر ذوق

ران وجب نیکه به من داد یفرصت نیو ا نیکه در حقم کرد یلطف نیا یجوره چ دونمینم _

 دکتر فوق العادست...  یاطالعات آقا... کنم

 به راد گفت:  رو

 ز منم باشم؟ جلسه امرو شهیعمو جون م _

 البته دخترم :راد

 دخترشه  کردمیعموش بود من فکرم پس
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 باافتخار نگاهم کرد وگفت:  هرمز

 از دستش بدم خوامیکه نم نهیهم ینابغه است برا هیکارش  یاهورا تو _

 که توصداش مشهود بود گفت:  یباحرص مایش

 ... یداماد نیبابت چن دیدخداروشکرکنیپس با _

 : دوگفتیهرمزخند

 کنم...  دشیآوردم نتونستم ص یبدشانس گهینجادیا _

  ؟یچ یعنی :مایش

 !ستیاهورا داماد من ن :هرمز

 به من کرد وگفت:  ینگاه مایش

 دستتون؟  یپس حلقه  _

 سوال نکنه گفتم:  گهید نکهیا یبرا یازش ول ومدیخوشم نم نکهیباا

 من ازدواج کردم! _

  ؟یپس ناز _

 گفت:  عینگاهش کردم که هرمز سر یوحشتناک اخم با

 دوستشه، دوست باهمسر فرق داره! یناز _

 روبه رو گرفتم وجواب دادم :  زینگاهمو ازم میزنگ گوش یصدا با

 بله؟  _

 : دیچیگوشم پ یتو ادیمه یعصبان یصدا

 !نمتیبب دیبا _
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 شده؟  یچ _

 !گمتیامیبمهیاد: 

 روقطع کرد رو به هرمز گفتم:  یگوش

 برم!  دیاومده با شیپ یکارشرمنده  _

 پس جلسه؟  _

 کارم واجبه!!! دیبکن شیکاره ی _

 قرمزشد وباچشم وابرو به راد اشاره کرد...  هرمز

 برگزار بشه!  جلسه امروز باحضور تو خواستمیمن م _

 مینجائیا بخاطر شما اهوراخان ما :مایش

 !نمتونیبیپنجشنبه شب حتما هستم اونجا م یمهمون یمن واقعا متاسفم... ول _

 یخلوتوارک دنج پرفتم...  بود فرستاده ادیکه مه یوبه آدرس رونیدر زدم ب از راد دست دادم و با

 بود!  نتریپائ ابونیخ تا چند

 وش..درهمش زل زده بود به روبه ر ینشسته بود و بااخما مکتین یخودش رو دمیرس یوقت

 سالم _

 روم وگفت:  ستادروبهیا باخشم

م ه بودبهت گفت شیخواستگار یاومده بود یوقت اهورا ؟یکنیکارمیچ یمعلوم هست دار چیه _

 یاربذ دیبانبهت گفته بودم  میدیم میوجودمونه دار از کهیت هیگفته بودم  زهیچقدر برام عز

  مون؟یحرمت دوست نهیا ت؟یمردونگ نهیدلش تکون بخوره ا تو یزیچ

 به شونه ام زدوگفت:  یا ضربه
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 نیا ش کنقطع دیایباهم کنارنم ینیبی... میکن تشیاذ یحقم ندار نیرو دوست ندار گهیهمد _

 ... رو دهیطناب پوس

 نشستم وگفتم:  مکتین یرو

 !دمیمن زنمو طالق نم _

 ... یعذابش بش هیباکارات ما یکنیجامیپس ب _

 ... یمادخالت کن یتوزندگ یتوام حق ندار _

 زل زد توچشمام وگفت:  زدیم یکه به سرخ ییکنارم وباچشما نشست

 یکاش یاحتیبفهمم دلش شکسته  گهید کباریبه رفاقتمون قسم اهورا اگه ؛ قسم یعل یبه وال _

 ... رمیگیو هرطور شده طالقش روم بندمیزمیهمه چ یشده چشم رو

  ؟یزنیخب حاالچراانقدر توپت پره؟ چرا داد م یلیخ _

 هیورم اسمت قسم بخ یمن حاضرم رو ی... لعنتگهید کنهیم وونهیمنود تیسردخون نیدِ هم _

 رسمش؟  نهیا ؟؟ یریگیتو گازم ردندونتهیاز گوشتمون ز کهیت

 . نشه و آب تودلش تکون نخوره.. تیاذ گهید دمیداداش... باشه من قول م اد،یمه _

 گفت:  یوبالحن آروم دیکش قیآرومتر شد چندتانفس عم کمی

 دونمیخار به دستش نره، م یول رمیحاضرم بم یدونیچقدر دوستش دارم م یدونیمخودت  _

 گهیم دهیاونم حقو به توم رمیپره مهزاد هم به من گفته به تو خرده نگ یازدواج زور نیدلت ازا

از ازدواجتون  کماهیحاالکه ؛ وبهت فرصت ندادن... اما... اما..حاالکه شده یتوام حق انتخاب داشت

به عنوان ؛ من برادر مهزادم نکهیبدون توجه به ا گم،یبردارانه م ایباهاش کنارب یتونیاگه م گذرهیم

که  ستین یبه خودت فرصت عاشق شدن بده مهزاد دختر یتونیازم قبول کن اگه م بهیغر هی
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 نیا ی شهیباهاش به لحظه هات نفس بده اگرنه ر یتونیو م یخوایبشه ساده ازش گذشت اگه م

 نگرفته قطعش کن وناجروت یزندگ

 شونه اش گذاشتم وگفتم:  یرو دستمو

 داداش...  یمرد یلیخ _

 ودر گوشم گفت:  میگرفت وش-غ-آرو مردونه در گهیهمد

 راحته! المی... به توسپردمش خکنمیروش حساب م ،یقول داد _

 رو چشمم _

 ق روبود درسته ح ادیمه یحرفا ریجداشدم و به سمت خونه حرکت کردم ذهنم درگ ادیازمه

اد بود دمهزهم خو شیاصل لیودل رمیخودمو بگ یدربرابر مهزاد جلو تونستمیاما نم دادمیبهش م

 بشنوه! یجواب صدبرابرتلخ تر شدیکه باعث م زدیم ییحرفا زشیکه بازبون تند وت

وجود داشت که روح خسته اتو  یبود!نه آرامش یمضحک ومسخره اسمش زندگ یباز نیا

 با حرفاش آرومت کنه!! یحت ایکه دلگرمت کنه!! یجالبده... نه عشق

 ونبود...  خواستیآروم م یزندگ هیشده بودم از جنگ اعصاب و کل کل... دلم  خسته

 ... نمشیبب منمی خواستبود و من  دمیشا

 خواستمیمردم کدر وباز  یتو ختمداندایپارک کردم... ورفتم باال آروم کل نگیپارک یروتو نیماش

  کنه؟یکارمیچ ییمهزاد تنها نمیبرم بب یواشکی

ازاتاقش  یآروم آهنگ یسالن وآشپزخونه ازش نبود... در اتاقش بسته بود وصدا یتو یخبر

شلوارک عوض کردم عادت نداشتم از  هیشدم رفتم تو اتاق خودم و لباسامو با  الشیخی... بومدیم

 برام!!! ومدیمهمون م نکهیخونه استفاده کنم مگرا یتو رهنیپ ایشرت  یت
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اغم د سراومده بو یگردن درد لعنت نیفشارش دادم... باز ا یگردنم گذاشتم وکم یرو دستمو

 نیابود تو ومدهامهزاد  یگشتم از وقت کامیروکسیآشپزخونه دنبال پماد پ یوتو رونیازاتاق رفتم ب

 ازجاشون نداشتم...  یکرده بود ومن اطالع رییتغ لیاز وسا یلیخ یخونه جا

 سه ساله یچه ب هی... رفتاراش کم ازدیپریم کایسرام یکنون از رو یل یمهزاد بازشد و ل دراتاق

 ستادیمن به ضرب بلندش کردوصاف توجاش ا یبود که باصدا نینداشت... سرش پائ

  ؟یپماد شل کننده عضالت رو کجاگذاشت _

 فت: بهم رفت و گ یغره ا چشم

 !خچالیتوسبد کنار  _

  ؟یستیسالمم که بلد ن _

 که جواب بدم دمینشن یسالم _

 ایتر کیتو کوچ _

 برو بابا رو هوا تکون داد ورفت به غذاش سر بزنه!! یبه معن دستشو

 ملش روواصال تح شدیم گهیجنگ اعصاب د هیقطعاً بازشروع  گرفتمیبحث رو م یدنباله  اگه

 کوتاه اومدم وجوابشو ندادم...  ن،یهم ینداشتم پس برا

 و در قابلمه رو بست...  دیاز غذاش چش یکم

 بود؟  یاسمش چ یکردیگوش م یاون آهنگه که داشت _

 بهم انداخت و گفت:  ینگاه مین

 روز خوب...  هی _

 وگفتم:  ختمیدستم ر یازپماد رو یکم
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 قشنگ بود...  _

 آورد وگفت:  رونیب خچالیرو از کاهو

 تموم شده! زیهمه چ میندار خچالیتو  یزیچ گهید _

 نرمش دادم وگفتم:  یبا پماد کم گردنمو

 یارزم دال یهرچ خرمیم رمیبرم سرکار، م نکهی... باشه فردا قبل از ایگفتیخب زودتر م _

 !!!سیبنو

 ولو شدم و ونیتلوز یجوابش نشدم جلو منتظر

ل عاد یصدا دمیفهمیازش نم یزیاما چ یو یزل زده بودم به ت شدینود داشت پخش م برنامه

ار هم قطذهنم پر بود از هزارن فکرکه پشت سر گهیم یچ دمیفهمیاما نم دیچیپیگوشم م یتو

 کردن مغزم رو داشتن...  یوقصد متالش شدنیم

 ... زبودیم یکه رو هایازمندین یاز روزنامه  یشد سمت انبوه دهیکش نگاهم

ده ش دهیها دورشون خط کش غیدراز کردم وبرشون داشتم تو قسمت استخدام چندتا ازتبل دست

 بود

 "پاره وقت وتریباال ومسلط به کامپ یخانم با روابط عموم یمنش""

 "یعکاس هیکارمندخانم مسلط به نرم افزار فتوشاپ جهت کار درآتل" یبعد

 "خودرو یدکیقطعات  یکارمند خانم جهت بسته بند"

 کار مهزاد بود... شک نداشتم...  زیرو م دمیرو کوب مهروزنا

 مهزاد؟  _صداش زدم بلند

 هااااا؟  _
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  نم؟ینجاببیا ایب _

 گفت:  کردیکه با شلوارش دستاشو خشک م یکوتاه درحال یها باقدم

  ؟یدار کارمیهوووم؟ چ _

 روباالگرفتم وگفتم:  روزنامه

  ه؟یچ نیا _

 روزنامه! _

  نجاس؟یا یواسه چ گمیم دونستمینم یگفتیاااا نه بابا تونم _

  گرفت؟یازتو اجازه م دیبا _

  ؟یگردیدنبال کارم یچرا دار _

رم دا اجیتول احبرم دانشگاه به پ خوامیم گهیمن از چند روز د ؟ییبرم گدا ینکنه انتظار دار _

 ... ستیکار هم عار ن

  ؟یچرا به خودم نگفت یخوایپول م _

 کنمیمثل تو دراز نم یکی یمن دستمو جلو _

 رو  یبس کن بچه باز _

 شلوارم درآوردم و به سمتش رفتم بیازج مویبلند شدم کارت بانک ازجام

 !ریبگ _

 !یتوباشم که فردا روز هزارتا حرف بهم بزن نیردیز خوامیمن نم _

نشدم که اجازه بدم  رتیغ ی!هنوز اونقدر بگمیم رشی... بگیاریمنو باال م یاون رو یمهزاد دار _

 !یکارکن یبر یتو هرخراب شده ا
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 وگفت:  رونیدبیدوانگشتم کش نیرو ازب کارت

 ؟؟؟ هی!رمزش چفتهیاز وظ یکار جزو نیرفته بود ا ادمی یگیراست م _

 نود وهشت صفر دو _

 !یییگفت: اوک دهیکش یبالحن

 ادی. بعد مه..هیلیخ رمیکاناپه ولو کردم از دستش سرطان نگ یو دوباره خودمو رو دمیکش یپوف

 نکن که دلش بشکنه!!! یکار گهیم

 من و هرمز یمیصم یاز دوستا یکیبود  ایزنگ خورد... برد میگوش

 ... یبگو برد _

  ست؟ین یچند وقته ازت خبر ییتو کجا یسالم چطور _

 کارت و بگو! _

 دفتر؟  یایب یتونیم ؟یتوباز هاپو شد شششیا _

 امروز؟  _

 !!!گهیآره د _

 فردا؟  یبذار شهینم کنهیدرد م یلیسرم خ _

 نه واجبه!! _

 امیخب اآلن م لهیخ _

 منتظرم...  _

 رو قطع کردم و رفتم تو اتاق تالباس بپوشم...  یگوش

 ... رونیبرداشتم و رفتم ب مویو گوش چیسوئ
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 هرمز بود!! لیزدم رو ترمز دفتر وکالت داشت و وک ایدفتر برد یجلو

 پام بلند شد و گفت:  یجلو یرفتم باال منش یمیقد ایساختمون تقرب یپله ها از

 پاکزاد...  یسالم آقا _

 هست؟  یمحب یسالم..آقا _

 انیاتاقشون االن م دیببر فیبله تشر _

 گهیود دب ایرددور کمرم حلقه شد ب یکه دست کردمیم یپوشه و زونکن هارو بررس ایاتاق برد یتو

 عادت کرده بودم  اشیباز وونهیبه د

 عشقم المیس :ایبرد

 چه طرز حرف زدنه؟  نیزهر مار..ا _اخم دستاش و باز کردم و گفتم با

 !گهیبشم خب دوستت دارم د تیورزشکار کلیتوشکمم وگفت: قربون ه دیکوب بامشت

 یباز مسخره انجیا یاه... منو صدا کرد یحالمو بد کرد... نایپائ کنمیپرتت مبه خدا  ایبرد _

 امروز؟  خونهیکبکت خروس م هیچ ؟یاریدرب

 رو درآورد وگفت:  وهیگوشه اتاق آب م یشارژ خچالیسمت  رفت

 همه دوستت دارم...  نیمن ا یشعوریب یلیاهورا خ _

 خفه شو _

 یشدیم تدبخیسف یگرفتیمنو مبه خدا ؟؟؟ مهزاد باتو چه کرده نیا یادب شد یب یزن گرفت _

 وگفتم:  دمیموهام کش یتو یشدم ازدستش دست کالفه

 برم؟  ای یگیم ایبرد... الاله االاهلل _

 خودش گفت:  یشد با همون صدا یدفعه جد هی
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 حسابامون هک شده! _

 دهنمو قورت دادم وگفتم:  آب

  ؟یدیازکجا فهم _

 گنیم هیچ انیجر نمیپاس نشد برگشت خورد رفتم شعبه بب یول میصبح چک داشت _

 ... هیحسابتون خال

  ؟ی شدهچبود پس  زسرجاشیاستعالم گرفتم همه چ روزید هیکارسخت اردیلیم هی ییجا بهجا _

 دنیرو دزد یتیامن یسورس کد ها _

 : زدم داد

 ؟؟؟ دیکنیم یپس شماها چه غلط ؟؟ ازکجا _

  م؟یچکار کن نیآروم باش خواهشاً فکر کن بب _

 ؟؟؟ فکر کردن داره آره مونیبدبخت _

 یازتو ایبرد کار شده بود و نیساختمون دورب یاتاق کرد همه جا یتو توریبه مان ینگاه ایبرد

 ادامه بده تکون داد یدستشو به معن کرد،یهمه رو کنترل م توریمان

 احمق ازکجا حرفتو باورکنم؟  _

 دمیمن سورس کدهارو دزد ی: نکنه فکر کردایبرد

 مطمئنم!! کنمیفکرنم _

 بدم حیبذار توض ستین یکنیتوفکرم نجورکهیابه خدا  _

  ستیتون حیبه توض یازیروشنه ن زیهمه چ _

 جلوم گرفت روش نوشته بود  یکاغذ
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 "میرو مابرد یباز نیست اول ا"

 وچشمک زد دیکردم خند نگاهش

 وارد اتاق شد یمنش یجوابشو بدم که هرمز با سروصدا خواستم

 ... ایبرد :هرمز

 مچاله شد، باترس گفت:  ایدست برد یتو کاغذ

  ؟؟ ؟؟بله هرمز خان _

 !!!کشمتیم ؟یعوض یکنیدرامانت م انتیخ _

 که سد راهش شدم ایخواست حمله کنه به برد هرمز

 گفتم:  آروم

 ... ستیراهش ن نیاما ا میمنم عصبان _

*** 

 *مهزاد*

 . ..دمیکه الزم داشتم رو خر ییزایگذاشته بود همه چ ارمیکه اهورا دراخت یپول با

ها دانشجو ه زدنرفتن به دانشگاه شوق داشتم... سروکل یبرا شد،یکالسام شروع م گهیدو روز د از

 بود...  ندیبرام خوشا یبااستاد و اون جو علم

درو  دن بهز... کارم ازصبح تاشب شده بود زل شدمیبودن راحت م نیهمه روت نیازا یکم الاقل

 رو شمردن! واریو ترک د وارید

 گرفتمیم لیغذا شوربا تحوه جای بکه  کردمیم یوقتاهم آشپز یبعض

 ... شدیم یصرف سطل آشغال دیخریکه اهورا م ییها ییمواد غذا نصف
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 درررک مگه آشپز آورده بره گمشه رستوران غذاشم کوفت کنه... واال به

کتابم  رق زدنپام انداختم و مشغول و یکیاون  یغذامو سوزوندم پامو رو نکهیراحت ازا الیباخ

 شدم!

 یلو دمشیدیاهورا اومد پشتم بهش بود و نم یقفل و بعدش قدم ها یتو دیچرخش کل یصدا

 انداخت روش! چشمیکتشو درآورد و پرت کرد رو مبل و سوئ دمیاز خش خش لباسش فهم

 شدم و آروم سالم کردم...  بلند

 جوابمو داد...  رلبیز دادیکه گردنشو ماساژ م یجمع شده درحال یا افهیق با

 ش بود گرفتش سمتم باتعجب گفتم: بزرگ دست لونینا هی

  ه؟یچ نیا _

 خب بازش کن...  _

 ؟؟؟ برا منه _

 بهت...  دادمشیخب اگه براتو نبود نم ؟یپرسیمزخرف م _

 دبو فیکفش و ک یجعبه  هیتوش انداختم  اتیبه محتو یرو ازدستش گرفتم ونگاه سهیک

 رومبل و بسته رو باز کردم...  نشستم

 کوله ستش بود فیبا ک متیکفش خوشگل مارک و گرون ق هی

 نگم یزیقشنگ بودنتونستم چ یلیخ

 قشنگه یلیاهورا... خ یمرس _

 اخماشو بازکنه گفت:  نکهیا بدون

 شهیدانشگاه الزمت م یمبارکت باشه... برا _
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 نبود یازین دمیخر؛ یکه داد یباپول _

  شه؟یم یمن بخرم چ میکیحاال  _

 دستتم شکست... ؛ حرف بزنه نکبت یبالحن آرومتر کمی مردیم شیا

 ؟؟؟ دبود، نبو یتشکرکاف هیبرداشتم و رفتم تو اتاقم همون  نیزم یوکفش رو از رو فیک

بود ن یکلکه مش زدیپامو م کهیانگشت کوچ کمیاندازه پام بود فقط  دمیاتاق کفشم وپوش یتو

 !!!شهیچندبارباهاش راه برم درست م

 بازشدنش بود که اومد ژیق یاتاق زده شد بعدصدا در

 اندازته؟  :اهورا

 شدم وگفتم:  به جاپام جا یپاشنه وپنجه  یرو

 آره! _

 ردکبود رو برداشت ونگاهش  یعسل زیم یکه رو یرد شد ونشست رو تخت... عکس ازکنارم

 دهیزته دل خندودم و دوتامون ابکرده  ل-غ-برو محکم  ادیبود که من، مه ادیازمنو مه یعکس

 ... دارم کم لیبیبچه گربه افتادم وفقط س هی هیعکس شب نیا یمن تو گفتیم ادی... مهمیبود

 هیضق نیروا دادمینشون م تیشترحساسیب یانگار هرچ اوردیمنو درم غیج شهیحرفش هم نیا

 ... کردیم تمیشتراذیب ادیمه

 : راگفتیبم وگ ییازعکس گرفت وبه من دوخت... باصدا قشوینگاه عم اهورا

 ؟ ه؟یکالسات چه ساعت _

ها ساعت هشت صبح تا چهار کالس دارم پنجشنبه هام چهار تاهشت  کشنبهیشنبه ها و _

 شب... 
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 خونه ساعت ده شبه!!! یکه... تابرس شهیم رید _

 نداره! یمشکل امیم یباتاکس _

 دنبالت!! امیب تونمی... منم هرروز نمشهینه نم _

 ؟؟؟ خوبه امیبا خر ب کارکنمیخب پس چ _

  ؟یستیبلد ن یرانندگ _

 نچ!!  _

 بلند شد قاب عکس رو گذاشت سرجاش وگفت:  ازجاش

 دنبالت...  امیخودم م یدار رکالسیکه د ییفعال روزها _

 اعالم کردم تموینگفتم باسکوت رضا یزیچ

*** 

 یشوکف فیوالبته ک یمشک نیو شلوار ج یسرمه ا یخودمونگاه کردم مانتو ومقنعه  نهیآ یتو

مناسب  نشگاهدا طیمح یوساده که برا کیش پیت هیشده بودم  یبود... عال دهیکه اهورا برام خر

 بود... 

آن قر ریز نو ازروز اول مدرسه ها مامان م شهیهم رونیخونه رو برداشتم ورفتم ب دیپول وکل فیک

 گفتم:  رلبیوز دمیس-و-ب زویم ینبود... خودم قرآن رو یاما امروز کس کردیبدرقه م

 تو دیبه ام یاله _

دن رد ش یخلوت... فقط صدا ابونهایخ یکردم صبح بود وهمه  یرو ادهیپ بوساتو ستگاهیا تا

 دیرسیبه گوش م نهایازماش یبعض
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انشجوها د از یادیبزرگ دانشگاه تعداد ز اطیخودمو به دانشگاه رسوندم هرگوشه از ح وسباتو با

 بودن زیرلب گفتم:  ستادهیا

 فکرکردم فقط خودم خرخونم...  _

 نیمدل نیا همه نجاینکن ا فکرا نیا از _

 که پشت سرم بودنگاه کردم یبرگشتم وبه دختر تعجب با

 به نظرم اومد...  یاول دختربامزه ا تونگاه

 ود!!!بشده  باز یرنگش به لبخند بزرگ یصورت یبا-ل ابروهاشو پوشونده بود و یهاش تارو یچتر

 آروم گفتم...  یلیمنکه خ د؟یازکجا حرف منوشن نیاما... ا

 گفت:  عیقدم برداشتم تابرم که سر الیخیب

 ااا کجا؟  _

 گفتم: خونه آق شجاع...  بااخم

 : دوگفتیجواب پس بدم خند نمیبه ا دیپررو بود... انگاربا چقدر

  ؟یدیم ییافتخار آشنا سوامیمن گ زمیعز یشیم یباشه چراعصبان _

 مانتوم مشت کردم وگفتم:  بیج یتوجه به دست دراز شده اش، دستمو تو یب

 رادمان هستم! _

 زود به حالت قبلش برگشت وگفت:  یول دیلباش ماس یلبخندرو

  ؟یهست یترم اول _

 حدقه چرخوندم وگفتم:  یتو چشمامو

 بااجازتون _
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 وگفت:  دیهم کوب دستاشوبه

 یچه عااال یوا _

 گفت:  گهینفرد هیروبه  بعد

 ... داکردمیبچه گربه پ ایبدوب یلیل _

 یزیچستم حال نتون نیباا نیپائ اوردمیهم فشردم اگه جاش بود فکشو م یدندونامو رو باحرص

 نگم

 یسرو راجع به هرک یهرحرف نیدیچه طرز صحبته خانم؟ چطوربه خودتون اجازه م نیا _

  د؟یبزن

 من فقط...  _

ختره دازکنارش رد شدم  عیصورتم نشوندم وسر یرو ظیاخم غل هیحرفش تموم بشه  نگذاشتم

 ... شعوریپسرخاله شده... بچه گربه ننته احمق ب دهیپررو تامنو د ی

 نشستم زاستاد،یم کینزد یصندل هی یکردن کالسم رو دایبعدازپ

ود رگه بب هی یسرم تو کردمیتوجه نم یکالس به کس یبعد همون دختره هم اومد تو قهیدق چند

 ... دمیکشیروش م یباخودکار خطوط نامفهوم و

 یادجو ش بوداما یساعت کالس طوالن نکهیقبل کم شد باا یازاون همهمه  گهیاومد و د استاد

ه بود اما اد بوخنده آز ی... شوخخندوندنیهمه رو م زدنیکه م ییباحرفا یداشت... دانشجوها گاه

 . ..زدیمدلو  گذشتیبه اندازش قشنگ بود از حدکه م یزیهرچ یدکترعامر یموقع اش به گفته 

 هیکه  گشتمیم میدنبال گوش فمیتوک رونیجمع کردم و اومدم ب لمویکه تموم شد وسا کالس

 گفت:  ییصدا
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 دیخانم رادمان... ببخش _

 بود یبلند کردم همون دخترصبح سرمو

 ... رفتیوباانگشتاش ور م نیبود پائ سرشوانداخته

 اشتمند یمن منظور _

بود  رفتهخودشو گ یتابلو جلو یلیتاخفه شدن از خنده نداره... خ یزیکه چ دمیفهم ازحالتش

 زدم وگفتم:  یکیتانخنده، لبخندکوچ

 باشه! _

 دوشم انداختم وبه سمت پله ها حرکت کردم یرو رو فمیک

 دنبالم اومد وگفت:  _

 !!یماه یلیمهزاد جون خ یمرس _

  ...روایکه اوپس رفتم تو د یدونینگاهش کردم خواستم بپرسم اسم منو از کجا م باتعجب

حس  یطرف صورتم ب هی کردمیماساژ دادم حس م مویشونیآخ ونالم بلند شد بادستم پ یصدا

 ... دیخندیداشت م زیر زیکه دردش آروم شد نگاهم افتاد به دختره ر یشده کم

 صورتم برداشتم وگفتم:  یاز رو دستمو

 خنده داره؟  شیچ _

 زهیکه جزوه هاش بر یخوردیپسر خوشگل مستون م هیامروزبه  دیفقط تو با زمیعز یچیه _

که داره  یبعد اونم درحال""حواسم پرت شد دیاواا ببخش""یو بگ یشگیهم الوگیتوام همون د

 گهیوو د گهیو د ""خانومم""بعد تو دلش اضافه کنه""فدا سرت""بگه کنهیجزوه هاشو جمع م

 بر بدن!!! میزنیهم مام یسشام عرو گهیبعله د
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به  دوضربه باانگشتم زدیحرف م زیر کینگاهش کردم چشماشو بسته بودو  زشدهیر یچشما

 زدم:  شیشونیپ

  ؟؟یکنیم ییداستان سرا یحالت خوبه تو؟ چ نیبب _

 کردم! ی: شوخ دوگفتیخند

 نمک بود...  یب یلیخ _

 ..شهینمک ینمکش به ب _

 وانهید برو بابا _

 تو مهزاد...  یچه تلخ شیا _

 باالرفته گفتم:  یوباابروها دمیپاچرخ یپاشنه  یرو

  ؟یدونیم کجا از اسم منو تو _

 کردیم ابیاستاد داشت حضورغ یوقت _

 ... دمیفهم

 گفتم:  یو رو سرم گذاشتم وبادرموندگ کالسورم

  ؟یدست از سرم بردار کارکنمیچ _

 تابناگوش باز شد:  ششین

 و آدم باش...  اریدرن یانقدر چندش باز _

 گفت:  عیکردم که سر اخم

 که باهام دوست باش! نهی..منظورم ازیغلط خوردم... چ _

 ؟ مگه اآلن باهات دشمنم؟ _
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 باش یمینهه اما خب دوست صم _

 ادیازت خوشم نم _

 چرا؟  _

 !یحوصلتو ندارم با یپر حرف یلیخ _

 وگفت:  نیبه زم دیکوب پاشو

 جهنم!! _

 ومدیبدم م کردنیم تیمیاحساس صم دهیکه نرس ییجوابشو بدم ازکسا برنگشتم

 ... خوردمیهات داگم م چیسلف نشسته بودم و آروم ازساندو یتو

 دیندخیم نیمت یلیکه خ یدخترچادر هیآروم  یخنده ها یخلوت بود فقط صدا بایتقر سالن

 کردیداشت باتلفن صحبت م ومدیم

 شد عقب دهیرو به روم کش یبا چال لپش بودم که صندل هیدخترچادر توفکراون

 که تودهنم بود وقورت دادم و گفتم:  یا لقمه

 بازم تو! یووووو _

 مقنعشو درست کردوگفت:  یباال

 خانم گل گالب!! سویگ نجانبیا یبل _

 !یکن فیخودت از خودت تعر نکهیمگه ا _

  شهیعاشقم م نهیبمنو تونگاه اول ب یندارم چون هرکس فیبه تعر ازین _

 وقت! هینبره  لتیتحو میس _

 !!!میندار لیتحو میبه س ازین رهیبگ لیدوست مارو تحو هینه واال اگه  _
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 خوامیمن دوست نم _

 خب نخواه اما بذار الاقل نسکافمو بخورم یلیخ _

 امو انداختم باال وگفتم:  شونه

 بخور به من چه؟  _

 تموم شد مقنعمو صاف کردم وبادست چروک پشت مانتومو گرفتم چمیساندو یوقت

را چ دونمی... نمکردینسکافش فوت م یکاغذ وانیل یتو کردویمنونگاه م یرچشمیز سویگ

  اس...مخمو بزنه... اما... نکنه ازاون خوادیبود به من پسرم نبود که بگم م ردادهیگ

 به تنم نشست...  یفکرشم چندشم شد و لرز از یحت یییاَ

 ... یول

 بود...  بینج یلیخ افشیق خورهیبهش نم نه

 دستمو گرفت وگفت:  عیبرداشتم که سر زیم یازرو مویدود نکیبردم ع دست

 مونده یکل یبمون تاکالس بعد گهینرو د _

 شم!نبا یسته که تو یمن تو کالس خدا خواست و دیشا میماباهم کالس دار یدونیکجا م تو از _

 گفت:  یگشاد ی باخنده

 کالساشون باهمه!!! ایترم اول ی نجاهمهیا _

 !رونیب دمیدستش کش ریکردم و دستمو از ز یپوف

 شانس منه...  _

 مگه من جذام دارم؟  ؟یکنیم ینجوریباباخب تو چرا ا _سویگ

 داشته باشم!!! یدوست خوامیمشکل ازمنه که نم یتو جذام ندار زمینه عز _
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 ش رد شدم که پشت سرم بلند گفت: ل-غ-ب از

  ؟؟ گناهه بیشهر غر هیتو یدخترشهرستان هیمگه دوست شدن با _

 توشون اشک جمع شده بود  دویلرزیکردم مردمک چشماش م نگاهش

  کرد؟یم هیساده گر یدوست هیدخترداشت بخاطر نیمن..ا یخدا

 ؟؟؟ دانشگاه هست چرا من نیهمه دخترهم سن وسال ماتوا نیا _

 شد کمیحالت گرفته دراومد ونزد ونازا

 ... یباش یتونیحس کردم تو م نیهم خوامیهمدم م هیمن فقط  _

 رنگ شبش!! یمشک ینگفتم زل زدم توچشما یزیچ

  ؟یهست _

 بود دایزاللش پ یلحظه دلم براش سوخت صدق حرفاش از چشما اون

 شدوگفت:  زونیتکون دادم باذوق از سروکولم آو سرمو

 که خوشگل باشن !! شمیدوست م ییباکسا شهیهم _

 مثه خودت! _

ز ا یبرخباهاش بودم  یبود!!وقت یگذشت دخترشاد وسرزنده ا سویگ یایطونیوقت با ش تاآخر

 نبود یحوصلگ یو ب یکسل

حصر من تشویموضوع شخص نیوا ساختیخاطره خوب م هی یاتفاقات زندگ نیتر کیازکوچ سویگ

 ... کردیبه فرد ترم

 مترو رفتم...  ستگاهیکردم وبه سمت ا یخداحافظ سویکه تموم شد از گ کالسمون

 دوستش رفت خوابگاه...  یلیهم به همراه ل سویگ
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 .. مقنعه اعصاب خورد کن و از سرم بکنم. نیهرچه زودتر برسم خونه وا خواستیم دلم

رده ک یبزتو آشپزخونه... دلم بدجور هوس قرمه س دمیخونه لباسامو عوض کردم وپر دمیتارس

همش نم وباز خراب ک دمیترسیم نکهیکه هم بلدنبودم بپزم هم ا نجابودیخب مشکل ا یبود ول

 صرف سطل آشغال بشه!!

 بود که زنگ بزنم به مامان...  نیراه ا نیبهتر

ود ب بیجع دیچیگوشم پ یبابا تو یخونه رو گرفتم..صدا یرو برداشتم وتندتند شماره  یگوش

 ساعت از روز خونه بود...  نیکه ا

 بله؟  _

 کردم و گفتم:  یا سرفه

 سالم مامان هست؟  _

  ومدین ییصدا چیه چندلحظه

 الووو؟  _

 گفت:  یبم وگرفته ا یباصدا

 دستت...  یچندلحظه گوش _

نگ زترش ... مثالً دخدادمیتکون م یوپامو عصب کندمینگفتم تنها داشتم پوست لبم وم یزیچ

 دیحالمو هم نپرس یحتزده بود... هه 

 ازاون ور خط اومد که گفت:  صداش

 تلفن...  ایخانم ب _

 مامان با لطافت خاص خودش گفت:  شهیهم مثل
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 جانم؟  _

 نَن جون.. المیس _

 مادر؟  یخوب زدلمیسالاام عز _

 نیشما چطور یسیم _

 خوبم...  _

 رو بپرسم.. یمامان زنگ زدم ازت دستور قرمه سبز _

  ...ینخودتو خسته ک خوادیتو نم کنمیخب من برات درست م یقربونت برم هوس کرد یاله _

 !کنمیخودم درست م چه جوریه  نیبگ رم،یبگ ادی خوامینه آخه م _

رد که ک دیکوگفت وقطع کرد قبل از اون تا دادمیم دانجامیکه با هیاول یتندتند کارا مامان

 هرجابه مشکل خوردم بهش زنگ بزنم... 

 اندازه خورد کردم...  هیهرکدوم  رو ازایپ

 زقابلیچ هی دمکریدستورات مامان رو اجرا کردم در زود پز و گذاشتم ودعا دعام یبه مو همه  مو

 کدوم ازغذاهام خوب شده باشه...  هیحاال فکر نکنم  ... تاادیاز آب درب یتحمل

ودش وخ رفتیچشم غره م هیفقط  گفتیبهم نم یچیاهورا ه زدمیکه م یبود که هرگند جالب

 . ..میدنمونه شده بو یمدت فکرکنم مشتر نیتوا دادیبه رستوران وغذا سفارش م زدیزنگ م

و مثه بت گاکه اهورا بالنس شدیهم آماده کردم و رفتم تو اتاق چشمام داشت گرم خواب م برج

 تو...  راومدیخر سرشو انداخت ز

  ؟یمهزاد... خواب _

 غلت زدم:  توجام
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  ؟یداشت یشدم کار داریکه به لطف شما ببودم  _

 نه فقط خواستم بگم من اومدم...  _

 چشم ننت روشن...  یباشه به سالمت _

 !!رونیکرد و رفت ب یقروچه ا دندون

 دوباره خواستم بخوابم که اهورا دادزد:  الیخیب

 ـــت!غــــــذات ســــــوخ _

 و با دو خودمو به آشپزخونه رسوندم...  دمیجت ازجام پر مثه

 کردیمرموزش منو نگاه م یمبل افتاده بود وباخنده  یرو اهورا

 پخت و یخوشگل داشت م یلیبود خورشتم خ سرجاش زیبه غذام انداختم همه چ ینگاه

 نبود شیچیه

 بود دهیمبل دراز کش یت رو-خ-تنه ل مین به سمت اهورا رفتم باز با باحرص

 و صورتش ودست به کمرگفتم: شدم ت دوال

 غذام سوخت؟  یگیم یمگه مرض دار _

 ... کردیرصد م نموینگفت فقط چشماش از گردن به پائ یزیچ

.. تر. نیرفته بود پائ کمیجمع شده بود وشلوارکم  نمیس ریبه خودم کردم تاپم تاز ینگاه

 توچشمام ثابت موند...  دویچرخ کلمیچشماش رو کل ه

 خودمو درست کردم وبااخم گفتم:  عیسر

 !یعوض زیه کهیمرت _

  دیحرف من غش غش خند نیدنبال ا به
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 کنمیاعتراف م ینبود!! ول زیداره دراصل اهورا ه تموییبانگاهش فقط قصد اذ دونستمیم

 !کردیباچشماش جادوم م

 وگفتم:  ستادمیا صاف

 کوفت!! _

ردم خو جیگگرفت ومنم که  ییرپایپشت گوشم فرستادم تا خواستم قدم بردارم اهورا ز موهامو

 ... نیزم

 از جام بلند شدم وگفتم:  تند

 !کشمتیمبه خدا  _

ت مبل تو سرو صور یبتونه فرارکنه روشکمش نشستم و با مشت وکوسن ها نکهیازا قبل

 دمیکوبیوشکمش م

  ؟یضیمر... ؟ی... کرم داریسمیساد _

 خودش کرده بود...  لیودستشو حا دیخندیم اهورا

اهورا  هنکیبود مخصوصاً ا ختهیاعصابمو بهم ر و شدیطرف پخش م هیموهام به  حرکتم هر با

 شدمیترم یجر دیخندیم

 ... ایچه خوش خنده شدن بعض _

 ... یاشتد یخوب یت بود سرگرمل-غ-بتو  یشیپ هیمن  یتوام اگه جا _

 اهورا یعضله ها یرو یریتاث چیجون من ه یوب کیکوچ یضربه ها دمیتقال کش از دست

 نداشت... 

 نگاهش کردم که دوباره به خنده افتاد ضیباغ چنان

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 عاطفه.تی –حس تنهایی  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

260 
 

 !!یشیفرمیخود لوس ،یکنیکه نگاه م ینجوریا نی... ببنیبب _

ز ار اانگ شه،ینشون بدم بدتر م تیشترحساسیب یبودم هرچ دهیمدت فهم نینگفتم توا یزیچ

 حرص خوردن من لذت میبرد... 

ش به یکینزد نیازا یحس چیخودش کرد... ه کیموهام فرو برد سرمو نزد یالبال دستشو

 !شدمیآهن سرد جذبش م کهیت هیآهن ربا بود که فقط منو مثل  هینداشتم... اهورا

 من مثل همون آهن بود...  تیخاص دمیشا

 وگفت:  دیکش یآه دیلرزیردمکش مزل زده بودم تو چشماش م گفتمینم یزیچ

 دفعه واقعاً غذات سوخت! نیجوجو فکر کنم ا _

 چهیوبازمن دمدایاجازه م دیپس نبا خواستیهوس منو م یاهورا فقط برا نیمبل اومدم پائ یرو از

 دمیچ وزیوم روخاموش کردم رقابلمهیآروم رفتم توآشپزخونه ز یهوس خودش بدونه... وباقدم ها

 دمیکوبیبهم م زویعمد همه چ از

 بهم! زدمشیاز توش بردارم م یزیچ نکهیو بدون ا کردمیباز م رو ها نتیدرکاب

 اً انصاف زیم یظرف و گذاشتمش رو یتو دمیغذارو کش... ینشست روصندل الیخیب اومد و اهورا

 خوشگل شده بود هم خوش بو هم

 : دیکرد وبو کش کینزد شینیبشقاب خورشت و به ب اهورا

 !یــــــــــیجوجو چه کررداوووم  _

 ده!!!شهست... چه اخالقش خوب  شیزیچ هیفکر کردم که اهورا امروز  نینگفتم به ا یزیچ

 ثبات...  یو ب یبود دمدم یجور نیهم کال

 با ده من عسل خودرش! شدینم گهیباردیخوب بود  باری
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 نصفه روز درماه بود...  هیالبته خوب بودنش  که

 شور بود...  یکم یخوشمزه شده بود ول ختمیبرنجم ر یاز خورشت رو یکم

 رستورانه...  یقابل تحمل تراز غذا یول کم،یشوره  :اهورا

 گفت: و دیددرآورد غش غش خن غمویپاک کرد که ج یزیباولع غذاشو خورد دستشو با رو م اهورا

 !دیچسب یلیخ یمرس _

 شستنشو نداشتم...  یحوصله  نکیس یجمع کردم وگذاشتم تو ظرفارو

 شدم...  هوشیکه ب دینکش هیافتادم رو تخت به ثان یتو اتاق و باخستگ رفتم

**** 

 دنبالم...  ادیبودم که ب سادهیدر دانشگاه منتظراهورا وا یبود... جلو پنجشنبه

 . رفته بود خوابگاه.. سویوقت بود گ یلیخ رفتیم یشده بود و روبه سرد کیتار هوا

 از اهورا نشد...  یخبرساعت گذشت  مین

 ومدهین رک کهبود... به در یکیکه اون نزد یموندن، راه افتادم سمت آژانس کجایشدم از کالفه

  ؟؟ کنهیم یچه فرق اشبیمگه خودم چالقم برم خونه؟ حاال روز 

 خودمو به خونه رسوندم یدربست هیباگرفتن  

 بودم! یساعت قالم گذاشته بود عصب کیاهورا  نکهیازا

م پا یوکوچه و جل یتو دیچیباسرعت پ نیماش هیکه  گشتمیم دیته کولم داشتم دنبال کل از

 ترمز کرد!

 لنتش بلند شد...  یو بو کاشیالست غیج یکردم صدا وحشت

 ... زدم رو کاپوت وگفتم: دمیدیبود و داخلش ونم یدود نیماش یها شهیش
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 !!یکش ابویبرو  یکن یرانندگ یستیبلد ن ؟یمگه کور یهووو _

 نشون نداد...  یعکس العمل چیکر بود ه ایکه فکرکنم واقعاً کور  رانندش

هم  م اهوراباز کنومن خواستم در  نکهیهمزمان باا... درآوردم دمویروهم فشار دادم و کل دندونامو

 قدم رفتم عقب ونگاهش کردم! هیبازش کرد 

 یدویکسشده بود! تا پیبود که تاچندلحظه مات موندم بهش چه خوش ت رینفس گ پشیت انقدر

ده ش وودیلها یگرایلباس باز هیشب... یسرمه ا ونیو پاپ دیفراک سف قهی راهنیبا پ یسرمه ا

 بود!!!

 هم جذاب تربود! مونیبگم ازشب عروس تونمیبه جرئت م یحت

 وگفت:  شیشونیرو پ دیبادست کوب اهورا

 سراغت! امیفراموش کردم ب یوا _

 ... شد ادهیپوش ازش پ کیش یلیدختر خ هیبازشد و نیبزنم که در اون ماش یحرف خواستم

 وگفت:  ستادیاهورا ا یرو به رو اومد

 امشب مواظب باشم ازم ندزدنت! دیبا یشد بایچه ز زمیعز _

 ... ای... توجام خشک شدم... اهورا چقدر پست بود خدادیلرز قلبم

 ... دستشو گرفت ورفت... کردیشدم بهش بالبخند کنج لبش به دختره نگاه م رهیخ

ختر ون دابگه با  یزیچ نکهیبه من نکرد و بدون ا ینگاه مین یحت دیلرزیام از حرص م چونه

 رفت... 

انقدر  گذاشتمیپله ها م یکه رو یبهم... هرقدم دمیدوونده بود درو کوب شهیکه تودلم ر یا نهیباک

 برام نداشت...  یتیاهم چیه یول رفتیخودم ضعف م یکه پاهامحکم بود 
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 زدمیمانتوم رو دونه دونه بازکردم وبلند بلند باخودم حرف م یها دکمه

 مثال زن داره...  یعوض کشهیخجالتم نم _

وست د ینابویولگرد خ یازهمون پسرا یکیباز... خوبه منم برم مثه خودش با-س-و-ه رتیغ یب

 !انهیبزنه  یجرئتشو داره زر نمیشم تابب

 ن بود شل شده یبودم کم دهیمانتوم وکش یدکمه ها ادینگاه کردم از حرص ز نهیتوآ خودمو

 بود! ختهیصورتم ر یبودم وموهام تو دهیام هم ازسرم کش مقنعه

 ازهاشویرت نخودته... حرف مامان درست بود... گفته بودنذار شوه ریمهزاد خانم؟ تقص یدید _

 شد!!!ن ندتبیتا زده شد... پا یرفته؟ انقدر سرد رفتار کرد ادتیاز خونه برطرف کنه  رونیب

 : دمیداد کش سروجدانم

هلش ا... اگه هوس پس بذار باهمون خوادیهوسش م یمنو برا یدیخفه شو مگه ند یکیتو _

 باشه!!خودش گفت از من متنفره!

 رفتیهروقت حوصلش سرمکه  شیشب باز مهیشکست... انگارشده بودم عروسک خ بغضم

 !!ومدسراغمیم

 .. .شناسمیلعنت بهت که خودمم خودمو نم یختیبهم ر مویلعنت به تو اهورا که زندگ _

 ... ییگرما چیوبدون ه یو برف خیشده بود مثه قطب  میزندگ

 د... شکردم... انقدر که دلم سبک  هیبلندمظلومانه گر یگذاشتم لبه مبل و باصدا سرمو

 داشتن! ازیهم ن هیدارن به اشک وگر ازین یکه به خنده وشاد آدماهمونقدر

 دمیکاناپه دراز کش یمانتوم وازتنم دراوردم و رو یرمق یباب

 !!!یشیراحت م گهیتوئه مهزاد... تاچندماه د ریتقد نمیا _
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 ز تکابود فقط  کیدستم رد اشک چشمام وپاک کردم... کز کردم گوشه مبل همه جاتار بامچ

 .. طرف هم پخش شده بودن. نینور به ا یآشپزخونه روشن بود روزنه ها یکه تو یچراغ

 پروندم یجیازاون حالت گ میزنگ گوش یصدا

 جواب دادم:  عیادسریاسم مه دنیباد

 جانم؟  _

 سالم...  _

  ؟؟ ی... خوبزمیسالم عز _

  ؟ییآره... تنها : ادیمه

 اووهووم...  _

 رونیب میدنبالت بر امیب _

 من! شیپ ایدلم برات تنگ شده اما اصال حالشو ندارم!توب یلیخ نکهیباا _

 آماده باش...  گهیساعت د می... ناریبهونه ن _

 نگذاشت جوابشو بدم قطع کرد! یحت

 صورتم نشوندم! یرو یظینسبتا غل شیصورتم وشستم و آرا یحوصلگ یباب

 نتونستم بکنم! یکار شیقرمز یبرا یشدول دهیپوش یچشمام تاحد پف

 مویوارمشکبه همراه شل یقرمز رنگ باکمربند پهن مشک زهیپائ یبه لبام زدم مانتو زقرم رژ

 شال قرمزم رو آزاد گذاشتم! یو دسته ها دمیپوش

 یمبل... پام رو به حالت عصب ینشستم رو ادیعطر به گردن ومچ دستام زدم ومنتظر مه یکم

دلشوره...  هیشب یزیچ هیبود که تودلم رخنه کرده بود یچه حس دونمینم !دادمیتکون م
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... حالم بدبود دست داشتیدست از سرم بر نم ی..دلزدگدمیونفرت شا نهی... کیحسادت... سردگم

 !شدمیمنزجر م نیاهورا واون دختره االن تو چه حال نکهیا فکر از و دیلرزیپاهام م و

 رو مبل دمیو مشتم وکوب دمیکش یعصب غیج هی

اون چرخ  یاآلن کجاست؟ احمق چرا فکرت همش تو حال وهوا یبه توچه که اون عوض _

براش  یره اوذ ادیاون ازتو بدش م نکهیمگه نه ا ؟ی؟ اون االن حالش خوشه تو چرا بدخوره؟یم

  ؟یندار تیاهم

 تلخ کرده بود رو به عکس اهورا گفتم:  که گلوم رو یبابغض

 !!یندار یتیاهم چیمن ه یمنم ازت متنفرم... توام برا _

  داشت؟یحس حسادت و دلشوره دست از سرم برنم نیچرا ا پس

 کیه توک یهمه حس نیحالم از ا زدیم ی!قلبم به تندشمیم ضیچم شده بود؟ نکنه دارم مر من

 بهم میخورد...  اوردیلحظه به سمتم هجوم م

 زدم: اهـــــــــــــــه من چمه؟  غیج

 خبربد بودم!! هینداشت انگار همش منتظر یفیوسردرگم بودم حس وحالم توص کالفه

بود  یعالزیچک کردم همه چ نهیآ یخودمو تو نیپائ دبرمیبا دمیزد فهم ادیکه مه یزنگ باتک

 حالم ازچشمام کامال مشخص بود! یخوشگل شده بودم ول

 !نیورفتم پائ دمیبود وپوش شیک یدایکه جزو خر یلژدار مشک کفش

 شهیمهپت ومت  زدنیوحرف م نیداده بودن به کاپوت ماش هیتک نهیواحسان دست به س ادیمه

 زدم وخودمو بهشون رسوندم یباهمن!لبخند

 سالم...  _
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 گفت:  یبه من کردن احسان بالحن جد یاول نگاه دوتاشون

 سالم خانم _

 کرد! نیومثال ادامه حرفشوگفت... واا چرا همچ ادیروشو کرد طرف مه بعد

 وگفت: سر احسان  زد تو دونهه ی ادیمه

 سالم گلم _

 به گونه اش زد و گفت:  یچنگ احسان

  ؟؟ گلم یگیبهش م هیک نیگلم؟ ا _

  کرد؟یم نیبازبهش نگاه کردم چرا همچ بادهن

  م؟یبر ادیمه _

کرده  شیقاط ترازقبل که البته اخمم یجد یبگه دوباره احسان بالحن یزیچ ادیمه نکهیازا قبل

 بود گفت: 

 دیلطفاً مزاحم نش میشناسیخانم؟ ماشمارو نم میکجا بر _

 وگفتم:  شیشونیانگشت اشاره زدم رو پ با

 خورده؟  ییسرت به جا _

 گفت:  ینازک وزنونه ا یباصدا

 اوا خدا مرگم بده...  _

 !!کنهیبلند م التیدست رو ع ؟یبگ یزیچ یخوای: حاج آقا شما نمادگفتیمه روبه

 دینداشته اش کش یالیبیبه س یدست ایداش مشت نیا یباصدا ادیتانخندم... مه دمیگز لبمو

 وگفت: 
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 !فهیضع نیشوما برو تو ماش _

  ؟یدعوا نکن ی: حاجاحسان

 هوا تاب داد وگفت:  یاش رو تو یفرض حیتسب ادیمه

  ؟یستیمگه خودت ناموس ن ؟یدست رو حَج خَنوم ما بلند کرد یشوما به چه حق _

 ... وسط خنده هام گفتم: دمیغش غش خند ادیمه باحرف

 ... بخدانی... خُلیلیخ _

 رخندهیز میتامون زد سه

 !رشدید میبچه هازشته، برمهیاد: 

 احسان دروبست وگفت:  مینشست نیماش یتو

 هوا سرد شده ها!! _

 دهنم گرفتم وها کردم:  یجلو دستمو

 انقدر سرده...  میسابقه اس... هنوز تو مهرماه یب... آره _

  م؟یدر راهه!!... خب کجابر یزمستون سردمهیاد: 

 باتم داوشم!! یبر ی: هر وراحسان

 جلو بردم وگفتم:  ،یازوسط دوتا صندل سرمو

 گشنمه یلیرستوران)... (خ میبر _

 شکم! یبه سو شی... پس پمی: پس به زن براحسان

 از یحاج یوحاج ادیمه یدستشو حلقه کرده بود دور بازو یرستوران احسان بامسخرگ ریمس تو

 افتاد یدهنش نم
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 که دلدرد گرفتم! دمیخند انقدرازدستش

 ونگاهش کنم رمیباعث شد چشم ازاحسان بگ نهیا یازتو ادینگاه مه ینیسنگ

 بودحرفا یلیخ انگریب ادیزل زده بودبه من که لبخندم محو شد... نگاه مه قیعم چنان

 ... میدیفهم ینمازش  یزیچ ادینه من نه مه یول زدیداشت حرف م کسرهی احسان

 د... ابلو بوت یلیچشمام خ یکردم سرخ هیگر دهیفهم دونستمیبود... م ییمثه بازجو ادبرامیمه نگاه

 !نیپائ سرموانداختم

 : دوگفتیکش یپوف ادیمه

 احسان انقدرحرف نزن پخشو روشن کن _

 به چشم! ی: ااحسان

 سرمو بلند کردم یفروغ دونیفر یباصدا

 بود ادیمورد عالقه مه خواننده

 .کنهیفوت م یصداش، انگارداره تو لوله بخار نیباا هیچ نی: اه ااحسان

 خونسردگفت: خفه شو! ادیمه

 !رونیزل زدم به ب ازپنجره

 بشه! یکی ادینگاهم بانگاه مه نمی خواست دلم

 !کردمیازش فرار م قت،یفاش نشدن حق یبرا ییجوراه ی دیشا

 !دیفهمیبود که درد منوم یتنها کس اون

 ام کرد...  وونهیرستوران احسان د یتو

 !ذاشتیو سربه سرم م دادیشماره م یانداخت!الک یم کهیت ومدیوم رفتیم یه
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 رفت هوا غمیتو صورتم... ج دیآب دستشو پاش رونیاومد ب ییدستشو از

 ! فیییاحسان کث یییا _

 دیدیچشام همه جارو زرد م ششیی: آخاحسان

 باتعجب روبه من گفت:  هویجمع شده نگاهش کردم  یباصورت

  دم؟یند ییخانم من شمارو جا _

 نه چطور؟  _

 !یمادر بچه هام هیآخه حس کردم شب _

 رو شونه اش وگفتم:  دمیکوب فمویک

 !ووونهید _

 وگفت:  دیغش خند غش

 !کردیساقطم م ی... ازهستیوو یوووو یبووود... وووو نجایآخ که اگه اهورا ا _

 !دیفهم ادیرو فقط مه نیاز زهر هم تلخ تربود... ا پوزخندم

 شهیهم هنکی... نه ااااایخوشگل شد یلیخ یازدواج کرد یازوقت یجد یمهزاد جد ی: ولاحسان

 !یکرد رییتغ گمیازاون نظر م یبود تیم هیشب

 گرد شده گفتم:  یباچشما

 بودم؟  تیم هیاحسان من شب _

 !دهیپر یروح و بارنگ و رو یاره... ب _

 !یشعوریب یلیخ _
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 زد! وچشمک دیخند رونیکه تو دهنش بود ونصفش زده بود ب ینگفت فقط بالقمه بزرگ یچیه

 تخس شده بود!! یبچه ها هیاش ضعف کردم... شب افهیق یآخ که برا

 بود! ادساکتیاحسان، مه برعکس

 در گوشش گفتم :  رفتیباغذاش ور م آروم

  ؟یشده داداش یزیچ _

 کردوکوتاه گفت:  سرشوبلند

 نه! _

 نگفتم  یزی..پس چکردمیم لهیبهش پ دینبا هینجوریا یوقت دونستمیم

 ارنیب ونیتابرامون قل مینیرستوران بش رونیب یتخت ها یرو میغذا قرار شد بر بعداز

 بود یخوشگل و دنج یفضا

سن ح یقرمز بود ودورتادورش گلدون ها یها یبود که پراز ماه اطشیحوض بزرگ وسط ح هی

 شده بود!! دهیچ ایباخ فنیود وسفی

 ! کردیترم ییایبلند نئون فضارو، رو هیپا یسنگ فرش شده بود و چراغ ها کفش

 حوض بود نشستم وگفتم:  کیکه نزد ییاز تخت ها یکی یرو

 خوشگله!  یلیخ نجایدایایب _

 من! یدرهمش نشست رو به رو یبااخما ادیومه رهیبگ ونیرفت قل احسان

 ... خواستیرو نداشتم... دلم نگاه مهربونشو م ادیمه یاخما تحمل

 کردم وگفتم:  کشینزد سرمو

  ؟یکنیم غیازم در تویشگی... چرا نگاه همیستیهم ن شیپ شهیماکه هم _

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 عاطفه.تی –حس تنهایی  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

271 
 

 ؟؟؟ یکردم که ناراحت یمن کار بد ادیمه

 کرد... مهربون شد ریینگاهش تغ رنگ

... شمیم هوونید نمیبیغم چشماتوم یکردم!مهزاد من وقت ی..من کار بدینکرد یبد چینه توه _

 چشمات سرخ بود! دمتیهردفعه که د

 !کننیم هیاما چشمات گر یخندیم

نستم غصه داره... که نتو ینجوریکه تک دونه خواهرم ا رمیمیدارم ازعذاب وجدان م من

 خوشبختش کنم!!

 من بسه! یتورو دارم خوشبختم!تو باش، بودنت برا یمن وقت _

 دیپلکاشو روهم گذاشت وخند ادیمه

 شد...  کمونیروتاته کرده بود تودهنش نزد ونیقل یکه ن یدرحال احسان

 فوت کرد سمت من وگفت:  دودشو

 بکش کنار جوجه...  _

 نهیشدم تا احسانم بش به جاجا یکم

  ؟یکشی: داداش ماحسان

 نه! _

  ؟یمهزاد توچ _

 !پس گفتم: ادیبدش م ادیمه دونستمیبگم آره اما م خواستیدلم م یلیخ

 منم نه! _

 !دیچسبیم یسرد حساب یتواون هوا ییخدا میخورد ییچا ادیمه منو
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 و برداشت وگفت:  یچا ینیس دیکش ونشویقل یحساب یوقت احسان

 دهن بخونم! هیبراتون  خوامیم _

 آخ جووون _

 زدوگفت:  یشدم بهش صداش واقعاً خوب بود، چشمک رهیمشتاقم خ یباچشما

 ... دیکن میهمراه _

 ضرب گرفت و شروع کرد  ینیس یرو

 ینامهربون"

 یدونیم دونمینم

 عشقت مارو کشته  که

 رنگاهتیت

 اهتیس دوتاچشم

 آلو درشته  مثه

 یندار یرحم

 رنج و دردم  بر

 من باتو چه کردم؟  آخرمگه

 یکنیچرا لج م انقد

 یکنیچشماتو کج م یه

 چرا یمنو کرد ترک

 کجا؟  شمیتواز پ یرفت
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 المروت یا

  تیمارو اذ نکن

 طاقت ندارم چیه که

و ر یمیدق یلیخ یلیخ یازترانه ها یکیکه انتخاب کرده بود  یکرده بودم از خنده، آهنگ غش

 بود یاحمد یاز مرتض یحوض

نده خ رفتگیکه به خودش م ییشترحالتایداده بودازهمه ب رییاحسان صداشو تغ نکهیا مخصوصاً 

 داربود

 بونیرق شیپ"

 زجونیعز یکرد هیس

 "روز و روزگارم تو

 مکث کرد گفت دیاهنگ که رس ینجایا به

 !خونمیم شویبق ستمیدکلمه اشوبلد ن نیا _

 ازجانب مانشد خودش دوباره خوند:  یمنتظرجواب _

 ایموندم تودن"

 تنها یزتنهایعز

 آه و دردِ خوراکم

 وغم ازغصه

 گفت مامان

  میو رو رنگ
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 زرد چوبه زرده مثه

 رهینم ادمی

 توکافه شب اون

 باعشوه یکرد

 ماروکالفه

 یزدیس م-ا-ل یبافتح یه

 یزدیبه عباس م چشمک

 از عشق و وفا ییحرفا

 یزدیدلت خواست م یهرچ

 المروت یا

  تییمارو اذ نکن

 طاقت ندارم  گهید

 بونیرق شیپ

 جون زیعز یکرد هیس

 "روز و روزگارم  تو

وت سقش و بود دوتا انگشتشو کرده بود ته حل ریخود احسان انقدر جوگ میدست زد ادیمه منو

 !زدیم

 !کردنیمانگاه م یایباز وونهیبه د همه

 !میکرد یوونگیو د میدیمشکالتمون خند یازهمه  الیخیب ییسه تا شب اون
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 دو بود که منو رسوندن خونه و رفتن!! یکاینزد ساعت

و هسته در و آنکنه ازپله ها رفتم باال جادیکفشام سروصدا ا کردمیم یکه سع یآروم درحال آروم

 باز کردم

 قفس بودم نیکبوتر جلد هم من

 زندون! نیو دوباره مجبور بودم برگردم به هم گذاشتنیآزادم م چندساعت

 بود! کیجا سکوت و تار همه

حت را لایباخ نیهم یبرا ستیآشپزخونه هنوز روشن بود... فکر کردم اهورا ن یچراغ تو تک

 اتاقم که صداش ازجا پروندم خواستم برم تو

 !؟ یپس باالخره ازش دل کند _

 سمتش! دمیگفتم وچرخ ینیه

 !!دیدرخشیم یاز سرخ یهاله ا یبود و چشماش تو دهیمبل دراز کش یرو

 !رهیگیازت کام م گهید یکیبه نام من، اما ؛ خوبه _

  ؟؟ گفتیبود که م ییچه چرت وپرتا نیشده بود؟ ا وونهید

  ؟یشد وونهید ؟یگیم یچ _

 به سمتم اومد چونمو تو دستش گرفت و فشارداد باخشم

 یدار شوهر رفته ادتی نکهیمثه ا ؟یبود یاحمقم آره؟ تااالن باهاش کدوم قبرستون یفکرکرد _

 رفته زن ادتی نکهیوام مثه ات !یدیپریم ز-ر-هکه تو با دوست دخترات  یهمون قبرستون _

  ؟یدار

 !دیچیتوش پ یبه لبه کانتر ودرد وحشتناک دیداد عقب کمرم کوب هولم
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 کردم که گفت:  یآروم ی ناله

 ... نهیاااا پس دردت ا _

 نگاهم کرد وگفت:  کمی

ه ک ینم کسشبمو باهاش بگذرونم!او هیواسه من نداره که بخوام  یتیجذاب چیمثه تو ه یکی _

 !انهیسالمه  ستمیمطمئن ن

 تصورت کنم...  یکنار خودم حت ستمیکه حاضرن ادیبودم چقدر ازت بدم م گفته

 بلند بود! یلیشکستنم خ یصدا

 فت!زم گراواحسان برده بودم و  ادیکه امشب در کنارمه یو لذت یاهورا تمام خوش دمیلرزیم

 بسته بود  خیپشت کمرم  ی رهیت

 و درموردم بزنه؟  یحرف نیهمچ دادیبه خودش جرئت م چطور

 شدمیکدوم گناه نکرده داشتم مجازات م به

 یذاشتیم یآدم سنگ نیتو وجود ا تیانسان کمی شدیم یخدا چ آخ

 ترشیزدم دستمو رو کمرم گذاشتم دردش هرلحظه ب یزهر خند یول دیجوشیتو چشمم م اشک

 شد! یم

 لبخندتلخم هنوز رو لبم بود دیقطره اشک از چشمم چک هیبگم  تونستمینم یزیچ

 !ربودمیچشمش انقدر حق یکه جلو ی... منخوردیحالم از خودمم بهم م یحت گهید

اده افت نیزم یپشت گردنش و تو موهاش عقب عقب رفت کت ش که رو دیواردستشو کش کالفه

 !رونیبود و چنگ زد و به سرعت از خونه زد ب
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 یم ینیگسن ترشیب یقلبم بود که باهر حرف و حرکت یوزنه رو هیزانو فرود اومدم... اهورا  یرو

 !!کردیکردو وجودمو له م

 دیطلبیوتنم عاجزانه خواب م کردیم خارج کردم سرم درد م نهیآه مانند از س نفسمو

رو  یکیبار مختلف که هر ی... دور من پر شده بود از نقاب هازدمیحس خأل دست و پا م هی یتو

 ... ذاشتمیبه صورتم م

 دمیکاناپه دراز کش یگرفته رو یدل با

شتم دا هشیکه هم یتیانگار اون حس امن ومدیمصبح بود اما خواب به چشمام ن یکاینزد ساعت

 پر زده بود!!

حساس ا یقتوهمه  شترازیهست ب ی... وقتهیخوب یبد بودنش حام یکنم اهورا باهمه  داعترافیبا

 ... ادیاز مه شتریب ی... حتکنمیم تیامن

 شن شدرو کبارهیخونه به  یبکشم... همه جا یکوتاه غیباعث شد ج یرعد و برق بلند یصدا

 !!ختیسکوت شب و بهم ر یبارون تند ینگذشته بود که صدا هیچندثان هنوز

 دمکنار ز ده روپشت پنجره و پر دمیبود دو زیاغراق آم یبارون کم نیا دیوشا میمهرماه بود یتو

 شده بود سیخ ابونیخ سرتاسر

و فت به، رراهم ... خواستم پرده رو بندازم که نگشستیو پنجره رو م دیکوبیم یبه چه تند بارون

 چراغ برق نورشو داخل کوچه پخش کرده بود  ریکه ت ییبه رودرست جا

 ... دیکشیخط م نیزم یبود با کفشش رو نیبرق و سرش پائ ریداده به ت هیتک اهورا

 رزهلیم ممردونه اش آرو یشونه ها دمیخودم د ی... آره باچشمادمیکردم... نه نه د احساس

 بود.. نه از بارون آسمون بلکه از بارون چشماش!! سیلحظه سرشو بلند کرد صورتش خ هی
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 هیرگ یبقط والیه گفتمیکه حتم داشتم از سنگه و بهش م ی... مردکردیم هیاهورا داشت گر 

 .کردیم

 کرده بود...  سیتند هیبه  هیشب تینها یتو صورتش افتاده بودو اونو ب نور

 توجه بود! یاون ب یول دیکوبیبارون به صورتش م شالق

م ه خودب یانقدر حالتش قشنگ بود که وقت کردیزمزمه م ییزایچ هی رلبیبسته بود وز چشمشو

 از اشک...  سِیصورتم خ دمیاومدم، د

 شه!ا بامثل اهور یاگه اون کس مرد مغرور یبرام عذاب آور بود حت شهیهم یکس یاشکا دنید

 ون وقتاثل ام گم؟یم یچ یدونیبودم... م شونینشستم... پر نیزم یخوردم و رو زیپنجره ل کنار

 ... یچه دردته فقط بهونه دار یدونیخودتم نم یکه حت

 ... یکنیخودتم حالتو درک نم یحت

 زدیبه کوچه انداختم اهورا داشت قدم م یساعت گذشت از پنجره نگاه مین

  دارم؟یمن چرا تااالن ب گهیتو د ادیشدم هر وقت باخودش کنار اومد م الشیخیب

ت تو و و نرفت ومدیکه اهورا ن یتاوقت قایکردم بخوابم اما نشد... دق یرفتم رو کاناپه وسع رجهیش

 اتاقش من خوابم نبرد!

 وچشمامو بستم دمیکش یقیراحت شد نفس عم المیخ یوقت

*** 

 یزیسبد داروها دنبال چ یخشک اهورا باعث شد توجهم جلب شه داشت تو یسرفه ها یصدا

 !گشتیم

 بود...  ختهیو موهاش بهم ر هاش افتاده شونه
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 خوردیمتلو  کار دستش داد... موقع راه رفتن تلو شبیسرما خورده بود توبارون موندن د دیشد

 وچشماش سرخ بود

 بود دهیبخوا زیم یسرش و رو ری... دستشو گذاشته بود زکنهیم کاریچ نمیبب دمیسرک کش یکم

 تفاوت دوباره مشغول خوندن کتابم شدم...  یب

 اهورا بلند شد یناله  یصدا

 بلند شدم و آروم آروم به سمتش رفتم جام از

-خ-هم لباز یلسرما خورده بود و نکهیا خواب رفته بود احمق... با زویم یگذاشته بود رو سرشو

 ت بود

 سوخت یتب م یبدنش وحشت کردم داشت تو یگذاشتم رو بازوش ازداغ دستمو

 ! گردنم! فتهیبمونه رو دستم؟ خونش ب رهینم

 خورهیم نهیبیم... خودش زیآب گذاشتم رو م وانیکردم و بال دایتب بر پ هیسبد دارو ها  یتو از

 !!گهید

 گفتیم ونیکرد داشت هذ مونمینالش پش یبرم تو اتاق که صدا اومدم

 شونش گذاشتم وتکونش دادم یرو دستمو

 ایریمیاهورا... اهورا پاشو قرص بخور م _

 اتاق،  یم ببرمش توش کنل-غ-بکه  دیرسینشد زورم هم نم داریصداش کردم ب یهرچ

ت دس عی... سرمیشونیپ یرو گذاشتیم سیمامان دستمال خ کردمیبچه بودم تب م یوقت ادمهی

 کردم و بادستمال رفتم باال سر اهورا خیلگن پراز آب  هیبه کار شدم 

 اش نهیس یصورتش و رو یرو دمیکشیو م سیدستمال خ تندتند
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 س،یال خدستم داشتمیبدنش برم یدستمال و از رو یوقت خورمیتبش باال بود که قسم م انقدر

 شد یخشک م

 کارو تکرار کردم! نیتر چندبار ا نیبدنش اومده پائ یکه حس کردم، دما یتاوقت

 !دمیفهم یکه نم گفتیم ییزایچ هی رلبیز یبدنش کم شده بود ول یداغ از

و ره بود قسمت از صورتشو که گذاشت هیبرداشت  زیم یخورد و سرشو از رو یکردم تکون صداش

 شد بهم رهیخمار و تبدارش خ یقرمز شده بود آب دهنشو قورت داد وباچشما زیم

ز لوپ اقلبش کردم چند  کیآب و نزد وانیدهنش، ل یجاش درآوردم وگذاشتم تو یو ازتو قرص

 همچنان زل زده بود به من یآب خورد ول

 تراحت کن!!پاشو برو تو اتاقت اس _

 د... د کربن زیخودش وبه م عیرفت وسر جینگفت، بلند شد خواست بره تو اتاق که سرش گ یزیچ

م من بود جون نداشت یدنش روب ینیش و گرفتم وآروم بردمش تو اتاق، تمام سنگل-غ-ب ریز

 دمیپتو روکش دن،یهمه بدنش شروع کرد به لرز کبارهیتخت نشست  ینگهش دارم... رو

 دوربدنش که گفت: 

 !شمیگرم نم ینجوریمن ا _

 یلباس گرم بپوش دیآره با _

 ش متعجب گفتم: ل-غ-ب یوگرفتم تو دینگفت دستمو کش یزیچ

 ولم کن!! ؟یکنیم کاریچ _

 لم کنه... تا و خوردمیوول م یش هل-غ-بدستاشو محکم تر کرد تو  حلقه

  ستیحالش خوب ن دونستمیم
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 بذار گرم بشم بعد برو! سسسیه _

تم پوس ریوز زدیم یاش بود که قلبش به چه تند نهیس یازتقال کردن برداشتم دستم رو دست

 احساسش کنم تونستمیم

 سنکوب کنه!! دمیبود که ترس دیکوبش قلبش شد انقدر

 شونه ام و چشماشو بسته بود یکردم چونه اش و گذاشته بود رو نگاهش

 که داشتم باعث شد بغض کنم یباشم... حس کشیهمه نزد نینداشتم ا دوست

 ون نباشهش بشم و اوش-غ-آبرسه که معتاد  یروز دمیترسیم نیازا

اعث ببزنه که  ییبزنه و دوباره حرفا هیوکنا شیحالش خوب شد بهم ن یکه وقت دمیترسیم

 رنجش من بشه... 

 وندسوزیبدنش بود که تنمو م یاگرمایدوباره تب کرده بود  دونمیعقب نم دمیکش خودمو

 اش وگفتم:  نهیگذاشتم رو س دستامو

 ولم کن! _

 گفت: نه! یرمق یباب

 ..بذار برم!شمیم ضیاه مر _

اه نگ هیتبدارش ازخشم سرخ شده بود...  یچشما... ازدورم برداشت تیباعصبان دستاشو

 !یندار اقتیل گفتیبهم انداخت انگار داشت م زیرآمیتحق

 :  دیدندوناش غر ریز از

 !رونیگمشو ب _

 که گفت:  دمیزمزمه اشو شن یجست بلندشدم ول هیبا ازجام
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 انقدرسخت بود؟  _

 واستمخیقط مکه البته برامم مهم نبود... ف دمیمن اشتباه شن دمیشا ای... دمینفهم منظورشو

 ازدستش خالص بشم!

 وخواستم درو ببندم که داد زد:  رونیب دمیپر ازاتاق

 نبند!!درو  _

 نثار خودش وجد وآبادش کردم و رفتم تو هال...  یفحش

 اخالقش خوبه انتظار داره دل به دلش بدم! یلی..خیابونیب غول

ش وآرام یذره احساس خوشبخت هیچرابغض گلومو گرفته بود... من دلم فقط  دونستمینم

  ه؟یادیز ی... مگه خواسته خواستیم

 ... ستینبه خدا 

 کردیام م وونهیاحساسش به من هوس بود... د نکهیاهورا وا ریمتغ رفتار

 ده واسهلم پر زمثه پرهام..آخ که د یکی... کردمیبودم و باهاش ازدواج م یکیکاش منم عاشق  یا

 چشما... 

 وقته که مرده! یلیشو مهزاد... خفه شووو... اون احساس بچگانه خ خفه

 فت!!لهت کرد و ر رپاهاشیزچه جوری که نرفته  ادتی

زنا  به رخ مردا فقط بلدن زور مزخرف مردونه اشون رو ی... اصال ازهمشون متنفرم همه اصال

 بکشن و دادبزنن!

 شکستن غرور ماست کارشون

 ... نهیآ یعادتم رفتم جلو طبق
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 شونه زدم...  مویطالئ یاراده برس و برداشتم و موها یب

 و کدر بود! شهیتراز هم یفروغم آب یب یچشما

 وغض هام ب دمزیکه به موهام م یبلند موهام و بافتم وکنار گوشم انداختم باهرگره ا یها رشته

 .. خسته ام. یجهنم یزندگ نینفهمه چقدر از ا یتا کس کردمیم ریوزنج بافتمیبه هم م

 ... گردنم زدم ریهم عطر به ز یکم ش،یآرا یکم

 صورتم زدم! یبه نقاب دوخته شده  یشخندین

 کردم زونیو به گردنم آو دونستشیبدشگون م شهیکه مامان هم یا روزهیف نینگ

 به گردن بلندم داد...  ییبایز ی جلوه

 !!!درآخر

 شدم وحسرت خوردم...  بایز

 تباه شد...  یوشاداب یتواوج جوون میخودم سوخت که زندگ یبرا دلم

 بود؟  یچ یمن ازخوشبخت سهم

 ؟ شد؟یمن حس نم یدندون ها ریاون طعم گسش ز چرا

 دش انیمانه در بزده  هیاهورا تک ینگاهم افتاد به چهار چوب، قامت بلند اما افتاده  دمیکش یآه

 گفت:  یگرفته ا ینگاهش کردم باصدا نهیآ یتو از

  ؟یسوپ درست کن یندار دنشویدشمنت که چشم د یازت خواهش کنم برا شهیم _

 !!ستیاهورا هم درکنار من خوشبخت ن دیبهم دست داد شا یحس خاص هیاز جمله اش  

 کنه...  یکه دوسش داره زندگ یکیهم حق داشته کنار  اون

 اون هم سوخت!! یبرا دلم
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 تکون دادم وگفتم:  سرمو

 آره! _

 ... شهیسوپ درست مچه جوری  نمیسرچ کنم بب هیبرداشتم تا  زیم یلب تاپم و ازرو همزمان

 وگفت:  دیتاپ وازدستم کش لب

  ؟یکن کاریچ گمیولش کن من بهت م نویا _

 م... کن رکایچ دادینشست ودستورم یصندل یتوآشپزخونه اهورا رو میکج کردم وباهم رفت سرمو

 ودکترگوش نکرد  میهم بهش گفتم بر یهرچ کردیم یدیشد یحرف زدناش سرفه ها یوسطا

 "شمیخوب م"گفتیم یه

 گفتم:  کردمیتخته خورد م یهارو رو جیکه هو طور نیهم

 اهورا؟  _

 هوم؟  _

  ه؟یچ یتو نظرت... راجع به زندگ _

 گرفت وگفت:  یچشماشوبا دستمال کاغذ یسیخ

دنشو بو نیائباال وپ دیوقتا با یگاه... ستین میخوایم که ما یجور اون شهی... همیخب زندگ _

 !میروزگار وبچش یو گرم یسرد یبه قول میتحمل کن

 خودمون وگفتم! یاوهووم! اما من زندگ _

 وگفت:  دیگز یخاص ژست با لبشو

 کاش بهتر بود! _

 ..یکنینم یپس توام احساس خوشبخت _
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 نگام کرد. دویکش یآه

 ستمتونیمکه من ن زدیم ادیفر یزیچ هینگاه مخمور جذابش  ین ین یو سوزنده تو قیعم ینگاه

 بشنوم!

 جوابمو گرفتم ن،یانداختم پائ سرمو

 هم حس منو داشت...  اهورا

 گفت:  شدیکه ازجاش بلند م یاهورا درحال بعدازچندلحظه

 !زیتوقابلمه نمک هم بر یختیر جارویجوجو هو _

 باشه! _

 بخوابم.. رمیمن م _

 !شدیکه تو مغزم سوار م ییسوال و چرا ها ایدن هیرفت ومن موندم با اهورا

شت پهورا گذاشتمش وبردم تو اتاق ا ینیس یکاسه بزرگ و تو یتو ختمیغذا آماده شد ر یوقت

 بود  دهیبه من خواب

 اهورا؟  _

 تخت نشست یخورد و رو یغلت

  ؟یکنیچرالج م گهیبپوش د یزیچ هیخب  _

 عادت ندارم! _

 وگفتم:  زیم یرو گذاشتم رو ینیس

 ساعت بعدم وقت قرصته!! میبخور ن نویا _

 باشه _
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 **** 

نها تبسته بود  خی شهیمثل هم مونی... زندگذرهگیاهورا م یضیهفته از اون شب و مر کی

ن و دانشگاه رفت کردیکه سرگرمم م یزی... چشدیخالصه م نیروت یچندجمله  یحرفمون تو

 مگیم، نمبود آشنا شده میکالس بود هیتو بایبچه ها که تقر شتریمدت باب نیدرس خوندن بود توا

تنها  میکردیکوتاه در مورد درس باهم صحبت م یسالم و سوالها هی درحدچون فقط  ،یمیصم

 بود! سویگ شدیم یاوقاتم باهاش سپر شتریکه ب یکس

 ودب یپر انرژ شهیبچه ها دوستش داشتن... هم یبود همه  ییخوش مشرب وبذله گو دختر

  ؟یبچه مگه درد دار یریبم یاله سوووویگ _

 : نیرو زم ختیرو ر یآب بطر یمونده  یوباق دیغش خند غش

 حقته!! _

ودشو ... خعادت کرده بودم شیخرک یها یبه شوخ گهیآوردم باال و صورتم وپاک کردم د دستمو

 ولو کرد کنارمن وگفت: 

 حال داد یلیخ شیآخ _

 یکرد کارمیچ نی... ببستیدست خودت ن گهید یکصافط _

 !یشیزود خشک م نجایا نینداره بش بیع _

 متعجب گفت:  ییکه باصدا دمیکش یپوف

 مهزاد؟  _

 هوووم؟  _

  ؟؟ هیچ نیا _
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کم  نور یبودم تو اوردهیازدستم درن میکه بعداز عروس یساده ا نگیبه دستم بود، ر نگاهش

 زدیبرق م دیجون خورش

 خب حلقه اس...  _

 ؟؟؟ دست چپته یچرا تو _

ته م البکه من ازدواج کرد دونستیدانشگاه نم یازبچه ها چکسیتو حدقه چرخوندم ه چشمامو

 !انهیبرامم مهم نبود که بدونن 

 کجا باشه پس؟  _

  ؟یمگه تو... تو... ازدواج کرد _

 با اجازتون!! _

 وبامشت زد رو شونه ام دیکش یخفه ا غیج

  ؟یزودتر رو نکرده بود شعورچرایب _

 نگفتم...  یزیچ

 ؟؟؟ یدوستش دار _

  و؟یک _

 شوشوت رو! _

 گفتم:  خونسرد

 براش! رمیمیم _

 ""دروغگو هم سگه""باور داشتم یاصل اساس نیهمچنان به ا یول

 !یخوشبخت بش زمیعز یوا _
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 ..یمرس _

ش ونوادو درمورد اهورا و خ زیهمه چ یبافضول سویسرکالس و استاد اومد گ میرفت یتاوقت

 یستم کو دوست نداش دادمیکوتاه م یجواب ها یول شدمی... از سوال جواباش خسته نمدیپرس

 باخبر شه...  میزندگ اتیازجزئ

 ه عرشبشوهرم من  یعاشقونه  یهمه فکرکنن من خوشبختم... بذار فکر کنن از نجواها بذار

 ... دمیرس

 گرمه گرمه!! گهیدوست داشتن و خواستن همد شیبا آت مونیفکرکنن زندگ بذار

 تو دهنم بود خودکارم

 همه دیرسیدرس خوندن که م ی... پاداشتمیو نت برم دادمیاستاد گوش م یبه حرفا بادقت

 کردمیفراموش م زویچ

 در گوشم پچ پچ کرد:  سویگ

 شمیبه گور م نگلیمن دارم س شهینم ینجوریآقا ا _

 گرفت...  خندم

 !ادِیکه ز سیخب دست بجنبون... ک _

 وگفت:  دیخند طنتیش با

 !!شونیکیپس من برم توکار  _

 و از مرموز کل کالس ی... بالبخنددیچرخیم ییایمثل فانوس در سویگ یدرشت ومشک یچشما

 گوشم گفت:  ل-غ-بنظر گذروند دوباره 

 همشون جوجه ان...  نایا خوامینم _
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 بکن!!. گهیسرچ د هیحاال تو  _

 پر تمنا گفت:  یبالحن قهیچند دق بعد

  خوامیمن استاد و م _

و  یرر انصاچنان باعشق زل زده بود به دکت سویخودمو گرفتم که بلند نخندم... گ یجلو یلیخ

 ... دمیخندیم زیر زیمن ر

 ی.. ببود. دیکم پشت سف یو موها یپرفسور یها شیقدکوتاه الغر، با ر رمردیپ هی یدکترانصار

 هم بداخالق بود!! تینها

 نیایبهم م یلیپچ وار گفتم: خ پچ

 زد وگفت:  یچشمک

 پس مبارکه!! _

*** 

م کوله ا یکه ازتو طور نیزنگ خورد هم میبودم... گوش سونشستهیمحوطه منتظر گ یتو

 شد، دست تکون دادم انیباز نما شیکه بان سویگ یبرا گشتمیدنبالش م

 دو خودشو بهم رسوند وگفت:  با

  ؟یگینم کیتبر _

 نگه! یزیاشاره کردم چ سویرو گذاشتم دم گوشم و به گ یگوش

 الو؟  _

 دیچیخشن اهورا تو گوشم پ یصدا

  ؟یدیچرا تلفن خونه رو جواب نم یهست یکدوم گور _
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 نمزل زده بود به  یصحبت کنم چهارچشم تونستمینم سویگ یدهنم و قورت دادم جلو آب

 حالت خوبه اهورا؟ من امروز دانشگاهم! _

  شه؟یکالست تموم م یک _

 هشت! _

 دنبالت امیم _

 گفتم:  سوینثارش کردم و روبه گ ی... تو دلم فحشتیترب یگفت و قطع کرد ب نویا

  ؟یبابت چ کیتبر _

 وگفت:  دیباشوق بهم کوب دستاشو

ب نمک تو آ هم گذاشتم گهید یاون دوتا؛ از چهار نفر شماره گرفتم... بادوتاشون دوست شدم _

 واسه روز مبادا... 

 مستدام خواهر تتیفعال _

 کرد:  میو تعظ دیدوبار دستاشو بهم کوب ییایاسپان یمثل ماتادور ها سویگ

  د؟یرنگت پر گفتیم یآقاتون چ یشوما..راست کیکوچ _

 بود یک گهید نیا اوووف

  ود...رفته بود کالس دارم زنگ زده بود خونه من برنداشتم نگران شده ب ادشی..یچیه _

 کتاب خونه؟  میبر یایکالس امروز کنسله م یراست _سویگ

 دوشم انداختم وگفتم:  یامو رو کوله

 !میبر _
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خمش و تگار ان ادینم ریگ سیفنون تدر میپا گذاشت ریز یلیانقالب و بال یها یکل انتشارات _

  انه؟ینسخه اشو داره بهمون بده  مینیکتاب خونه بب میملخ خورده... گفتم بر

 !میخب بر یلیخ _

 دمیت کشس راحنف هی... منم یاز زبون افتاد سرشو کرده بود تو گوش سویگ میرفتیهم راه م کنار

 دختر...  نیا یاز پر حرف

  ؟یهست ییتو کجا سویگ یراست _

 کاکو! میُرازیش _

 اوهوم خونوادت اونجان؟  _

 وگفت:  دیکش یآه

 آره! _

 یتوق یتح زدینم یوقت در مورد خونوادش حرف چیه سویجواب بده... گ نمی خواستدلش  انگار

 ... کردینگاهم م بیوغر بیعج یباغم گفتمیبراش م ادیمن از مه

  شیدوباره رفته بود تو گوش سویگ، به کتابخونه دانشگاه میدیرس

 !میدیرس واریتو د یخانم نر سویگ _

 باز گفت:  شیبه ضرب بلند کرد و بان سرشو

 !ذارهیواسه آدم حواس نم دیسع نیاز دست ا _

 گرفتم وگفتم:  گوششو

 کن واسه من  دیسع دیساعت بگذره بعد، سع هیبچه پررو بذار  نمیبب میبر ایب _

 خب بابا ول کن گوشمو! یلیخ _
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 وگفت:  ستادیکردم صاف ا ولش

 سئولش!متو حلق  کنمیکتاب رو نداشته باشه کل قفسه هاشو م نیاگه کتاب خونه ابه خدا  _

 حاال خداکنه داشته باشه!! میبر ایب _

 المصب سختم هست...  _

 افهیق دارهازش ن گهیکتاب دست استاده و د نیبود گفت نسخه ا ریپ یکتابخونه که خانم مسئول

 بود یدنیاون لحظه د سویگ

 زودپز درحال انفجار شده بود...  مثه

 گفتم:  رونیب میاومد ازکتابخونه

 کتاب برات مهم شده؟  نیحاال چرا انقد ا _

 هم دنبالش گشتم یلیخ هیدرس مهم _

 خوابگاه؟  یریخب، م یلیخ _

 وگفت:  دیکش یکشدار ازهیخم

 !!گهیآره د _

 باشه...  _

 کنم تا اهورا برسه! یاطراف وقت کش نیا کمیگرفتم  میرفت منم تصم سویگ

و صداش ستمین کشینزد یتا وقت نمی خواستدلم  یبهش زنگ بزنم... حت نمی خواست دلم

 بشنوم!

 زنگ خورد مینگذشته بود که گوش قهیچند دق هنوز

 الو؟  _
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 !رونمیب ایباهورا: 

 نداشت... مغرور خر یکرد... عادتش بود کال به سالم و خداحافظ اعتقاد قطع

نده شد جا کاز نیکه ماش دینکش هیبهم..به ثان دمینشستم و درو محکم کوب نیماش یسالم تو یب

 و پرواز کرد... 

 یم یاقب ارید یفوقش دوتامون راه اوردمیخودم ن یبه رو یازحد باالبود... ول شیب سرعتش

م بود نگاهم کرد اخماش در ه یچشم ریخونسردنشسته بودم اهورا ز نهیدست به س... میشد

 فرمون ضرب گرفته بود یوبادستش رو

 چه مرگشه...  ستین معلوم

 !مردمیم گفتمیکه اگه نم دادیقلقلکم م یزیچ هی! بار بدتراز بد کیبار خوب  کی

 خدا؟  دیبه ام یریبم یخوایم یدیکفن پوش _

 زدم! شخندیکردم و ن دشیسرتا پا سف یبه ست ورزش یبادست اشاره ا و

 !!کنهیم یو لج درار که آدمو حرص یطانیش یخنده ها ازاون

اص خ یبم ولحن یزدودستمو تو دستش گرفت وبا صدا یانتظارم، مثل خودم پوزخند برخالف

 گفت: 

 شک نکن!! زم،یعز برمیهم تورو با خودم م رمیمن اگه بخوام بم _

  رونیب دمیدستش کش ریدستمو از ز باحرص

 رومو کردم اونور...  و

 کثافت رو باهم داشت...  کی اتیخصوص یهمه  اهورا

 که اهورا گذاشته بود حس خواب گرفته بودم یمیمال کیو موز نیداخل ماش یهوا یباگرم
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 ه... وم بشقصد نداشت تم ری... چشمامو بسته بودم انگار مسرفتیتند نم گهید نکهیا مخصوصا

ی نمکه عطر سرد اهورا مخلوطش شد... انقدر بوش خوب بود که دلم  دمیکش یقیعم نفس

 بدم!!! رونینفسمو ب خواست

 مهزاد؟  _

 مشهود بود که قلبم فشرده شد...  یصداش به قدر غم

  ...رفتآب دهنشو پر سرو صدا قورت داد و دوباره دستمو گ! نگفتم، فکر کرد خوابم یزیچ

تر پخش کم یکاش صدا دمیفهم یکه نم گفتیم ییزایچ رلبینشون ندادم... ز یالعمل عکس

 گفت:  ینسبتا بلند یباصدا هویبود... 

 مگه دست من بود؟  یلعنت _

 بهم انداخت و آروم گفت:  یباشرمندگ یباز شد نگاه اریاخت یب چشمام

 ... دیببخش _

 !دمینگفتم دوباره خواب یزیچ

 بود...  یادیز یحرفا یایاهورا گو یچشما

 سردرگم بود...  ... کالفه وبردیرنج م یزیکه از چ انگار

 نینش بمردو یبار لمس دستا نیاول یبرا کردمیرو بهم متنقل م یگرم اهورا حس خوب یدستا

 بود و آروم بودم...  ندیانگشتام برام خوشا

 میبود دهینگاه کردم هنوز نرس یچشم ری... زستادیحرکت ا از نیماش

 مین ریبود که چرا مس نیا دیکه به ذهنم رس یزیچ تنها شدیم نیکم چشمام داشت سنگ کم

 شد؟  یساعته انقدر طوالن
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*** 

شمامو دست چ دراومدم با یداریب اون حالت خواب و اهورا از یو صدا نیماش یتکون ها با

 گرفته گفتم:  یصدا با مالش دادم و

 بله؟  _

 شو!! ادهیپاهورا: 

 رستوران روبه رو نگاه کردم وگفتم:  به

 !کردمیدرست م یزیچ هیخونه  میرفتیم _

 !!یتوام خسته ا ست،یالزم ن _

بود  تا شلوغنسب م،یشد کیاهورا وارد رستورانِ ش و با نیپائ دمیپر نیماش خواسته از خدا از

 ... میهم نشست یدنج رستوران روبه رو یگوشه 

 ی.. باصدا.کردیتر م نیشده بود و فضا رودلنش نیهالوژن مز دیو سف یآب یرستوران با نور ها کل

 اهورا چشم از اطراف برداشتم

 !؟ یخوریم یچاهورا: 

 نداره!!! یفرق _

 رو صدا زد وگفت:  گارسون

 با مخلفات لطفا!! کسیدوتا م _

 اهورا بود!! ی رهینگاه خ یو حواسم پ رفتمیور م زیم یرو یها یدستمال فانتز با

 ... گفتینم یچیه و کردیم یصورتمو موشکاف یداشت، تمام اجزا بادقت

 چشمامو تو حدقه چرخوندم و لبامو جمع کردم:  نشینگاه سنگ از خسته
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 دُم؟  ایشاخ دارم  _

 زل نهیسجا نشد... دست به ه مردمک نگاهش هم جاب ینکرد حت جادیتو حالتش ا یرییتغ چیه

 زده بود تو چشمام!

 شدم، بذار انقدر نگاه کنه تا جونش درآد...  الشیخیب

 به حرف اومد:  باآلخره

 مهزاد؟  _

 هوووم؟  _

 تو...  _

چه  ن بهکه گارسو یزیهوس انگ یبه غذاها یتموم موند... نگاه مهیگارسون حرفش ن بااومدن

 ر گرسنه بودم!!!افتاد چقد ادمیورفت، انداختم!تازه  دیچ زیم یرو ییبایز

م تو دن کردبا ولع شروع به غذا خور بود!! رینظ یدهنم گذاشتم طعمش ب یاز کباب تو یا تکه

 : دمیهمون حالت از اهورا پرس

  ؟یمن چ ؟یگفتیم یداشت یچ _

 اونور کرد وگفت:  نوریا یکم

  ؟یتو... تاحاال... عاشق... شد _

 منتظره اش تعجب کردم! ریبگم، از سوال غ یبه دهن، موندم چ چنگال

 هیتم ست داشبگم پرهام رو دو خواستیدلم م پلک زدم و چنگال رو گذاشتم تو بشقاب.. ینرم به

 بود نگذاشت.. ثییذره جزش بدم اما کرم درونم که خب

  ؟یپرسیم یچ یبرا _

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 عاطفه.تی –حس تنهایی  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

297 
 

 ... یتوفکر کن محض کنجکاو _

 بگم آره  دیخب... خب... با _

 زد وگفت:  یپوزخند

 ؟ جداَ _

 من دل ندارم؟  ی... نکنه فکر کردبعله جداَ _

 گفت:  یبامسخرگ

 یدوست دار وینه بانو... حاال ک _

 چونه ام و بالبخند زل زدم بهش... خودش ادامه داد:  ریگذاشتم ز دستمو

 نگو!! ینداره دوست ندار یالبته به من ربط _

  ؟یدیاگه بهت ربط نداره چرا پرس _

 خب بگو!اهورا: 

 !اوردیلجمو در م ی... مخصوصا لحن بد و پوزخندش حساباوردیکم نم نکبت

 اغوا گرانه پچ پچ کردم:  یبه جلو خم شدم و بالحن یحال کم نیباا

  ؟؟ یبدون دیچرا نبا یتو شوهرم _

 آروم لب زدم:  ز،یم یابرو شو داد باال مثه خودم دوال شد رو یتا هی

 تورو... تورو دوست دارم _

-به ل ست ونش خیبود... از تعجب مثل برق گرفته ها س یدنیاهورا اون لحظه د یقهوه ا یچشما

 خنده! ریزدم ز ی... آب دهنشو پرسرو صداقورت داد که پقکردیمن نگاه م یا-ب

 !!!دمیخندیصدام بلند نشه م کردمیم یکه سع یو درحال زیم یگذاشته بودم رو سرمو
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 خنده هام گفتم:  نیب

  ؟؟ مثل تو بشم؟ مگه خر مغزمو گاز زده یکیعاشق  دیچرا با ؟؟ یدار یآخه تو چ _

 زد وگفت:  زیخشم مشتشو آروم رو م با

 ... فریلوس یبهتره دهنتو ببند _

 خود به خود بسته شد...  شمین

 به خون نشسته بود گفت:  چشماش

 یفرر مزخآخرت باشه ه ی... دفعه هیخبر ییفکر نکن جا کنمیکنار خودم تحمل ات م نکهیا _

 ... یاریرو به زبون م رسهیم وبتیکه به مغز مع

نو هورا اواال احرو گفتم که تو دلم تلنبار شده بود،  یقتینگفتم، من حق یزیفرو رفتم وچ توجام

 نداشت...  یبه من ربط خوند،یمزخرف م

فت و ر کرد یبا غذاش باز یبخورم اهورا هم کم یزیچ تونستمینم گهیزدم... د یتلخ لبخند

 صورتحساب رو پرداخت کنه... 

 یس مح یوکالفه بودنش رو به خوب یناراحت دیکش گاریس نیخونه اهورا تو ماش میدیرس تا

 کردم!!

 بشم گفتم:  ادهیپ نیاز ماش نکهیا از قبل

 !!شهیتموم م یرو همه چ هینکن! یانقدر خودخور _

 دندوناش گفت:  نیحرص روشو کرد اونور وازب با

 خونه. امیآروم بشم م کمی نیپائ برو _

 کوچه گم شد...  چیگاز و از پ یکه پاش و گذاشت رو دینکش ینگفتم درو بستم وطول یزیچ
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 گرفتم وگفتم:  یرو به آسمون ابر سرمو

  ؟؟ مگه نه هیباز هی نمیا _

 گفتم:  رلبیچشمامو بستم وز دیصورتم چک یرو یا قطره

 !رمیگیم کیبارون رحمته... من به فال ن _

 ور...  نیا ادیبه در که اهورا ازش ب رهیوخ یخواب یشب باز هم من بودم و ب اون

 ... دادیم نانیدروغ بگم وجودش بهم اطم تونستمینم

*** 

 ... شمردمیو م خوردیم شهیپنجره نشسته بودم و قطرات بارون که به ش کنج

قش اتا یاز تو یغمناک آهنگ یبود که من حق ورود بهش رو نداشتم... صدا یتو اتاق اهورا

 ومدیم

 دوباره نم نم بارون"

 شرشر ناودون یصدا

 قراره یبازم ب دل

 رنگ چشاتو دوباره

 باتو  یعاشق الیخ

 دل آروم نداره نداره نداره نیا

 قلبم! یرو دیکشیخواننده خنجر م یصدا سوز

 ... همرنگ دالمون... مثل دل من رهیت یپرشده بوداز ابرا آسمون

 اهورا...  دل
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 مثل چشمامون...  شدیم سیو خ دیباریم

وشن و، رر کیتار مهیناموزونش هال ن یکه شعله ها نهیبا وجود شوم یخونه سرد بود حت یهوا

 کرده بود!

 شبامو خواب نوازش"

 هق هق وبالش دوباره

 شیستا یعنی هیگر

 تو و چشمات شیستا

 خوادیهنوز تورو م دلم

 بازم پر زده واسه عطر نفس هات دل

 عطر تو داره  اتاقم

 گرفته دوباره دلم

 من انتظاره کار

 عکس و درد دالمو هی

 اشک چشامو زهیریم

 نداره نداره نداره یتموم غم

 باد وو کوچه یصدا

 چهیپیتو خونه م داره

 شهیآروم نم قلبم

 گرفتمت انگار ل-غ-ب
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 خواب وو تکرار دوباره

 واریدادم به د هیومن تک ینبود باز

  که دلگرمم کنه... خواستیرو م یتنگ وش-غ-آ... سردم شده بود دلم دیاز چشمام چک اشک

 مهزاد؟  _

 یختخوش دو ی رهیت یو شلوار کتون قهوه ا یچرم مشک یچرخوندم سمت اهورا پالتو سرمو

 تنش بود... 

 بله؟  _

 !ییجا میبر میخوایآماده شو م _

 امینم، من درس دارم _

 صاف کرد وگفت:  نهیآ یاش رو تو قهی

 پاشو حاضر شو ؟یزنیحرف م ادیگفته بودم ز _

 !!!ــــــــامینم _

 ... شمرمیتا سه م _

  ،برتمیم اخودشکنم به زور ب یاگه لجباز دونستمیو رفتم تو اتاقم م نیزم دمیحرص پامو کوب با

 که شده بودم غالم حلقه به گوش آقا...  فعال

  دم،یو پوش رونیب دمیرنگمو از کمد کش یوشلوار شتر یکرم نخود یپالتو

 تنم خوشگل بود! یتو یلیخ

 ملیرنگم با ر یب یصورتم بردم به مژه ها یتو یهم سرم کردم ودست یساتن قهوه ا یروسر

 دمیچشمام سرمه کش یحالت دادم و تو
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 محشرم کرد...  یمس یلب و رژ گونه  رژ

 رونیورفتم ب دمیهمرنگش رو پوش فیرنگ به عالوه ک یمشک یپوت ها مین

 از نظر گذروند وگفت:  پمویت نیاز باال به پائ اهورا

 خانم! یقرت یایب ینمی خواستحاال خوبه  _

 ستمیهم ن لیما نیهمچ امین یخوایاگه م _

 محسور کننده اش.. لیو استا پیشد... قدم به قدم... باهمون ت کمینزد اهورا

رزه لکه تن صداش  یدستاش گرفت و باحالت خاص نیدوال شد تا هم قدم بشه صورتمو ب یکم

 انداخت گفت:  یبه دلم م

  ؟؟ شهیامشب مال من باش!!م هی _

 !!!یدل لعنت نیا دیو لرز دیلرزیم دینبا

 مگه دست خودم بود؟  آخه

 : گفتم امیاز اون حال و هوا درب نکهیا یبرا... کنه یگریمرد خوب بلد بود چطورباز نیا

 !!!ستمین یمن قرت _

 ادامه ندادن بحث قبل بد نبود! یبرا یربط بود ول یکامال ب حرفم

 ... یهست گمیمن م یول _

 ست و مرتب باشم! کنمیم یسع شهیاز نظر خودم من هم یول _

 میدر جوارتون باش نیاوالال ماد مازل امشب افتخار بد _

 بهش زدم وگفتم:  یمشت آروم باخنده

 !!وونهید _
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 زد وگفت:  یلبخند تلخ اهورا

 رشدید میبر _

 میشد نیو سوار ماش میرفت رونیبخونه  از

  م؟یریکجا م _

 نفر!! هی شیپاهورا: 

  ؟یک _

 یفهم یم میدیرس یوقتاهورا: 

 گفتم وسرمو کردم اونور یشیا

 ضد حال تا آخرش آروم باشم! یامروز ب هی... بذار یشیقهر نکن پ _

 یزیچ هی زمیمن با زبون ت شهیهم گفت،یراست م یول ،یچ یعنیمنظورش  دمیلحظه نفهم اون

و من ر یواقع د حال... اون موقع ضدادیتو پرش، اما اهورا صدبرابر بدتر جوابمو م زدمیو م گفتمیم

 ... خوردمیم

 درست نکنم!! گهیجنگ اعصاب د هینگم تا  یزیگرفتم چ میتصم

 چقدر هوا خوبه!! _

 بارون.. ریو دستمو گرفتم ز نیرو دادم پائ پنجره

 !!رهیدلگاهورا: 

 !زبشهیتم شهیمتش دنده رو عوض کرد و برف پاک کن و زد تا شبه س دمیچرخ

 شاعرانه است...  یلیخ ینطوریا یمن عاااشششق بارونم... هوا _

 دوست دارم شتریمن برف رو ب _
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ا بودم تا ب یرفب ینشستم کنار پنجره ومنتظر آفتاب بعد از هوا یبچه بودم م یبرفم خوبه، وقت _

 ... یبرف باز میبر ادیمه

 زد وگفت:  یلبخند اهورا

 !!میکرد یهم درست م یآدم برف _

 دمیابخو یم فردا ننه سرما برام کادو بذاره تو کفشم نکهی!من شبابه عشق اریبخ ادشیآره  _

 کردمیمخوشمزه است ذوق  یها یکفشم پر از خوراک یتو دمیدیم یوقت شدمیم داریکه ب صبح

.. و کفشم.ت تهذاشیمامانم کادو هارو م دمیبزرگ شدم فهم یبودم... اما وقت یکه حتما دختر خوب

 دلخوش کرد یکس یبه وعده  دیوقت نبا چیاون موقع درک کردم که ه

 تنگ شده! میبچگ کیکوچ یها یدلخوش یمنم دلم برااهورا: 

م کم وا که نکهیوقشنگ شهر مخصوصا ا یبارون ینبود فقط زل زده بودم به هوا ریبه مس حواسم

 زدیروشن برق م ونیدرم یکی یو چراغ ها رفتیم یکیرو به تار

 منو داد باال بااعتراض گفتم:  ی شهیاز سمت خودش ش اهورا

 !کردمیااا داشتم نگاه م _

 دختررر! یخوریسرما م _

 گوش سپردم!!! نیبرخورد بارون به سقف ماش ینگفتم وبه صدا یزیچ گهید

 زد.. یبزرگ اهورا بوق یدرآب هیبه  میدیساعت رس میاز ن بعد

 از کردبو در و  رونیسرش گرفته بود اومد ب یرو اهیس کیپالست هیکه  یدرحال رمردیپ هی 

 سالم پدر جان! :اهور

  ؟یکنیم کاریچ نجایموقع شب ا نیا... سالم پسرم کیعل _

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 عاطفه.تی –حس تنهایی  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

305 
 

 !!کشونهیآدمو م گهیدلِ د _

 به من کرد که اهورا گفت:  یاش اشاره ا دهیباقد خم رمردیپ

 همسرم... مهزاد _

 جوابمو داد...  یکردم که بامهربون سالم

 اهورا گفتم:  روبه

 کجاست؟  نجایاهورا ا _

 نیبرو پائ _

 نیائرفتم پ تم وگذاش رونیپامو ب اطیسرتاسر گل و لجن بود... بااحت نیرو باز کردم زم نیماش در

 و دستمو تودستش گرفت...  ستادیکنارم ا اهورا

 شدم! کتریناخودآگاه به اهورا نزد ومدیگرگ م یزوزه  یجا ظلمات بود وصدا همه

 تو...  میدر رفت از

ه شد یارگلک اطشیبا صفا بود که ح یلیوخ کیکوچ یامامزاده  هی کردیفرق م یکل رونشیب با

 بود

 !مینجائیچرا ا دونستمیهم نم هنوز

 گفت:  رمردیپ

 !بونیسا ریز نیایب دیبارون نمون ریبابا جان ز _

 ... زدیم رونیاز داخل امامزاده ب یسبز رنگ نور

 فضارو، روشن کرده بود!! که

 تو!! ایب ار،یکفشاتو درباهورا: 
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 آقا وار کفشاشو درآورد و رفت تو...  یلیهم خ خودش

 سرش داخل شدم...  پشت

 کیچکو چهیقال یشده و کل یکار نهیآ یها وارینقره و د یصحن کوچولو هی... قشنگ بود چقدر

 وبزرگ اونجا بود... 

 نوشته شده بود یرواق باخط خوش یباال

 "یامامزاده پوربن عل"

 ... نگاهم رفت سمت اهورایآرامش چه

 !کردیدعا م رلبیوز حیوچسبونده بود به ضر شیشونیپ

  کرده بود... سیتند هیبه  هیشب تینها یرخش افتاده بود و اون ب میسبز به ن نور

 ل!داغ اومد داخ یچا ینیس هیمهربون با رمردیباز شد همون پ یژیق یباصدا یچوب در

  ؟یدیچرا زحمت کش دریبابا حاهورا: 

 شما...  نیپسرم!رحمت هیزحمت چ _

 بهش زدم کنار گوش اهورا گفتم:  یلبخند

 !!!هیچقدر نوران _

 !دمیند ویمرد کس نیا یماهِ به خوش قلباهورا: 

  نجاس؟ینگهبان ا _

 امامزاده اس! نیا یمتول دریباباح _

 !میحرفاش خورد ینیریو باش دریخوش عطر و رنگ بابا ح یچا

 سرد...  یتو هوا دیچسب یم واقعا
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 رات اهوآورد و داد دس یاز جاش بلند شد و فانوس روشن دریبند اومده بود بابا ح بارون

 بابا جان...  ایب _

 که شک کردم خودش باشه!! کردیمرد برخورد م نیچنان متواضع باا اهورا

 منو گرفت وگفت:  دست

 میبر _

تمون ساخ پشت ییاهورا امامزاده رو دور زد درست جا مینرفت نیانتظارم به سمت ماش برخالف

 !!!یمیقد یبود و دورتا دورش قبر ها کیکوچ قیآالچ هیامامزاده  یمیو قد یکاهگل

 بترسم! شدیناودون و زوزه گرگ باعث م یشب و صدا یکیبودم به اهورا تار دهیچسب

 از قبرها زانو زد و فانوس رو گذاشت رو به روش!! یکی نیپائ

 قبر نگاه کردم یرو ینوشته ها به

 "ینوران غمای"

 !!هیقبر ک نیصاحب ا دونستمیاهورا نشستم و فاتحه خوندم نم کنار

 سکوت اهورا گفت:  یاز کم بعد

 یاه یستها و تنگ د یندار یدوست داشتن با همه  یلیخ رو گهیمادرم عاشق پدر بود، همد _

 نبود...  یزیصورتش چ یجز لبخند رو شهیهم کردیپدرم مدارا م

  کرد؟یصحبت م یاهورا داشت از چ شدمیحرفاش نم متوجه

 از دهنش خارج شد...  یظیکه بخارغل دیکش یآه

 ... حرفاش بودم وچشم دوختم به لبهاش هیبق منتظر
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رم گبا آب  ادرمخونه... م ومدیو صورت گرد گرفته م یو روغن اهیس یشبها، بابا، با دستا یوقت _

 : گفتیم شهیباباهم کردیم رونیرو از چهرش ب یخستگ فشیظر یو دستا

 !!کنهیمادرت حالت منو خوب م یاعجاز دستا _

 هاش خوش بود!! یپول یها و ب یسخت یبا همه  مونیزندگ

 !!!دکریم رمیدل مامان پر از محبت بود که س یبود... سفره  یخونمون خال یسفره  اگه

 هینبال ودش دو از صبح تاشب به قول خ کردیو اون کار م نیا نیماش یرو دمیدیاصال نم بابارو

 لقمه نون حالل بود!

 خوردیبه در بسته م شتریب دیدو یم شتریب یانگار هرچ اما

که  ربارگشت و ه یو برم رفتیخونه مامان هزار بار تاسر کوچه م ومدیم ریشبها که د یبعض

 : گفتیم یشونیچرا انقدر پر دمیپرسیازش م

 تو دلم آشوبه!!! _

 : دمیبار ازش پرس هی

  ؟یچ یعنیمامان آشوب  _

 ات و قلبت و فشار بده نهینفر چنگ بندازه تو س هی نکهی: مثل اگفت

 مثل اآلن.. من هم دلم آشوبه...  دست

 هم فشرد یو چشماشو رو دیآه کش دوباره

خسته از مدرسه و  یروز وقت هینبود...  میها حال زیچ نیبودم... ا کیکوچ یلیزمان ها خ اون

 یشال گردن م یرنگ یمامانم داره با کاموا ها دمیکوچه اومدم خونه د یبا بچه ها یفوتبال باز

 گازِ...  یبافه و غذاش رو
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 گشنمه!! یلیخ ستیمامان غذا آماده ن _گفتم

 گفت:  یاما با مهربون شدیاز درد جمع م یبود و گاه دهیرنگ پر صورتش

 ... شهیآماده م یسیمادر تا تو درساتو بنو ینه اهورا _

 :  دمیتموم شد باز هم ازش پرس درسام

 درست نشد؟  _

 ... ادیبذار بابات ب گهیساعت د کینه  :گفت

 یرر بخاقهر کردم و رفتم کنا هیاز غذا نبود آخرش با گر یهم گذشت و خبر گهیساعت د کی

 کز کردم... 

 خسته بودم که همونجا خوابم برد...  انقدر

 رفتم مدرسه...  یهم با کج خلق صبحش

وش آب ت جز یزیگاز، درش و که باز کردم چ یرو شبید یقابلمه  دمیاومدم خونه د یوقت اما

 نبود!!

 اد... صدا زدم جواب ند یرو هرچ مامان

 یود ولاتاق ب یکاملش گوشه  بافتیم شبیکه د یگشتم... تو دلم آشوب بود... شال دنبالش

 خودش نبود!!!

 قورت داد گفت:  رشوینفس گ بغض

 کردم داشیپ اطیاتاق ته ح یتو

 بود کنج اتاق افتاده

 ... دادیجواب نم کردمیصداش م یهرچ
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 ه!!!چشماشو باز کنه و بهم لبخند بزن خواستمیازش م هیام گرفته بود... با گر هیگر

 و سرد بود!! دیسف شهیگونه اش گذاشتم برعکس هم یرو دست

 انداخته بود رو گونه اش! هیبلندش سا یبسته بود و مژه ها شیآب یچشما

 بدنش سرد و کرخت بود...  کل

 ... دونستمیمادر شدم که قلب مهربونش پر درد بود و من نم یکه ب دمیفهم اونجا

 نبود که به دادم برسه...  یکس یزدم... ول ضجه

 نشریبه خودم که مبادا ازم بگ م بود و چسبونده بودمشل-غ-ب یسرش تو ادیکه بابا ب تاشب

 با درد بست و ساکت شد...  چشماشو

 بود...  سیاز اشک خ دمیصورتم کش یرو یدست

 دادم...  یسردشو تو دستم گرفتم وفشار آروم یدستا

 زد...  شیو آت رونیب دیکش بشیاز ج یگاریس

 ... سته شدبابا نشست و شک یموها یرو یدی!! گرد سفمیرو باخت امونیدن یلحظه همه  هیتو _

 میدیفهم یچهل روز اول حال خودمون رو نم تا

 نشده بود که گفت:  کسالیرو فراموش کرد...  غمایبابا،  یبه چشم برهم زدن اما

 ارهیبرام ب دیمامان جد خوادیم _

 موقع ازش متنفر شدم...  اون

و  جوون دختر یشده بود پ یینگذشته بود که دلش هوا باشیاز مرگ زن جوون و ز کسالی هنوز

 ... زدیکه خودش مهرآسا صداش م یپولدار
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 هیم ن دوز دیخانوادش که نبا یبا وجود تمام مخالفت ها یهم عاشق بابا شده بود حت مهرآسا

 واج کردن!کرد و باهم ازد یستادگیمرد بشه ا

 و رو شد...  ریز مونیزندگ

 خودش...  یو شد آقا دیمرتبه ها رس نیپدر آسا به باالتر توسط

 فته... ابا گرمادرمو تو قلب ب یکه جا دمیدیمزاحم م هیاصال آسا رودوست نداشتم اونو  لیاوا

 آسا شدم ی ایر یب یمحبت ها یمن هم کم کم وابسته  اما

 ... کردیو بهم محبت م دونستیمنو مثل پسر خودش م اون

 کامل شد...  مونیاومد خوشبخت ایماهور به دن یسال بعد وقت دو

 چپ به ماهور نگاه کنه...  یگذاشت کس یبرادر که نم هیشدم  من

 !!!کردمیبود اما همه جا هواشو داشتم و ازش مراقبت م میخواهرناتن نکهیباا

مادر  یدلم برا شتس-و-بیم و کنهیم ل-غ-بآسا چطور ماهور و  دمیدیوقتا که م یبعض فقط

 ... شدیخودم تنگ م

نه بعد بز یفمنتظر ادامه حرفاش بودم اما انگار قصد نداشت حر ر،یوسرشو انداخت ز دیکش یآه

 از چند لحظه سکوت گفتم: 

  م؟یاهورا سردمه، بر _

 برداشت  نیزم یتکون داد وفانوس رو از رو سرشو

آدم  ی ا همهباهورا کال  یمن ول یاندازه رو شونه  یم ارهیو درمکردم مثل جنتلمن ها کتش فکر

 ..کردیفرق م ایدن یها

 ... گریبود د شعوریب
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؛ رونیب میداز امامزاده ز، ازش یوبعداز خداحافظ میرفت دریبه سمت اتاقک کوچک باباح باهم

ااا هدهنم گرفتم و توشون  یسردمو جلو ینشستم و اهورا حرکت کرد... دستا نیماش یتو

 مین تنظمو روشن کرد و درجه اش رو به سمت  نیماش یسردم شده بخار دیکردم... اهورا فهم

 کرد... 

 یو صدا نیپاک کن، ماش شهیش ریج ریسکوت فقط توسط ج میکردیسکوت آروم حرکت م یتو

 ..شدیم شکسته؛ شهیبرخورد بارون به ش

  ؟یگرم شداهورا: 

 گفتم:  دمیکشیشکلک م شهیبخار ش یکه با انگشتم رو یدرحال

 آره، اهورا؟  _

 هوم؟  _

  نجا؟یا میچرا امشب اومد _

 بود...  غمایسالگرد  _

 داشت...  یبیامامزاده خوب بود آرامش غر نیاهووم خدا رحمتش کنه..چقدر ا _

 دلم آشوب بود نجایا میایب نکهیمنم تاقبل ازااهورا: 

 اآلن...  یول _

 من آرومم!!اهورا: 

 فتم: لب گ ریو چشمام و بستم ز یدادم به صندل هیتک یحس آسوده دل هیبا... زدم لبخند

 طور نیمنم هم _
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ظرم نو به  میفقط صحبت کرد یجنگ چیو بدون ه میهردوتامون غرور و کنار گذاشت شب اون

 بود!! نیریچقدر ش هاگفتگو نیهم

 اما ارهیخ درباز تعجب کم مونده بود، شا؛ بارون و به اهورا دادم ریقدم زدن ز شنهادیپ یوقت

 چون و چرا قبول کرد. یب د،یبراق و مشتاقمو که د یچشما

ز ز هم بااامو جدول ها دست یرو، رو ادهیکنار پ میشد ادهیپارک کرد و باهم پ یو گوشه ا نیماش

 !فتمیومراقب بود ن ومدیاهورا خونسرد کنارم م دمیخند یو م رفتمیکرده بودم و راه م

ت درس؛ بود یهنوز هم نگاهش سرد و جد یدخترشو داشت ول یشده بود که هوا یپدر مثل

 !!!کردیرفتار م متیبرعکس کاراش، نرم و با مال

 که آروم بود، خوب بود! نیهم

 نکهیل ازازده، به سمتش رفتم و قب جانیفروخت ه یکه رو منقل ذغال، بالل م یپسر دنید با

منتظر  وردم، ککه خوب برشته شده بود و انتخاب  ییاهورا خودشو بهم برسونه، دوتا از بالل ها

 حساب کنه! ادیشدم تا اهورا ب

ود، بسطل قرمز رنگ کنار پسرک  یکه تو یبود... مخصوصا با آب نمک چرک رینظ یب طعمش

 !!دادیمزه م شتریب

 هینار ردم ک.. سرمو بلند کردم ونگاهش کخوردن بالل بود که اهورا صدام زد. یحواسم پ تمام

 زدیباهاش حرف م یناگفتن یدختربچه کوچولو زانو زده بود وبا حض

 چه نیبباهورا: 

 !هیخوردن
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 یگل از تیو شکا دادینشون اهورا م دشویسف یجوراب شلوار یزبون نیریداشت با ش دخترک

 کردیشدنش م

 رونیود بکالهش اومده ب ریرنگش که از ز یفر مشک یگل انداخته اش از سرما و مو ها صورت

 !!!کردیشباهت به هلو م یاونو ب

 !!دیس-و-بسرخشو غنچه کرد و اهورا رو  یبهش گفت که لبا یاهورا چ دونمینم

 تو هم جمع شد! اخمام

 ش کرد... ل-غ-بباعشق  و دیخند اهورا

 شد دست دختره رو گرفت وگفت:  کمونیهمسن اهورا نزد یمرد

 نکن! تییبابا، عمو رو اذ باران جان _

 بلند شد وباهاش دست داد گفت:  اهورا

 زبونِ!خداحفظش کنه براتون!! نیریش یلینکرد، ماشاهلل خ تتینه اصال اذ _

گشت بعداز تشکر دست دخترشو گرفت و رفت اهورا بالبخند براش دست تکون داد وبر مرد

 سمت من!

 آروم گفت:  یلیخ رلبیو ز به من که خشک شده بودم سرجام نگاه کرد تعجب با

 به پدر شدن داشته باشم...  یدیام دیمن فعال نبا _

 نگفتم!! یزیو چ دمیمن شن اما

 زدیوغر م دیشد آروم دستمال رو، دورلبم کش کمیدرآورد و نزد بشیاز ج یدستمال

 شده!!! اهیکل صورتت س ؟یخوریچرا مثل بچه ها م _

 صورتمو پاک کرد و آروم گفت:  یاهیس بادقت
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 تورو بزرگ کنم جوجو!! دیمن با _

 . گذاشت.. شیبه نما دشویسف یدندون ها فیو رد دیبراش نازک کردم که خند یچشم پشت

 ... دمیهم مال یوچشمامو رو دمیکش یکشدار ی ازهیخم

  ؟؟ ادیمرغمون خوابش ماهورا: 

 پلک زدم...  یخمارنگاهش کردم و به آروم یباچشما

 تو اتاق...  دمیگفتم و پر یبلند ریخونه شب بخ میدیرس تا

 بشم...  داریکه فردا راحت ب دمیخوابیزودتر م دیبا

 زدم رو تخت...  رجهیعوض کردم و ش دیسف یبلوز شلوار نخ هیبا لباسامو

 بود! نیریتمام اتفاقاتش ش امشب

 کمِ! یلیخ یزندگ یخوب تو یلحظه ها فرصت

است متره، رتار مو هم ک یکیعشق و نفرت از بار ای یو بد یخوب یفاصله  گفتیم شهیهم ادیمه

 !گفتیم

گ جن هی یکیوچک زی... اون از هر چکردمیاما اشتباه م شهیاهورا داره نرم م کردمیکه فکر م من

 ... زدیو هزار بار تو سرم م کردیذهن خودش درست م یساخته 

 دهننجم ر با حرف یکه حاضر بودم ازش کتک بخورم ول زدیموج م یاز حرفاش چنان نفرت یبعض

ه ک میودبدرحال بگو بخند  سویهام و گ یدانشگاه با چندنفر از همکالس اطیح یروز تو اون

رده جب کتع یلیخ نکهیبهم زنگ بزنه باا ومدیم شیکم پ یلیزنگ خورد..احسان بود، خ میگوش

  فاصله گرفتم وجواب دادم: یبودم از جمع بچه ها کم

 الو؟  _
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  ؟ی: سالم... خوباحسان

  ؟یتو چطور یسالم... مرس _

  ؟؟ یی: خوبم... کجااحسان

 ؟؟؟ خونه، چطور رمیدارم م گهیدانشگاه، د _

 دنبالت!! امی: صبر کن ماحسان

 شده احسان؟  یزیچ _

 میحرف بزن خوامی: نه... فقط ماحسان

 گفتم:  دیباترد

 باشه منتظرم! _

 رو قطع کرد... تو فکر رفتم احسان مشکوک بود! یجواب گوش یب

 کنار گوشم گفت:  غیج غیباج شونه ام نشست و یرو سویگ دست

  گرطال؟یج یزدیحرف م یبا ک _

 شدددم... به توچه آخه؟  سوکریگ _

 باز گفت:  شیبان

 !!دیمهمون ام م،یشات بخور یکاپ میقراره با بچه ها بر _

شت برگ پیاک یاز بچه ها یکی دیبه سمت ام سویشاپ بود گ یشات استعاره از همون کاف یکاپ

 و چشمک زد

 داد زد:  دیام

 !!دمیخند یکیمن به گور تو  _
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 رفته؟  ادتیسرمن  یاون روز که خودتو هوار کرد کمتیکارد بخوره اون ش یا _سویگ

 شد وگفت:  کمونینزد دیام

 حرف نزن بابا بعد رو به من گفت :  _

 ..نیما جا دارالبته شمارو چشم  _

 گفتم:  باپوزخند

 !امیمن نم دیخوش باش دیما، بر یدوستان جا _

 با اعتراض گفت:  سویگ

 ؟؟؟ اااا چراااا _

 صاف کردم وگفتم:  مقنعمو

 دنبالم! انیم _

 دخالت کرد:  دیام

 مهزاد خانم...  _

 گفتم: خانم رادمان! بااخم

 آورد یپررو بود، کم نم یلیازش خ ومدینم خوشم

 هست! لهیوس رسونمتونیخودم م دیامروز کنار ما بد بگذرون هیخانم رادمان.. _

 !ستین یازین _

 برگشتم گفتم:  د،یخندیپشت سرم م زیر زیر سویگ

  ؟؟ مرض چته _

 و پچ پچ وارگفت:  باخنده
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  ؟؟ بدبخت خودشو نکشه نیا یازدواج کرد یگیکلمه نم هیچرا  _

  ؟؟ سویداره گ یچه ربط _

 رو سرم وگفت:  دیخاک برسرت کوب یدست به معن با

  ده؟یداره نخ م یدیهنوز نفهم یعنی _

 !ایبگ یبه کس یزیچ یبابا، تو ام حق ندار الیخیب _

 باشه باباحواسم هست...  _سویگ

 بفهمه ازدواج کردم! سویگ رازیغ یچرا اون لحظه دوست نداشتم کس دونمینم

 بعد احسان زنگ زد وگفت:  قهیدق پنج

 درم! یجلو _

 تا دم در دنبالم اومد سویکردم و گ یبچه ها خداحافظ با

 !نشیزده بود به ماش هیبا لباس فرم تک احسان

 خوشگلش به چشمش بود و چقدر با ابهتش کرده بود! یدود نکیع

ه بگرفت و  نیاشو از ماش هیمتوجه من شد تک یزدم وبراش دست تکون دادم وقت یلبخند

 گفت:  جانیباه سویفاصله گ نیسمتم اومد توهم

 !سهیشوهرت پل ینگفته بود _

 که، احسان پسر عمم!! ستیشوهرم ن نیا _

 ... کرد من سالم رویهم پ سویبود سالم کردم و دست دادم گ دهیاحسان که تازه به مارس به

 بهش انداخت و جوابشو با احترام داد. یتفاوت ینگاه ب احسان

  م؟ی: مهزاد براحسان
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 دیماسمت  دیما چرخ یاز پشت سر صدام کرد... نگاه هر سه  یبدم کس یمن جواب نکهیاز ا قبل

 که خشک شده بود به دست من تو دست احسان!

 حرص بند کوله امو فشردم وگفتم:  با

  ؟یانیک یآقا دیداشت یکار _

 وگفت:  نیسرشو انداخت پائ آروم

 نه! _

 کردم یخداحافظ سویا گنازک کردم و ب شیخال یجا یبرا ی... پشت چشمرفت و

 شده گفت:  زیر ییاز چشمش برداشت و با چشما نکشویع احسان

 بود؟  یک نیا _

 تفاوت شونه امو باال انداختم وگفتم:  یب

 بود.. میهم کالس _

 و گفت:  دیلبشو جو پوست

 !! یهووووم همکالســـــــــ _

 : خنده بازوشو گرفتم با

 !ادیاصال بهت نم ایباز یرتیغ نیکه ا میبر ایب _

 شده بود به ما دست تکون دادم که گفت:  رهیکه تااون موقع خ سویگ یبرا

 !سایمهزاد وا _

 منتظرم! نی: تو ماشاحسان

 بگه! خوادیم یچ سویگ نمیتکون دادم و منتظر شدم بب یاحسان سر یبرا
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 دستشو گذاشت رو قلبش و گفت:  سویگ

 !!یوااااا _

 ؟؟؟ یشد یچ _

 مامااان! _

  ؟؟ حالت خوبه سویگ _

 دهنشو قورت داد و گفت:  آب

 مامااااان... چشمااااششش!! یچشمااشش... وا _

 ـــه؟ چــــــــتـــــ _

 و گفت:  سادیوا صاف

 احسان زَن مَن نداره؟  _

 !!دونمیمَن و نم یزن که... نه نداره، ول _

 باال  دیو آروم پر دیکش یخفه ا غیج

 ذوق گفت:  با

 نداشته باشه مَن هم نداره!!!زن که  _

 م کرد وگفت: ل-غ-بنگاهش کردم که  مشکوک

 ... ـــخــــوامـــــــشــــشیم _

 اخم هولش دادم عقب و گفتم:  با

 ..شعوریب زیه یتو غلط کرد _

 وگفت:  دیخند

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 عاطفه.تی –حس تنهایی  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

321 
 

 !!!ینیبیحاال م _

 برو بابا تو هوا تکون دادم وگفتم:  یبه معن دستمو

 شد! رمید... گمشو _

 احسان رفتم و سوار شدم نیسمت ماش به

 دو ساعته؟  گهیم ی: چاحسان

 انگشتمو به سمتش گرفتم و گفتم:  بااخم

 دانشگاه...  یجلو یایب یحق ندار گهید _

 !سادهیهنوز اونجا وا سویعقب رو نگاه کرد متوجه شدم گ نهیآ یو از تو دیخند

 : چرا؟ احسان

 امو انداختم باالوگفتم:  شونه

 جمع کردن دخترا رو ندارم! یحوصله  _

 وگفت:  دیشد لپمو کش لیبه قهقهه تبد خندش

 من ازدواج کنم؟  یدوست ندار ؟؟ چرا _

 !یآرزومه تو خوشبخت باش ؟یگیم یمعلومه چ _

  ؟یگیم یپس چ _

 که تو صدام مشهود بود گفتم:  یحسرت هی با

که در کنارش  ی..کسدیازدواج کن نیکه عاشقش هست یبا کس ادیتو و مه خوادیدلم م _

که خودشو بهتون  یهرکس ایانتخاب خودتون باشه... نه انتخاب مامان ها...  دویخوشحال باش

 کنه! زونیآو
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تش رو که دوس یدوتا داداشام مثل من مجبور بشن کس نمی خواستبود..دلم  نیهم قتیحق

 ندارن کنار خودشون تحمل کنن!!

 با لبخند مهربونش گفت:  احسان

  ؟یتو چ _

  ؟؟ یمن چ یچ _

  ؟ی: خوشبختاحسان

 شدم وگفتم:  رهیخ رونیب به

 ... گذرهیم _

 ؟؟؟ بد ایخوب  _

 رسه! یکه باالخره از راه م یِخوب یبه روزا دمیمن ام _

 از چند لحظه سکوت گفتم:  بعد

 !؟ یبهم بگ یخواستیم یچ یراست _

 کافه؟  میبر... یفهمیصبرداشته باش م _

 و گفتم:  دمیخند

 !یدد اوماز گشت ارشا کننی... فکر میدیم یشاپ همه رو فرار یتو کاف یایلباس فرم ببا  _

 لباسمو عوض کنم! دیفکر نکردم که با ی: انقدر خسته ام که حتاحسان

 ... یهم تو استراحت کن... میما که هم صحبت کن یخونه  میپس بر _

 داد...  رییرو به سمت خونه من تغ ریحرف مس یب احسان

 تا احسان اول بره تو! سادمیباز کردم وکنار وا دیو باکل در
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 کفشامو درآوردم ودرو بستم! خودمم

  ست؟ی: اهورا ناحسان

 ... نینه!بش _

م و از بود پخته روزیکه د ییگردو کیو ک وهیرو زدم به برق سبد م یتو آشپزخونه و کتر رفتم

 !رونیشکالت بردم ب یآماده شد همراه قالب ها یچا یآوردم و وقت رونیب خچالی

سته مبل و چشماشو بسته بود با حس حضورم لبخند خ یپشت یسرشو گذاشته بود رو احسان

 زد وگفت:  یا

 زحمت نکش! _

 ... ستین یزحمت _

 رو گرفتم جلوش و گفتم:  یچا

 !کنهیخوبه، حالت و خوب م یرفع خستگ یبرا _

 تو فنجون خورد وگفت:  یاز چا یکم

  ادته؟ی ؟یکرد داشیتو پ شیکه چند هفته پ یبچه امهزاد اون دختر  _

  ؟؟ شد اون یچ یوز... راست-ا-ج-که بهش ت همون آره.. _

 داد به مبل و گفت:  هیتک احسان

 هستن! یلیبچه ها خ نیا ریتو سطح شهر نظ _

 ... یعنی _

 گزارش شده یمورد نیدو سه هفته همچ نیبه دوازده نفر توا کیآره... نزد _

 ..یواااا _
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  ؟یکرد دایتو کجا اون بچه رو پ _

 کاج!! دونیم یحوال _

  ؟؟ یدیکه باعث جلب توجه بشه ند یزیچ ایمشکوک  زیچ _

  ه؟ینه!!!احسان بازجوئ _

 دستاش گرفت وگفت:  نیب سرشو

 : دگفتیمکث باترد ینه... بعد از کم _

 !ومدمی... ننجایبه ا ن،یا یمن... برا _

 شده؟  یزیچ _

 !هگی.. به شهر د.میدستمونه منتقل شد ریکه ز یپرونده ا یریگی... پیبرا ادیمنو مه... ینه ول _

 کجا؟  _

و من  مراقب مامان خودت میگرد یما برم یتا وقت خوامیجنوب... ازت م یاز شهرا یکی _

 ... یباش

 کجاست؟  ادیمه _

  ؟یدیمهزاد قول م _

 : دمیگفتم و دوباره پرس یا یلب ریز یباشه  دیام از بغض لرز چونه

 !ومدیکجاست چرا خودش ن ادیاحسان، مه _

 !ادی... نتونست بادیدخترخوب؟ مه هیچ یت برا هید، گر _

 ؟؟؟ دیریم یبزنه... ک تونستیزنگ که م _

 که سه روزه رفته... منم امشب! ادی: مهاحسان
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 زنگ بهش بزن، باهاش حرف بزنم! هیپس  _

 صحبت کنه! تونهی: نماحسان

  ؟یکنیم میقا یدار ویاحسان چ _

 باور کن!! ،یچیه _

 پس زنگ بزن! _

 !شهینم زمنی: عزاحسان

 !یخوایتو نم شهیچرا م... چرا _

 وگرفتم! ادیمه یخونه رو برداشتم و خودم شماره  تلفن

 ... دیچیخاموشه... تو گوشم پ گفتیکه م نیسنگ یهمون آوا باز

 سرجاش وبا حرص گفتم:  دمیرو کوب یگوش

  ؟؟ خاموشه شهیچرا هم... یخروس قند ای لهیموبا نیا دونمیمن نم _

 ش گرفت وگفت: ل-غ-بسرمو تو  یبا مهربون احسان

 ه!بزن زنگ گمیبهش م ششینداره... بذار من که امشب رفتم پ تشویاون اآلن موقع زمیعز _

 ... ادیسرش ب یینکرده بال ییاگه خدا _

 ... ستیمهزاد؟ بار اولش که ن هیچه حرف نیااا ا _

 احسان کز کردم! یپا نیبچه جمع کردم و پائ هیمثه  خودمو

 ..!.دیمواظب خودتون باش یلیخ _

 : دوگفتیس-و-ب سرمو

 مهزاد؟  !دهیچی!برامون دعا کن کارمون تو هم پطور نیتوام هم _
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 گرفته گفتم:  یباصدا

 بله؟  _

 !سنشنایم نقطه ضعف هامون و خونوادمون رو یهمه  یبردن!حت ادیمنو مه تیبه هو یاونا پ _

  ه؟یمنظورت از اونا چ _

به  کینزد؛ به ترس بندازمت خوامینترس، نم یو خوب گوش کن ول گمیکه بهت م ییزایچ _

دن آب ز خورهستن که کشتن آدما براشون ا یی... توش آدمامیباند هست نیا ریگیشش ساله ما پ

 ابا ندارن! یکار چیهم کمتره!ازه

 ه فسادبجوون  هیلغزش پا،  هیگند کثافتشون کل شهر رو برداشته و هرلحظه ممکنه با  یبو

ش گو خیبدوانده... خطر  شهیر رانیبشه و جونشو ازدست بده... مثل سرطان تو کل ا دهیکش

 ... یآدم معمول هیتا  ریبگ سیاز منه پل هممونه!

 دارم!نا رو مادر یو زار هیگر یحوصله  یاز همه عاقل تر دونمیچون م گمیدارم به تو م نکهیا

 ته!ازاون بابت راح المیطرف ستاد چند نفر هستن که مواظب شما ها باشن... من خ از

 گرفت تو دستش وگفت:  دستامو

 رونیورابکن با اه یسع شتریمواظب خودت باش ب یریمهزاد، من نگرانم... توروخدا هرجا م _

  باشه؟؛ یبر

 گفتم:  هیج کردم و باگرک سرمو

 !زنهیشور م ادیتو و مه یترسم... من فقط دلم برا یاحسان من نم _

اما تو که بچه ... بهت نگم یزیبه من گفت چ ادی!مهشهیتموم م ستین یزیچ سسس،یه _

 !!گذرهیاطرافت م یچ یبدون دیبا یستین
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 کردم وبا دستمال اشک چشمامو پاک کردم احسان ازجاش بلند شد وگفت:  ینیف نیف

 برم! دیبا گهیمن د _

 هیرگحسان ا یجلو منمی خواستکتاب خونه برداشتم  یتو اتاقم و قرآن و از تو دمیحرف دو یب

 بست! یکفششو م ینشسته بود و بندا نیاحسان رو زم رونیکنم رفتم ب

 رد شد.. رشیز زو ا دیس-و-بسرش گرفتم  یکرد که بره قرآن رو باال دروباز

 وگفت:  دیس-و-بموهام و  یرو رونیپاشو از در بذار ب نکهیآخر قبل ازا ی لحظه

 مهزاد... من که نمردم هنوز! گهینکن د هیانقدر گر _

 !رمیمیمن م ادیسر شما دوتا ب ییداد زدم: خفه شوو احسان اگه بال هیگر با

 ش گرفتم: وش-غ-آزد و دوباره تو  یدلبخن

 میریمکه! میبا داعش جنگ کن ستی... درسته خطرناکه، اما قرارنگهینکن د هیوروجک گر _

 باز...  میایم شهیتموم م میزنیبَنگ بَنگ ها م ویک ویک نیدوسه تا ازا

 حرفاس! نیهم خودش که کارشون سخت تراز ا دونستمیهم من م دمیخند تلخ

 که گفت:  رونیاومدم بش ل-غ-ب از

 !!یشیزشت م یخندیچه م نیبب _

 وگفتم:  یجاکفش یرو گذاشتم رو قرآن

 !!ستیدست خودت ن یکصافط _

 وگفت:  دیخند

 سفارش نکنما...  گهید _

 راحت...  التیخ _
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 !میبه خون نشسته مواجهه شد یقهوه ا یکه بره اما با دوتا گو برگشت

ش پلک یگوشه  تیبود... ازعصبان سادهیمشت شده وا یپله ها بافک منقبض ودستا یرو اهورا

 ... دیپریم

من  یز روااش و  رهیاهورا سرد رفتار کرد و نگاه خ یباهاش دست اما وقت ییباخوش رو احسان

بگم  بهتره ایکوتاه رفت  یخداحافظ هیوبعد از  دیما دوتا چرخ نیمشکوک نگاهش ب داشتیبر نم

 از مهلکه فرار کرد... 

رد تا ک یط بلند یبه من بود دوسه قدم فاصله رو با گام ها میاهورا مستق یطوفان زده  نگاه

 بهم...  دیقدم رفتم عقب، که اومد تو خونه و درو محکم کوب هیبه من  دیرس

 ... دیبلندش، برق از سرم پر یصدا از

 و به وضوح مشخص بود...  دیلرزیبدنش م یتمام اعضا تیعصبان از

 که روش بود! یلیخورده و وسا مین یها یو چا زیافتاد به م نگاهش

 گفت:  یلحن بد هیو با  دیاز داخل جو لپشو

  ن؟یبزم داشت _

 !!شهیخشمش دوبرابر م شیجوابشو بدم آت ینگفتم تجربه ثابت کرده بود، که هرچ یزیچ

 زد وگفت:  یپوزخند

 !دمیدر د ی!!نمونه اش رو جلویداد سیخوبم بهش سرو _

 ... یکنیکه فکر م نطورینه... ا... نه _

 داد زد:  هوی
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م جهن رو برات ی... مهزاد زندگیکرد یچه غلط دمیبا چشم خودم د کنممم؟یفکر م یمن چ _

 !!کنمیم

 !کنمیم ابودت... نیکارات ادامه بد نیبه ا یبخوا یمن یکه تو خونه  یقسم اگه تا وقت یعل به

م توسر دیکوب یم یبلندش لرز گرفته بود... هر کدوم از جمله هاشو بلندتر از قبل یاز صدا تنم

 بود! یازخشم به کبود

 گفتم! ینم یزیوچ کردمیم هیمن گر کردیم دیو تهد زدیداد م اون

 خوردم و کنار مبل نشستم! زیل وارید یهم نداشتم از رو ستادنیتوان ا یحت

 !!دیبلند خودشو پرت کرد تو اتاق و درو محکم کوب یبا قدم ها اهورا

.. وجود .زدی... تهمت مکردیباور م خواستیو اونطور که م زیهمه چ یشد وقت یم کهیت کهیت دلم

 !شدیو از روش رد م کردیآدمو له م

 وجودم داد بزنم که چقدر ازش متنفرم! یبا همه  خواستیدلم م چقدر

 نیتر یو دم دست یساک دست یتو ختمیه الزم داشتم و رک یلیوسا یسمت اتاق رفتم همه  به

 !رونیو از اتاق رفتم ب دمیلباسامو پوش

 کجا؟  _

 و اومد سمتم! دیکانتر کوب یکه دستش بود و رو یوانیسمتش ل برگشتم

 چشماش زل زدم وگفتم:  یتو ضیباغ

 باباااام! یخونه  _

 کرد وگفت:  یبلند ی خنده
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را چنه؟  ستیبا نبا رهیگیاز دخترش نم یکه سال تا ماه حال یبه نظر من کس ؟؟ بابا؟ کدوم بابا _

  خواد؟یکه بابات تورو نم یباور کن یخواینم

 از دستم ول شد...  چمدون

 دست گذاشته بود رو نقطه ضعفم لرزون گفتم:  اهورا

 !خورهیحالم ازت بهم م _

 : خونسردگفت

 ... همین طورمنم  _

 تو دستم فرو کردم که اهورا گفت:  ناخنامو

 !یمنو بزن یتونیهم نم ینکن... تو اگه بخوا تیانقد خودتو اذ _

 ! یعوض یپست یلیخ _

 تو اتاق گفت:  دمیگرفت و با ساک کش دستمو

 یخبر ازش گهیکه تا پنج شش ماه د ادی!مهیاومدن ازاتاق و ندار رونینگفتم حق ب یتا وقت _

 !یحرف بزنچه جوری با بزرگترت  یادب کنم تا بفهم دیبا مدت من تورو نیتوا ستین

 رو روم بست اما قفل نکرد و رفت! در

 !انین نیتا پائ دمیاشکام کش یحرص دستامو رو با

 طالق بود! کردمیکه فکر م یزیتخت نشستم و به تنها چ یرو

 !د شمقفس آزا نیفکر کردم که ازا ی... مچاله شدم رو تخت و فقط به روزکردیدرد م سرم

 که اهورا بهم زد هنوز هم بغض، گلوم رو تلخ کرده بود...  ییحرفا بابت
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زودتر  یهرچ دیبا؛ اتاق دیشدم به سقف سف رهیبود دور گردنم رو باز کردم وخ دهیچیکه پ یشال

 !دادمیدرخواست طالق م

آخه  بغض و دلم باهم شکست، یرحم یهمه ب نیاز ا؛ سخت شده بود یزندگ نیتحمل ا گهید

  شدم؟یمجازات م ینجوریا دیمن به کدوم گناه نکرده با

 نکردم! یام کار هیبلند گر یمهار کردن صدا یبرا

 منو...  یبد بخت یصدا دنیشنیم دیبا ایدن ی همه

 خیس؛ ینه ازنو یقهقهه  یچقدر گذشته بود، انقدر تو خودم فرو رفته بودم که باصدا دونمینم

 جام نشستم! یتو

 نه...  یول دم،یفکر کردم اشتباه شن اول

 کاراش عذابم بده...  نیا با خواستیبود... اهورا م درست

 شتم!و حقارت ندا یکارش جز، سرخوردگ نیازا یحس چیه؛ سر خورده ام رو قورت دادم بغض

 نکرده! یاونم به خطا کردیم هیشکل داشت منو تنب نیبه بدتر اون

 اهورا...  یمثل برادر من بود، رفتارش هم اصال زننده و بد نبود ول احسان

 ای ک-ی-ر-ح-حسادت منو ت خواست،یدوست دخترشو دعوت کرده بود خونه مثال م نکهیا از

 کنه؟  یتالف

از  ا پرام لیدل یب یخنده ها یمخصوصا صدا کردیم م تیی... اذشدیم میباعث کالفگ صداشون

 دختره! یناز و عشوه 

 !رونیبرم ب خواست یبودن، اما اصال دلم نم یتیتو چه وضع دونمینم

 تاب نگاه اهورا رو ندارم!! دونستم،یم چون
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 هی زش بادودرست کنار پنجره بود و با هر  یکوچک اتاقم نشستم... چنار بلند یپنجره  کنار

 رفت! یوهمراه باد م شدیازش جدا م یبرگ نارنج

 باد رها باشن یآدما هم تو شدیدادم به آهن سرد پنجره، کاش م هیتک سرمو

 یزیهمون برگ خشک پائ یاندازه  به

 همونقدر سبکبال و آزاد! و

 فاعشارت نمیبب خواستمیصورتم نشست... دوال شدم، م یرو یرو باز کردم سوز سرد پنجره

 چقدره!

 ه حسکشد  یچ دونمیت..نمرف جیگ یارتفاع سرم کم دنی... با ددیرسیبه سه متر م حدوداَ

 ... نیاز پشت سر هلم داد به سمت پائ ییرویکردم ن

 !یاهیعدش سبود که ناخواسته از ته گلوم خارج شد و ب یبلند غیج یصدا ادمهیکه  یزیچ تنها

*** 

ه ک یز... نادادیسر و ته اش گوش م یب یمبل نشسته بود و به حرفا یرو یناز یبه رو رو

ا به رودش کم کم خ خواستیو م دیخندیم یاز دعوت اهورا سر ذوق امده بود... با دلبر یحساب

 شد. یاو دور م از یرکیکند که، اهورا باز کیاهورا نزد

 اف نشستش گذاشت... ص-ت-خ-ل یسرشونه  یرو یکه ناز یه اس-و-ب با

ز دخترک سرتا پا عمل بزک کرده نداشت و فقط ا نیبه ا یحس چیبود که ه نیا قتیحق

 حرکتش جا خورده بود!

  دیوبگ یزیتکان داد و خواست چ یصورت خندان ناز یوار انگشت سبابه اش را جلو دیتهد

 از جا پراندش!، بلند مهزاد غیج یصدا که
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همه  که یی..گودیرا د شیخال یباز و جا یپنجره  یزده به اتاق مهزاد هجوم برد و وقت وحشت

 نابایت خسفالآ یجون افتاده رو یمهزاد ب دنیسرش آوار شد... از پنجره دوال شد و با د ایدن ی

تاد و ار افکقطع شد... قلبش از  یلحظه ا یاش دورش را گرفته بود، نفسش برا یطالئ یو موها

 ... پر کنار زد کی یرا به سبک یگرفت! ناز دنیتپ بارهدو

  کرد،یاق چنگ زد و همانطور که تن مات یرا از جا لباس رهنشیپ

خودش را  ورد،بخ نیپله ها زم یکه باعث شد چند بار تو یو با سرعت دیپر رونیدو از خانه ب با

 به مهزاد رساند... 

که  یلوله اآن واز ی... کمکردیم هیآرام آرام گر یکه نشسته بود و با صورت خون یمهزاد دنید با

 به جانش افتاده بود، کم شد!!

ار ک نینچ یدخترک چموش برا نیسرزنش کند و هوار بزند بر سر ا ایدانست، دل بسوزاند  ینم

 که از او سر زده بود...  یاحمقانه ا

اش  نهیس یوقفسه  دیلرز یبه خود م دیایب یچشم آب ینازدانه  نیسر ا ییبال نکهیتصور ا از

فت ، دلش رکرد اش نگاه یرت مهتابمهزاد زانو زد و به صو یشد.کنار پا یم نیباشتاب باال و پائ

 اش! یصورت زخم یرو ختیر یم ،یآب یکه ازآن دو گو ییها دیمروار یبرا

 : دیپرس دیمهزاد بلند شد با ترد غیکه ج ردیدستش را بگ خواست

  ؟یدرد دار _

که ، کمک یاز جا بلند شد... اهورا دست دراز کرد برا یدهد با سخت یآنکه مهزاد، جواب یب

 : دیدر چشمانش و با درد نال ختیو نفرت ر ضیپس زد... غدستش را 

 !ناسیاز ا شتریب یلیخ یکه رو دلم گذاشت ییبه کمک تو ندارم، دردا یازین _
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 سر رخنه شد...  رهیجوانک خ نیاز حسرت بر دل ا یداغ هجم

 خانه برداشت.. یو قدم اول را به سو ستادیا اطیبا احت شیپا یرو مهزاد

 ستتوانیاز درد دست نم؛ کردند یم یگونه اش سرسره باز یغلتان رو یهم اشک ها هنوز

 د، نزن ادیفشرد تا از درد فر یهم م یترک خورده اش را رو یساکت بماند..فقط لب ها

 شیرد، پاغض دابدانست که چرا  ینم د،یچیاهورا پ یدر گلو یکنار اهورا رد شد و رفت... درد از

انست ش توا دهیبهم چسب یلب ها نیوا پرت کرد و فقط از باراده به قصد لگد زدن در ه یرا ب

 : خدا... دیبگو

 همه بد بودن! نیخدا اورا ببخشد بابت ا و

  فت...افتاده به دنبال مهزاد، به خانه ر یناموزون وشانه ها یبا قدم ها ب،یدرج دست

 ییوراتظر اهتمام کنج مبل نشسته بود من یسر رهیکه با خ ،یناز یزده اش رفت به سو خی نگاه

 ... انبار درحال انفجار باروت بود!!زدیکه اگر حرف م

 ..دردزخمش را شسته بود و چسب زده بود یرو یآمد، با سخت رونیب ییاز دست شو مهزاد،

 درد از جان کندن سخت تر بود!! نیو تحمل ا شدیشترمیدستش رفته رفته ب

را به تا او دزیکه پشت در بال بال م ییآژانس را گرفت و به اهورا یدست، لرزان شماره  کی با

 نداشت.. یببرد، توجه مارستانیب

 و رفتیم جیانداخت... سرش گ شانشیپر یمو ها یرو یشال ،یتاکس کیخبر کردن  بعداز

 تا آرام شود...  ندیتخت بنش یرو یباعث شد کم نی..همیاهیچشمانش س

که با جان کندن تا باال  یراه نیا یحال نذار، همه  نیبا ا توانستیبود، چجور م ییدلش عذا در

 برود...  نیآمده بود را، دوباره پائ
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 اتاق را باز کرد و رو به اهورا که تا آن موقع پشت در بود گفت:  در

 !یایدنبالم نم _

 شد...  ختهیاهورا ر یرو کبارهیبود که به  یکالمش، آب سرد یسرد

م، تن آن هرف نیپائ یبار بود که برا نینشد و رفت... اول یبود که متوجه ناز جیآنقدر گ مهزاد

 ... کردیطبقه، از آسانسور استفاده م کیاز

ر د یجلو کوچک یلرز تنش باعث شد کنار باغچه ؛ بود امدهیهنوز ن نیماش ن،یپائ دیرس یوقت

 یداست صنتوان گرید نجایروح از تنش در حال پر زدن است... ا کردیهر لحظه حس م ند،یبنش

 مدآ یتاکس اآلخرهربع منتظر ماند و ب کیبه  کینزد دیچیناله اش را مهار کند و از درد به خود پ

 د: زو داد  ه بستلباسش را با عجل یبود... دکمه ها ریدرگ یکه پس از رفتن مهزاد، با ناز اهورا

 !ــــــرونیبروو ب یناز _

 قرمز رنگش را به سر کرد و گفت:  یبابغض رو سر د،یاهورا ترس ادیفر یصدا از

 !!یامشب واسه من بود _

 !ــــــــــــرونیبـــــــــ _

 وگفت:  دیستبر اهورا کوب ی نهیکوچکش را بر س یدست فیکرد و ک هیگر

 یخوایم یک ی..لعنتیهر وقت خواستم باهات باشم... پسم زد ،یکنیازم فرار م یپنج ساله دار _

 ؟؟؟ دوستت دارم یبفهم

 یرودرا در دست گرفت و فشرد با خود همراهش کرد و به سمت در و یحرص مچ دست ناز با

 نرم شده گفت:  یکه فکر کرد اهورا کم یرفتند..ناز
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حم!دلم مزا ی... بمیفقط منو توئ نجایاون که خودش رفت... ا ؟؟ دنبالش یریم یدار یواسه چ _

 . ساله.. یلیخ... هوستو داره اهورا

تخس  جوان نیا ی نهیبر س یچه داغ شیدانست که با حرف ها یدخترک و نم نیدانست ا ینم

 مغرور گذاشت..

 گونه اش فرود آمد...  یبود که رو یپشت دست ش،یحرف ها انیپا با

 بودند  دهیآپارتمان رس یبه در ورود، گرید حاال

 : دیسوخته اش غر یدر چشمان قهوه ا نهیاز خشم و ک یبابرق اهورا

 !یتفیب یورخهزار بار به گ*وه  یکه روز ارمیسرت م ییآنچنان بال ای ،یکنیگورتو گم م ای _

ه دستش ب د شد وکه از کنار باغچه بلن دیمهزاد را د... سرش را بلند کرد ینیترمز ماش یصدا با

 رفت...  رهیسمت دستگ

 ... گرفت یاجهزاد حرکت کند، در را باز کرد و کنار م نیماش نکهیتند کرد که برسد و قبل از ا پا

 ... ردیرا بگ شینتوانست جلو اینخواست  مهزاد،

... نیماش مهزاد ناله کرد و اهورا حرص خورد، به محض توقف مارستانیب نیبه اول دنیرس تا

نده نرا د،یه سمت بخش اورژانس دوبرا حساب کند  هیآنکه کرا یزده ب ل-غ-بمهزاد را ، اهورا

 داد زد: 

  ؟؟ یما چ هیآقا پس کرا _

 !!گردمیبمون بر م _

 ... فتدیبه هول و وال ب شتریاز درد مهزاد باعث شد ب ی هیگر یصدا و
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 *مهزاد*

 شدم اما چشمامو باز نکردم! اریحس سوزش دستم هوش با

 بود نیو دست ام سنگ سر

 کرد و گفت:  میدرجه سرم رو تنظ یاومد کم پرستار

 !دشیببر دیتونیتموم شد، مسرمش  _

 بود! سرم باال نهیدست به س لی... آروم چشمامو باز کردم مثل عزرائومدیاز اهورا ن ییصدا

 یچید پکه بان میشونیبه پ دمیکه توش سرم بود و آروم کش یجام نشستم... دست یتو آهسته

 بود!

 ستین دمایکه  درد داشتم بسته بودن... اون لحظه انقدر ،یهم با آتل و باند کش، دستم یکی اون

 از هوش رفتم!!چه جوری 

 ... و جاش پنبه گذاشت دیکش رونیسرمم تموم شد، اهورا خودش سوزن و از دستم ب یوقت

 !دمیو کفش هامو پوش نیاز تخت اومدم پائ اطیاحت با

ط م فقو سر درد ستین میزیکرد که چ دیدکتر اومد و از سرم عکس گرفت، تائ نکهیازا بعد

 خورده بود! هیهست، چون چند تا بخ میشونیپ یبخاطر شکستگ

در  ینداخت پشت کمرم و به سوتخت برداشت و دستشو ا ل-غ-بدارو هامو از  ی سهیک اهورا

 کرد...  تمیهدا

سش پَ ستمتونیانقدر بد بود که نم تمیو گذاشتم رو شونه اش و باهاش هم قدم شدم، وضع سرم

 بزنم!

 به اهورا نگاه کنم گفتم:  نکهیگرفته بدون ا یبا صدا مینشست یتاکس یتو
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 منو ببر خونه مامانم! _

 برعکس انتظارم آروم گفت: ، مخالفت کنه کردمیفکرم

 !برمتیم یرو جمع کن، بعد... بعد هرجا بخوا لتیخونه وسا میبر _

 دم!کر کرفداشته باشم بابا  یجلو دیکه با یبه خونه، به رفتار دنینگفتم تا رس یزیچ گهید

 من بودن!! یهم که بودن خانواده  یهرچ اونا

 !دمشونیپرست یبعد از خدا م یروز هیکه  ییکسا

  خت؟یبهم ر یهمه چ هویشد که  چطور

 امروز؟  یها زیشدن نفرت انگ روزقلبم،ید یکرده ها زیشد که عز یچ

  ز؟یانگ نفرت

 !رمیفقط دلگ ادیبدم نمنه... من ازشون به خدا : نه... دمینال تودلم

 نکرد!! ییازم دلجو یکس یول

 ازم سراغ نگرفت... چرا همه انقدر از من دور شدن؟  یکس

 شدم! لمیساوتر از اهورا خودمو پرت کردم تو خونه و مشغول جمع کردن  عیسر ن،یتوقف ماش با

 !دمیپوش یام زدم و لباس مرتب دهیبه دست و صورت رنگ پر یآب

 زردم رو پنهان کردم! یچهره  یمیمال شیآرا با

 !رونیرو برداشتم و رفتم ب فمیکه سالم بود چمدون و ک یآماده شدم با دست یوقت

 کاناپه لم داده بود و چشماش وبسته بود!! یرو اهورا

 من حاضرم!! _
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 ود تعجبمده بدر برابرم کوتاه او نکهیو چمدونم رو گرفت، از ا فیحرف ازجاش بلند شد و ک یب

 نکنم! شینگفتم، تا عصبان یزیچ کردم اما

 و دوباره حبسم کنه! یهمه چ رینبود بزنه ز دیبع

 نشستم! نیماش یتو کنارش

 !کردیم یجوریکه دلمو  دیکش یآه م کباریگفت فقط هر چند لحظه  ینم یزیچ

 ... میدیتا رس دیطول کش یساعت میاون شب ن یشلوغ یتو

 خونه روشن بود! چراغ

 گهیم، دذاشتاهورا گ یکه پا به زندگ یخونه امون تنگ شده بود، درست از زمان یدلم برا چقدر

 !!ومدمین

 اهورا متوقفم کرد! یرو باز کنم، که صدا رهیدست بردم تا دستگ یخوشحال با

 مهزاد؟  _

 سمتش وگفتم:  دمیچرخ

 بله؟  _

 چند لحظه بست وگفت:  یخسته اش رو برا یچشما

  ؟؟ چرا _

 تو حدقه چرخوندم و گفتم:  چشمامو

 چرا؟  یچ _

  ؟یزد یچرا دست به خودکش _

 رو لبم جا گرفت یپوزخند
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 بحث، جون خودم رو تو خطر بندازم!!! هی یکه برا ستمیانقدر کوته فکر ن _

 نبود! نیهم جز ا یکه کرد یکار _

 نبود! یگیکه تو م یزیچ نیقصدم ا ن،یاهورا... من فقط پرت شدم پائ _

 گفت:  کردیکه کمربندشو باز م یهم فشرد و در حال یور لباشو

 !!دوارمیام _

 کرده و مرده؟  یتا حاال با سه متر ارتفاع خودکش یک _گفتم یبامسخرگ

 گفت:  رلبیکه تا عمق وجودم رو سوزوند، ز یکرد... نگاه نگاهم

  کردم؟یم یمن چه غلط ومد،یسرت م ییاگه بال _

 گفتم:  یول دونستمیم، که سرم اومد ییبال نیاهورا رو مسبب ا نکهیباا

 کردم! یتو که نبود، خودم حواس پرت ریتقص _

 دهنش و پر سروصدا قورت داد وگفت:  آب

  ؟یبگ یچ نایبه مامانت ا یخوایم _

 کرد!! میچیبه سر و دست باند پ یاشاره ا و

 !ستیتصادف کردم... دروغ که حناق ن گمیم... گمیم _

 زد وگفت:  یزهرخند

  ؟یدروغ بگ یخوایم ادمیمه به _

 بگم! نویهم دیآره... با د،یاگه فهم یول ستیکه فعال ن ادیمه _

 م!افتاده باشه، باترس بهش نگاه کردم و دستشو گرفت ادمی یزیانگار که چ هوی بعد
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 یلیخوقت کردم، اون یفکر کنه کار احمقانه ا خوادیهاا..دلم نم ینگ ادیتورو خدا به مه _

 باشه؟  کنه،یسرزنشم م

 د... بام آورو اهورا چمدون لباسام رو برا میشد ادهینگفت... باهم پ یزیتکون داد و چ سرشو

 زنگ در و فشردم ومنتظر شدم! جانیه

 گرم مامان اومد گفت:  یچند لحظه صدا بعداز

 تو فدات بشم! ای... بییمهزاد، مادر تو _

 اومد! یو به سمتم مبد اطیزدم و درو هول دادم، مامان از اون سر ح یلبخند

فتاد اگاهش تا ن ..رفتیتندتند قربون صدقم م رلبیغلم، ز-خودشو انداخت تو ب دیبهم رس یوقت

 نه!کبود، سکته  کینزد میچیباند پ یشونیپ دنیبه دستم، باترس سرشو بلند کرد و با د

 شماشچ یو اشک تو دیصورتم کش یرو یبه زخم و کبود یلبخند رو لبم بود... دست همچنان

 بگه گفتم:  یزیفرصت کنه چ نکهیجمع شد..قبل از ا

 بود مامان جان، نگران نشو! کیتصادف کوچ هی _

 سرت اومده!! ییبال نیهمچ یک؛ قربونت برم یاله _

 بمونم شتیپ یمن خوبم، اآلن هم اومدم چند روزبه خدا شلوغش نکن،  یخودیمامان جون ب _

 و استراحت کنم!

 که تا اون موقع فقط شنونده بود، جلو اومد و سالم کرد! اهورا

-و-بسرشو  وجوابشو داد  شیذات یبشر داشت، با مهربون نیبه ا یبیعج یکه کال عالقه  مامان

 !!!دیس

 اهورا برد و گله مند گفت:  شیپ تشویشکا ضهینبودن عر یخال یوبرا
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  ؟یسش آوردشده پَ  چیپسرم؟ چرا کادو پ مشیمگه دست تو نسپرده بود _

 که خودش هم به خنده افتاد...  یطور دم،یحرف مامان بلند خند از

 یاطیاحت یب گشتم، یداشتم از دانشگاه بر م یمن خودم وقت ست،یمامانم، اصال اهورا مقصر ن _

 صاحبش!! شیر خی... مال بد بستین میچیسردرد کوچولو، ه هیکردم!اآلن هم جز 

 سرش رو تکون داد وگفت:  یآروم یبا خنده  اهورا

شما،  شیمهزاد بمونه پ؛ برم اصفهان یچند روز دیبا یسفر کار کی یمادر جون، من برا _

 دنبالش...  امیبرگشتم م یراحتِ، من وقت المیخ ینجوریا

 تازه دم هست! یحاال بفرما تو، چا؛ باشه پسرم _

 م!بر دیاآلن با شم،یمزاحمتون م گهیوقت د هیان شاهلل ؛ دست شما درد نکنهاهورا: 

 کرد وگفت:  یاخم مامان

  ؟یکن یتعارف م _

 !رهیاآلن د گهید یوقت هیحاج خانم، انشاهلل  مینمک پرورده ااهورا: 

  ؟؟ زدیبود زنگ م یخانم ک _

و، اما ت ادیب ف کردنگاه کردم، اهورا بلند سالم کرد باباهم تعار وونیبابا برگشتم و به ا یباصدا

 محترمانه دعوتشون رو، رد کرد! یلیاهورا خ

اما  میم برکه باه رهیکرد و چمدونم رو برداشت... خواست دستمو بگ یبااهورا خداحافظ مامان

 زد و گفت:  یمتوجه تعلل من شد، لبخند یوقت

 !!یتو سرما نخور ایهوا سرده، زود ب _

 چشم!! _
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 که رفت به اهورا نگاه کردم و گفتم:  مامان

 اصفهان؟  یبر یخوایواقعا م _

 آره مجبورم!!! _

 گفت:  یبم شده ا یتکون دادم، باصدا سرمو

 مهزاد؟  _

 بله؟  _

خودم ردم..گ یبر م گهیهفته د کیقرصاتو بخور... من تا  یمواظب خودت باش، اگه درد داشت _

 دنبالت!! امیم

م اون ه ورفت  یسرم رژه م یتو زیچ هیتو دلم زدم، اهورا خبر نداشت که من فقط  یپوزخند

 !دهیطناب پوس نیا دنیبر یبود برا یهفته فرصت خوب کی نیطالق بود، ا

 خوند که گفت:  یاز تو چشمام چ دونمیزمزمه کردم ..نم یا باشه

 جوجو! رونیفکر رفتن رو از سرت بنداز ب _

 ... با پشت دست گونه ام رو نوازش کرد وگفت: دیتعجب نگاهش کردم که خند با

 گردم! یبرم _

 ردم!کج ک لب هامو به سمت باال ی!!در عوض کمیبرنگرد اهیصدسال س خوامیبگم، م ومدین دلم

ن از م یخنده دار باشه ول دیت!شاام زد..که درجا گونه هام رنگ گرف یشونیپ یرو یا هس-و-ب

 !دمیکش یکه شوهرم بود خجالت م یمرد

 گرفت! یقلبم رو به باز ن،یبه زم یبیافتادن س هیشب یزیچ
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 یاهرو گرفت و فشرد که گ یقلب لعنت نیا یشد گلو یقلبم مشت شد... کاش م یرو دستم

 شد! یسرکش م تینها یوقت ها ب

 نیبان امرد نامهر نیخواستم از ا ینم نویداغ اهورا کل بدنم رو گرم کرد، اما من ا ی هس-و-ب

 دلم! یتو ختیریاز حد، ترس م ادیروزها که ز

 گفتم:  دمیبهم چسب یلب ها نیب از

 !گهیمن برم د _

 خداحافظ!!اهورا: 

 به سالمت! _

شوکه  ردن،کیکه بالذت به من نگاه م وونیا یمامان و بابا رو دنیرو پشت سرش بستم، باد در

 شدم!

 !بود یتندخودم رو بهشون رسوندم و به بابا سالم کردم، لحنم کامال معمول یقدم ها با

لم در دام گرفت..چق هیانداخت! گر رمیبازو هاش گ نیرد بشم که ب عیاز کنارش سر خواستم

 گرم و پر مهرش تنگ شده بود...  وش-غ-آ یبرا

ه دوست تم کخواس یتونستم و نم یدر حقم کرده بود اما من نم ینامهربون دیپدرم بود، شا اون

 داشتنش رو پس بزنم!

 نشست! یبابا م رهنیپ یو رو دیبار یدرشت از چشمام م یرو رها کردم اشک ها خودم

 لرزون گفتم:  یبغض و چونه ا با

 دلم برات تنگ شده بود بابا! _

 همین طورعمر بابا... منم  همین طورمنم  _
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 : مردونه اش، گفت یکردنش شدم... دلم به درد اومد از اشک ها هیگر یمتوجه  تازه

 مردم؟  یکردم، چشمات سرد بود هزار بار م یهر بار نگاهت م یدونیم _

  ه؟یچه حرف نیبابا ا رمیمن بم یاله _

 منو ببخش!!؛ شرمنده ام دخترم _

 بلند کردم وگفتم:  سرمو

 ... نجامیبابا؟ من فراموش کردم که ا یزن یحرف م یاز چ _

 دخترم! یاومد رید یلیخ _

 بودم! ریدلگ _

 و اشکامو پاک کردگفت:  دیس-و-ب سرمو

 نکردم! ییلعنت به من که دلجو _

 رفتم گفتم:  یو تو خونه م گرفتم یکه دستشو م یحال در

 !دیگذشته، بهتره بهش فکر نکن گهیها د زیچ نیا _

 یکدورت خونه، نیطالق گرفتم وبرگشتم تو هم یخواست، وقت یبود..دلم نم نیهم، هم تیواقع

گذاشت  و ظلمرنشه اسمش  دیام بد کرده بود..شا یدرسته بابا در مورد من و زندگ؛ باشه نمونیب

 بود زیچ کیکه ازش داشتم،  یبد کردت بود، اون هم ناخواسته تنها سوال یول

روع شآلن ا نیکه از هم یآورد، وا یاهیو مامان برام دمنوش گ میمبل نشست یهم رو یرو روبه

 ود.بنوش اش فقط دم هیتوص یزیدمنوش ها داشت..واسه هرچ نیبه ا یچه اعتقاد دونمیکرد..نم

 کردم و رو به بابا گفتم:  تشکر

 سوال دارم، ارزششو داشت؟  هیکهنه فقط بابا  یوباز کردن زخم ها تیشکا یبرا نجایا ومدمین _
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 گرفته گفت:  یبزنه بعد از چند لحظه باصدا یتونست حرف ینم ر،یانداخت ز سرشو

ا، و اهور اج توداد، که در عوض ازدو شنهادیکه پاکزاد بهم من پ یاون روز زم،یشرمنده ام عز _

نکنم،  فکر کس چیکنه، انقدر فشار روم بود که به ه یمن صبر م یها یدر برابر قرض و بدهکار

 ردم!ک یاما انگار اشتباه م دیخواستم که شماها زجر بکش یمجبور بودم قبول کنم من نم

 بودم؟  یفروش _بغض گفتم با

 دخترم! اهِیروم س _

 بود گفت:  ریاشکش سراز یکه چشمه  یلحظه سکوت کرد، مامان درحال چند

 یه کسبرو ؛ ما هم سخت بود که جگر گوشه امون یمهزاد، برا میدیتو زجر کش یماهم پابه پا _

 که دوستش نداره! میداد

 رو قورت دادم و سرمو باال گرفتم، گفتم:  بغضم

 !دیشتم باشد، پافتا میزندگ یتو یخوام هر اتفاق یبهش فکر کنم... اما ازتون م خوامینم گهید _

 : دیپرس دیبا ترد هیمنظورم چ دیبا ترس نگاهم کرد، انگار فهم مامان

  ؟یهست یراض تیاز زندگ ؟یمهزاد... اآلن چ _

 زدم و ازجام بلند شدم گفتم:  یپوزخند

  ؟یکن یفکر م یخودت چ _

  ؟یبرگشت یمهزاد نکنه قهر کرد _

 زدم تو چشماش و شمرده شمرده گفتم:  زل

 بخوابم! خوامیکنه..م یمامان... سرم.. درد..م _

 باشه گفت:  دهیمامان انگار که نشن یول
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 داد...  یرو نشون نم نیرفتار اهورا که ا _

 تو حرفش وگفتم:  زدم

 برگردم! یمامان اگه ناراحت _

 به مامان تشر زد وگفت:  بابا

 !زمیخودته!برو استراحت کن عز یخونه  نجایمهزاد، ا _

ثل مبود  در اتاقم رو باز کردم..امالبخندم خشک شد... درست شده یزائدالوصف یخوشحال با

 بدتر!! زیچ هی دمیشا ،یانبار

 !گهیهمد یشده بود رو دهیچ یمیقد یو فرش ها لهیوس یکل

 از پشت سرم گفت:  مامان

 استراحت کن! اد،یبرو تو اتاق مه _

 گرفته بود، اما گفتم:  خندم

 خونه اضافه باشم! نیحد، توا نیکردم تاا یفکر نم، مامان _

که  مدیو شنمامان ر یقبل ازاون زمزمه  یول اد،یو رفتم تو اتاق مه دمیپا چرخ یپاشنه  یرو

 گفت: 

  ؟یبا حرفات، زجرم بد یاومد _

 د!ب بومرت شهیهم ادیاتاق، چشم چرخوندم..برعکس من، مه ینگفتم و درو بستم... تو یزیچ

 یو فرش فانتز یکرم یهمون رنگ، پرده ها زیاز چوب درخت گردو و م ،یقهوه ا تخت

 !یشکالت

 بود! دهیچیفضا پ یعطر سرد وخوشش تو یبو
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 بود! مختلف یو فلسف یخیتار یاتاقش بود که متشکل از کتاب ها یتو یبزرگ یخونه  کتاب

 شد! یم شیشغل یقرارداشت که مربوط به پرونده ها ییطرف قفسه ها زونکن ها کی

 یتقادال اعباباست چون مامان ک دونستمیو چشمام رو بستم... در زدن!م دمیتخت دراز کش یرو

 اومد تو! یم هویبه در زدن نداشت، 

 تو بابا! ایب _

  ؟یخواب نبود _از در آورد داخل وگفت سرشو

 نه! _

 وگفت:  یعسل زیم یآب با قرص مسکن و پماد، گذاشت رو وانیل هی

 ص آوردم برات!کنه، قر یسرت درد م _

 دستت درد نکنه _

 جلدش درآوردم و خوردم! یاز تو یقرص 

 حی!مامان بهش توضدیس-و-بصورتم و چشم هام رو  یزخم ها یرو دیخودش پماد رو مال بابا

 داده بود که تصادف کردم و کار من رو راحت کرده بود!

 !رونیرفت ب؛ مواظب خودم باشم شتریسفارش که ب یبعد از کل باباهم

*** 

 گذشت،  یبابا م یروز از اومدنم به خونه  چهار

 یدونوسرگر یچمه فقط حس کالفگ دونستمیخودم هم نم یحت؛ و کسل کننده ریروز دلگ چهار

 ام کرده بود! وونهید
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از هر  و ه،مونیکه کرده پش یفهموند که چقدر از کار یدر حد افراط بابا، به من م یها محبت

 کنه! یفاده مجبران کردن است یبرا ،یفرصت

 !دیخر یو درشت م زیر یها هیگشت برام هد یرفت سر کار وبرم یهم م یوقت یحت

 شده بودم به همون مهزاد گذشته!! لیتبد نیبزنم تو ذوقش وبنابرا ومدینم دلم

 داشت...  یغل وغشش همه رو به خنده وا م یب یکه با خنده ها یکس

 دل شکستن بلد نبودم! من

 پدرم رو از خودم برنجونم!! تونستمینم

 قابل بخشش بود اما...  ریها غ یلیکه بابا کرده بود، از نظر خ یکار نیا دیشا

 و در عوض ازش خواستم که پشت من بمونه!!! دمیبخش من

 رد!کبا مامان صحبت  یمدت اهورا سه چهار بار زنگ زده بود به خونه ول نیتوا اهورا

 زد! یزنگ م میبامن حرف بزنه به گوش خواستیاگر م اون

 !!گردهیبرم گهیمامان گفته بود سه روز د به

 د،ایه بک یکردم و درخواست طالق دادم، تاوقت تیازش شکا؛ از دانشگاه برگشتم یوقت امروز

 !!رسهیدادخواست دادگاه، هم به دستش م

 هرلحظه اش، اشتباه بود وبس! یزندگ نیکردن ا دایپ ادامه

 بابا ومامان، نبردم! یاز طالق جلو یاسم

 زود نداشت...  ای ری!ددنیفهم یخودشون م باآلخره

 !یتموم شدگ گمیوجود داره، من بهش م یحس هی

 مثل اغماست یحالت هی
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 ؛ از درون اما

 ذهن و روحت تو اغماست انگار

 یتوان تمرکز دار نه

 بحث کردن یحوصله  نه

 ... یحرفا رو ندار یلیو تحمل خ یش یشکننده م ینظر روح از

 مدام باهاته!!! یحس دلزدگ هی

 زیچند بار... نسبت به همه چ ی..روزیشیم سرد

 ؛ داره یکیتار یفضا یشدگ تموم

 کنم تموم شدم! یم حس

 چرا! دونمیخودمم نم یام گرفت حت هیتو خودم، گر دمی... لرزیحس بد چه

 کرد! یآرومم نم؛ آرامشم هم یکلبه  یحت گهید

 شد یم کمیشبانه اش، نزد یاز زانو درد ها یآروم ناش یمامان اومد که باقدم ها یصدا

 مادر؟  ینشست نجایچرا ا _

 د دا هیشونه هام، سرشو به سرم تک یشونه ام انداخت و دستشو گذاشت رو یرو ینازک یپتو

 حوصله ندارم مامان! _

 کرد وگفت:  نوازشم

 !!شتیگرده پ یدل آشوب نباش جون دلم!برم _

 دیخوب بود که پوزخند تلخ ام رو ند چه

 دل تنگ اهورام! کردیداشت... فکر م یچه دل خوش مامان
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 که فکرمو خونده باشه گفت:  انگار

 !!گذرهیم یتو دلت چ دونمیخوب م زم،یمن بزرگت کردم عز _

 کرد! مونیمنو از حرفم پش روین هی دیحس شا هی..اما یبار اشتباه کرد نیبگم ا خواستم

 زودتر تموم بشه!! تیوضع نیشدم به آسمون دم غروب و کاش ا رهیوخ دمیکش یآه

د... ابا بوتموم طول شب نگاه نگرانم سمت ب م،یشام زرشک پلو بامرغ دست کرد؛ مامان همراه

رصشو قدم و ... براش گل گاو زبان دم کرزدیکنه اما فقط لبخند م یم تشیمعلوم بود قلبش اذ

 ... دهیقلب درد امونش رو بر؛ وقته که دوباره یلیگفت خ یبهش دادم، مامان م

 موند! جهینت یدکتر رفتن ب یحال اصرارمن ومامان هم، برا نیباا

 !!! فتهیب یتفاقبراش ا نکهیازا دمیترسی... وضع بابا اصال خوب نبود!مدمینگران، خواب یبادل شب

*** 

 *اهورا*

 ان!تهر دمیچند روز رس نیا یها یمداوم و دلمشغول یشب بود که خسته از رانندگ مهین

ردم پارک ک و نیسراغش ماش رمیفردا م نکهی!بافکراارمیبرم مهزاد رو ب تونستمیوقت بود و نم رید

 رفتم باال! و

 !ارهیتونست سرحالم ب یم ظیقهوه غل هیدوش آب گرم و  هی فقط

 وخورد  زیر لد نیاز ب یاغذ تا شده او سکوت بود، ک یکیباز کردم..خونه غرق تار دیرو باکل در

 پارکت ها نشست! یرو

 و روشن کردم و نامه رو برداشتم!!! برق

 شوکه شده نامه رو باز کردم!؛ طالق یاظهارنامه  دنیباد
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 گلوم خشک و تلخ شده! کردمیو حس م دیلرزیم دستام

 با سالم"

 لیه دلدمان بخواهان: مهزاد را وستیپ یرساند با توجه به عقد نامه  یبه استحضار م احترماَ

 ت... : اهورا پاکزاد، در خواست طالق نمونده، لذا خواهشمند اسدخواندهشدی رفتارءسو

ر خر کاصفت آ یدستام مشت شد، مهزاد ب نیکاغذ ب؛ اش رو بخونم هیصبر نکردم تا بق گهید

 خودشو کرد!!

 !نمکیآدمت م؛ کنم کاریباهات چ دونمیم ـرده!دادزدم: غلـــــــط کـــــ ناخودآگاه

 رو گرفتم! ادیمه یو شماره  رونیب دمیتنگ شلوارم کش بیرو ازج یگوش

 !!دمیکشیموهام م یوکالفه وار دست تو زدمیخونه قدم م یتو

 !!کردمیتا صبح صبر م دیبا؛ نیزم یرو پرت کردم رو یداشت گوش یبر نم ادیمه

 که از دهانم خارج شد نگاه کردم یظیزدم و به دود غل شیآت یگاریس

 ... اون هم برگشتن مهزاد بود کردم،یفکر م زیچ کیرفته بودوفقط به  ادمی از یخستگ

 !رونیب امیباعث شد از فکر ب میزنگ گوش یصدا

 جواب دادم عیبود سر ادیمه

 ادیسالم مه _

  ؟یدیسالم رس _

 !اومده دادگاه برام یمهزاد درخواست طالق داده..نامه  اد،ی... مهشهیم یساعت کیآره  _

 ـــــرده؟ کـ ــــارــــکـــیچـــــ :ادیمه

 کنه! یداد نزن خواهشا... سرم درد م _
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 !زنمیبذار صبح شد خودم باهاش حرف م ،یکن یخواد کار یتو نممهیاد: 

 !یکن یلطف م _

مهره  و چیپ دیبا؛ خودسر شده یلیبرو استراحت کن، نگران هم نباش، مهزاد، خ یخسته ا :ادیمه

 هاش سفت بشه!

 زدم وگفتم:  یپوزخند

 ؛ کنه بزرگ شده یفکر م _

 صدسالش هم که بشه بازم بچه اس! :ادیمه

 داداش... بدموقع زنگ زدم! یببخش دیبا _

 وگفت:  دیکش یآه

 !ین گفتبه م یخوب کرد نجا،یمنم خواب ندارم ا _

 قربون داداش! _

 خداحافظ...  _

ث باع؛ ودبداخته که مهزاد راه ان یبچگانه ا یروزها، با باز نیا یفشار کار؛ رو قطع کردم یگوش

 کنم! یاحساس ضعف وخستگ شهیازهم شتریب شدیم

 د!ش یروشن م گار،یبود که پشت س گاری!فقط سشدیخرد بود و سرم داشت منفجر م اعصابم

اده دم آمآشپزخونه منتظر ش یشد..قهوه جوش رو به برق زدم و تو یکم کم داشت روشن م هوا

 بشه... 

*** 
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 *مهزاد*

 اتاق پهن شده بود چشم هامو باز کردم! ینور آفتاب که تو با

 ..دیرس یطالق به دستش م یاظهارنامه  شت وقطعاَگ یاهورا برم امروز

 ه... ها شدررو داشتم که از قفس  یاز جام بلند شدم... حس پرنده ا یحس آزاد نیاز ا سرخوش

 مفصل با نون تازه کرده بود!! یصبحانه  هیصبح بود... دلم هوس  میهفت ون ساعت

 مامان شدم...  زیتم یآشپزخونه  یوبعداز شستن دست وصورتم، راه دمیپر ازجا

 مامان ساز، حلوا، تخم مرغ...  یکره مربا ر،یبود.پن خچالی یزتویچ همه

 داشتم! یخاص یکنارشون بودم ذوق وانرژ یخوب باشه، وقت زیهمه چ خواستیم دلم

 که بابا گفت:  یمخصوصا وقت دادن،یاعتماد به نفس بهم م انگار

نارت ک دمیم... من هم قول یخونه ا نیبازم تو دختر هم فتهیکه ب یکه بشه، هراتفاق یهرچ _

 باشم!

ه کامان م یوحشت زده  یها ادیفر یشدم... باصدا یرو آماده کردم و مشغول دم کردن چا همه

 شد...  نیاز دستم افتاد و پخش زم یچا یزد قوط یمن رو صدا م

 بابا دیکوب یبر سروصورتش م ونیو گر شانیخودم رو به اتاق بابا رسوندم... مامان پر هراسان

خرخر  ده وکبود ش ،یاومد چهره اش از نفس تنگ یبود، به نظر م دهیهمانجور که به پشت خواب

 کنه! یم

 ودبسرد  لرزون به سمت بابا رفتم چهره اش از درد جمع شده بود و بدنش یو دستا هیگر با

 و انتظار داشتم جواب بده!! زدمیفقط بلند..بلند صداش م اریاخت یب

 ... دادیرو م زیچ کی دیو نو دیچیپ یسرم م یمامان تو یکردن ها هیمو یصدا
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 آوردم  یبابا فشار م ی نهیکم جونم به قفسه س یدست ها با

 !دمیدهانش گذاشتم و با تمام وجود دم یرو، رو دهانم

 کرد دوارمیام دیچیکه در حنجره اش پ یخر خر یصدا

 شنوم!! یخودم رو م ینفس ها یصدا نکهیخبر ازا یب

 زار زدم:  هیاش فشار آوردم و با گر نهیس یقفسه  به

 ماماااان زنگ بزن اورژانس! _

 تلفن رو برداشت و زنگ زد!! یو با دست پاچگ دیمثل ترقه از جا پر مامان

 .نفس بکشه.! کردمیم گرفتم و التماسش مل-غ-ببابا رو تو سر

 گذاشت!! یانقدر زود منو تنها م دینبا

 ردجدا ک من رو از بابالحظه بعد دو نفر با برانکار باعجله اومدن و به زور مامان  چند

از و پر قلب مهربان یدرویبابا کوب ی نهیس یاورژانس دستش را کامال باال برد و رو دکتر

 عطوفتش!!

 یجلو بابا وصل کردند و ی نهیشوک را به س یو درد گرفت... دستگاه ها دیکش ریت قلبم

 من و مامان، به بدنش شوک دادند...  یوحشت زده  یچشما

قدرتمند  و یقو یا، باببود، پدرمن رممکنینداشت..نه غ دهیدوبار... سه بار... چهاربار... فا... کباری

 نفس نداشت! گهیمن د

 کرده بود، خاموش شده بود یاما استوار همانطور که زندگ مظلوم

صورتش  یبود رو یچیکه هنوز باند پ یبا دست رفتیم یاهیزدم کنار تختش!چشمام س زانو

 زدمو زار  دمیدست کش
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 شدند! یگنگ م کیها دور و نزد ری... تصوشدیتر م اهیچشمم هرلحظه س شیپ ایدن

 رفت...  یم رونیجان ذره ذره از تنم ب انگار

 سکته کرده بود! بابا

 گفت.. تیو تسل دیسرش کش یبابا رو، رو یپتو دکتر

 شدنم زود بود!! میتی یبرا

 لعنت به من که قدرتو ندونستم بابا! آخ

 نیبر او خ میزنگ بزن دیبا یاآلن به ک میدونستیکه نم میوسرگردون بود جیمامان انقدرگ منو

 !میرو بد بتیمص

 کردم و زنگ زدم به عمو...  دایخودم رو پ یگوش

 تونستم کنترل کنم! یام رو نم هیهق گر هق

 جمله تونستم بگم:  هیبابا انداخت!فقط  ادیمهربون عمو، منو  یصدا

 که بدبخت شدم!! ایعمو ب _

 زهرا گفتن عمو بلند شد وبا دادگفت:  ای یصدا

  ؟؟ ؟؟شده یمهزاد چ _

 هق هق گفتم:  با

 عمو... بابام! _

 کردیام انقدر جگر سوز بود، که دل سنگ رو هم آب م هیگر یصدا

 اومدن! دنیکه فهم ییکسا یکه عمو و عمه و همه  دینکش یطول

 انجام دادن! مارستانیمنتقل کردن بابا رو به ب یکارا عیو هوتن سر رادیه

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 عاطفه.تی –حس تنهایی  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

357 
 

 !دادیم یمامان بود و زن عمو هم منو دلدار شیپ عمه

 !!!!کنهیاون سکته م م؟یبگ اد،یبه مه یزن عمو چطور _

 : گفتیم رلبیعمو هم که صورتش غرق اشک بود ز زن

 قربونت برم...  یاله _

 بلند شد! ایهل غیج یعمه غش کرد که صدا یدست ها یرو مامان

 ینم ود کهباومد توجهم رو جلب کرد..انقدر حالم بد  یکه بدو بدو به سمتم م یکس یپا یصدا

 تونستم به داد مامان برسم!

 د!م کرل-غ-بو رونیب دیزن عمو کش یدستا نیمنو ازب د،یدو یبا عجله به سمتم م اهورا

و قلبم ر که یا نهینه به ک کردم،یاز ذهنم پر زده بود... نه به طالق فکر م زیلحظه همه چ اون

 داشتم،  اجیش احتوش-غ-آمن به ؛ کرده بود اهیس

 زد! یصورتم م یکه رو ییه هاس-و-بنوازش هاو  به

 ردم!کش رها ل-غ-ب یاش و هق هق ام رو تو نهیس یگذاشتم رو سرمو

 شدم!! میتیاهورا...  _

 ه خودشبنشست و منو  شیقهوه ا یچشما یجمله رو مظلومانه گفتم که اشک تو هی نیا انقدر

 فشرد!

 نه خودش! گهیم یچ دمیفهمینه من م قتایحق زدیپچ وار تو گوشم حرف م پچ

 !شدیجگرم خون م شتریافتادم ب یم ادیمه ادیکه  یوقت

 خودت خبر بده! ادیاهورا... به مه _

 پلک زد و منو سپرد دست زن عمو...  یآروم به
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 رفتم...  یکم داشتم از حال م کم

 یم کیرتا یمامان رو از پش چاه یمظلومانه  یعمه و اشک ها یها ونیوش ادیفر یصدا تنها

 مطلق! یاهیو بعد س دمید

*** 

 خودم رو درک نکردم! تیتا چند لحظه موقع؛ شدم داریب یدست ینوازش ها با

 تنش بود! یکنارم نشسته بود و لباس مشک اهورا

 وگفت:  دیس-و-برو  میشونیپ یها هیبخ

 بلند شو لباساتو عوض کن، برات از خونه لباس آوردم...  _

 شد که بره، چنگ زدم به لباسش ونگهش داشتم! بلند

 شدن...  سیخ چشمام

  ؟یگفت ادیبه مه _

 لب زد:  دیلرزیاش م چونه

 تو راهه! _

 موهام انداختم! یرو یرنگ یلباس هامو عوض کردم وشال مشک یو کرخت یسست با

 سانت گود رفته و شونه هام افتاده بودن! کی یبه اندازه  چشمام

 ود!رحم ب..خونه مملو از مهمون بود و نگاه همه به من پراز ترونیرفتم ب ادیاتاق مه از

 کردم! یادب بود اگه سالم نم دوراز

 !گفتیم تیو تسل کردیم مل-غ-ب دمیدیکه م یهرکس
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 مون اومداهورا به سمت؛ موندم هیبق از شتریآسا ب ل-غ-ب یو آسا جون هم اومده بودن، تو ماهور

 کنن!! ییرایپذ یو به ماهور سفارش کرد از همه به خوب

 !دمید یاشک م سیخ هیرو از پشت ال زیچ همه

 عمو صدام زد وگفت:  زن؛ نبود یوحالم گفتن حس

 !یریاز حال م ینخورد یزیمهزادجان، مادر از صبح چ _

 بخورم!! یزیتونم چ ینم _

 اومد! یصدام هم به زور در م یگلوم رو گرفته بود، حت بغض

 شتریبقمه، لاهورا چندتا  یشونه هامو گرفت و بردم تو آشپزخونه، با اصرار و اخم ها اهورا

 نتونستم بخورم!

 !ختمیر یشک مصدا ا یاهورا پنهان کرده بودم وب وش-غ-آ یرو تو سرم

 هیود به زد!فقط زل زده ب یکلمه هم حرف نم کی یکرد حت ینم هیگر؛ ماتش برده بود مامان

 نامعلوم! ینقطه 

رق در رت غبا صو سمیواحسان باال گرفت، سرم و چرخوندم نگاه خ ادیهمهمه با اومدن مه یصدا

 گره خورد! ادیاشک مه

 م،دید یبار بود که م نی، اولشل-غ-بدست و پا به سمتش رفتم و خودمو پرت کردم تو  چهار

 بلند! یکنه اون هم باصدا یم هیداره گر ادیمه

  خوردیمردونه اش از هق هق تکون م یها شونه

 ... بابا رفت... ادیمه _

 همه رو باالببره!!! ی هیگر یدرد ناک بود که، صدا یجمله به قدر نیا

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 عاطفه.تی –حس تنهایی  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

360 
 

 که گفت:  دمیو رنجور مامان رو شن فیضع یصدا

  ؟؟ ی... مادر اومدادمیمه _

 د!شت کرپاهاش زانو زد و دامنشو تو دستش م یازم جداشد وبه سمت مامان رفت، جلو ادیمه

کش از کرد و نگاه غضبنا ریاش اسهبازو  نیم کنه، که اهورا زود تر منو بل-غ-بخواست  احسان

 دور نموند! نمیب زیت یچشم ها

 تلخ.. یتقال ها نیداغ شده بود ازا تنم

 سهم محبتم بگردم!نوپا، دنبال  یمثل کودک دمیدیم که

 ؛ هبودم که بهم محبت کن یشدن، بدنبال کس میتیو  یکس یب ،ییحجم دردناک تنها یتو

 یم نمدر حق یرو درک کرده بود وکم لطف تیمنو بفهمه والحق هم که اهورا خودش وضع درد

 کرد!

 رفت دنبالش بودم! یهرجا که م ر،یبهانه گ یهم مثل دختر بچه ها من

 !ادیمه ایبودم به اهورا  دهیچسب و

 یبچگ بود و نشأت از زمان ختهیتو وجودم ر کبارهیترس  نیتنها شدن وحشت داشتم، ا از

 !گرفتیم

 هیگرخواب چندبار با یشب تو؛ داد یم تیوجودش بهم حس امن؛ مدام کنار من بود اهورا

 چشمم بود! یو کبود بابا جلو دهیدردکش ی چهره؛ دمیپر

 تخت نشست وگفت:  یکنارم رو اهورا

  ؟یدیخواب بد د _

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 عاطفه.تی –حس تنهایی  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

361 
 

 دمیهمف یاما من نم؛ کرد یزمزمه م م کرد، آروم کنار گوشمل-غ-بتکون دادم که  هیبا گر سرمو

 بغضمو قورت دادم وگفتم:  گه،یم یچ

 کنن!؟  یاهورا، خاکش م _

 انقدر فکر نکن، چشماتو ببند وبخواب! زم،یعز _

 یوقتصورتش کبود، بود!؛ رفت مل-غ-ب یبابام تو دم،ید یمن چ یدون یتونم، اهورا نم ینم _

 !کردیباال سرش داشت خرخر م دمیرس

 گفت، فقط گذاشت من حرفامو بزنم تا سبک شم! ینم یزیچ

 هوشیب ربگمابهتیکه خورده بودم که کم کم خوابم برد،  ییقرص ها ایبود  یدونم از خستگ ینم

 شدم!

گ مر نیبمثل جنازه  ،یحس یو ب یهوش یدر ب اد،ینم ادمی یادیز زیچ ،یمراسم خاک سپار از

 زدم! یدست و پا م یو زندگ

جان  که اگه نبودن، ،ییدر دست و آرامبخش ها یشده بودم با سرم یبود که من جسد نیا

 !دادمیم

 چه حرف ؛بود ما رفته بود!باورش سخت و عذاب دهنده نیمعصوم و مظلوم ازب یمثل پرنده ا بابا

 ما، نگفته خاک شد! یچهار نفره  یخانواده  نیب ها و چه آرزو ها که

ه خونه ردم بو تلخ عزا و عذاب زجرآور بود که مامان ازم خواست برگ اهیس یهمون روز ها یتو

رفته ندانشگاه هم  یحت شد،یم یسپر یخبر یخونه با ب یشد که تو یم یدوسه هفته ا؛ ام

 بودم!
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 ادمیازه ت؛ مامان گفت برگرد خونه ات یدادخواست طالق ازخاطرم رفته بود، وقت ی هیقض کال

م ه یشو روندوناد تیباترس به اهورا نگاه کردم که باعصبان؛ قرار نبود برگردم گهیافتاد من که د

اهورا  دم کهگلوم نشست... دوباره خودم باعث ش یو روشو ازم گرفت، رفته رفته بغض تو دیسائ

 !نکنه اهمنگ

 دم!ده بودوهفته انقدر مهربون شده بود، که وابسته اش ش نیتونستم بگم توا یکه نم دروغ

 خواستم! یخواستم هم نم یکردم، بودن اهورا رو، هم م ریگ یدوراه نیب

 کرد! یو رو م ریقلبم رو ز؛ بهمن از کوه قیعم زشیر هیشب یزیچ

 یم دمیاز احساس جد؛ و نوظهور بود که تاحاال تجربه اش نکرده بودم دیحس جد هی نیا

 بود! یحال برام دوست داشتن نیپسش بزنم اما درع خواستمیوم دمیترس

 فت: ست وگتواتاق، دروب دیبه اهورا کرد ومنو کش ینگاهم شد، اشاره ا دیمتوجه ترد ادیمه

  ؟یردکبود که  یه کار احمقانه امهزاد اون چ م،یچند روز نشد در موردش حرف بزن نیا _

 گفتم:  رلبیبه خشم نشسته بودز یقرمز یهاله  یاهورا تو یآب یچشما

 بود!! نیقرارمون از اول هم، هم _

 یورا چبا اه نداره قول و قرارت یبه من ربط گم،یم یچ نیمهزاد خوب گوشاتو وا کن ببمهیاد: 

و دلش رد تد ی... اون خودش به قدرکافادیسر مامان ب ییکارت، بال نیذارم باا ینم یبوده ول

 سوهان روحش نباش!!! اتیبا بچه باز گهیهست تو د

قت و هینم، اور کاهورا رو ب یاز رفتار ها یکیدونم کدوم  یهوا معلقم، نم یمن انگار تو ادیمه _

 مهربون، خب به منم حق بده! گهیوقت د هیمغرور و بداخالق 
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و تردن به کمدت من جز محبت  نیبگو... توا ایبود، اون وقت باگه اهورا بد ؛ تو خوب باش _

 حواسش به تو بود...  ی!اون هرجا که بود همه دمیاز اهورا ند یزیچ

 تعجب داره!! یخودمم جا ی... برادونمیم _

 کنم! یازت خواهش م ت،یبرگرد، سر زندگ _

 : دمیس-و-بپنجه بلند شدم و گونه اش رو  یرو

 مامان رو داشته باش! یباشه، هوا _

 گفتم:  تکون داد سرشو

  ؟یگرد یبرم یتوک _

 !!ستیمعلوم نمهیاد: 

 تنها باشه...  خوامیما، نم یخونه  اریرو ب مامان؛ یبر یهروقت خواست _

 زدوگفت:  یمهربون لبخند

عوض  هواهم وآب  هی، منه!براش خوبه اریکامل در اخت تیسوئ هیبا خودم ببرمش، اونجا  دیشا _

 !!کنهیم

 یباشه داداش _

قب و سفارش کردم که مرا دمیس-و-بمامان رو  رون،یب میرفت ادیمه با رو برداشتم و لباسام

 خودش باشه... 

 رفتن!!! یدل موندن داشتم، نه پا نه

 کرد...  یو خداحافظ دیس-و-بمامان رو  اهورا
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 یدو ج روح یزد، اخم هم نکرده بود صورتش ب یاهورا حرف نم م،یکنار هم نشست نیماش یتو

 بود!

 ... یداشته باشم ول شهیمحبتشو واسه هم خواستیم دلم

 اهورا؟  _

 رو عوض کرد وگفت:  دنده

 هوووم؟  _

 بود!! نیقرارمون از اول هم ؟یکن یرفتار م ینطوریچرا ا _

 داغ و سوزاننده!! یو نگاهم کرد... نگاه برگشت

 !بود، رفتار من هم به نفع هردومونه نیقرارمون از اول هم ،یگیآره تو راست م _

 نگفتم، حق با اهورا بود...  یزیچ

*** 

ر، د کمتش یکه دانشگاه بودم باعث م ییگذشت... روزها یم شهیهم روح تر از یو ب روزهاسرد

 تم!رف یم لیتحل یکنم... روزبه روز، از افسردگ هیو گر ارنیافکار مختلف به سمتم هجوم ب

 ؛ ومدیازدستش برام بر نم یخورد!چون کار یو حرص م دیفهم یم هوراا

 رفتن ماهشهر!! ادیچهلم هم گذشت، مامان همراه مه مراسم

 ن!وقت ها کنارم بود شتریماهور و آسا جون ب نکهیواقعا تنها شده بودم، باا گهید

 مادرانه اش نسبت به من کم نشده بود...  یعمو هم محبت ها زن

 !!کردمیگوش م زمیسوختن ه یجرقه ها ینشسته بودم و به صدا نهیشوم کنار

 !هیگر ریزدم ز شدیکه پخش م یمیوگرفته بود!مثل دل من باشروع شدن آهنگ مال یابر هوا
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 شبنم یبایالالکن دخترز""

 قیشقا یزانو یرو الالکن

 ینینب یمهر یتا رنگ ب بخواب

 قیکه تلخ حقا هیداریتوب

 یمون یالتماس من م تومثل

 دمیشونه هاش چک یشب رو کی که

 اون بود  یگرم نوازش ها سرم

 دمیخوابم برد و کوچش رو ند که

 کنج خلوت کیمن موندم و حاال

 چکه کرده یبیاز سقفش غر که

 ییامواج جدا یها تالطم

 کاشونه امو صدتکه کرده زده

 نیریپس از اون خواب ش خواستیم دلم

 شد یوا نم ایچشمم به دن گهید

 یقلب متروکم نشون ونیم

 شد ینم دایاز خاطره پ گهید

 کردم هیازبس گر نهیغمگ صدام

 ستین یآوازه ا چیاسم و ه چیه ازم

 یدرچه حال یه یپرسه کس ینم
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 ستین یتازه ا یاز آشنا خبر

 پروانه صفت ها گفته بودم به

 ... ستیمن ن یخاموش لیشمعم م که

-غ-آو تو قطع شد سرمو بلند کردم، اهورا با دو قدم بلند خودش رو بهم رسوند و سرم آهنگ

 ش گرفت!وش

 روز هاشو دوست داشتم! نیا یجنس محبت ها چقدر

 !!کردمیاون نبود قطعا دق م اگه

 کردم گفتم:  هیگر ریدل س هی نکهیبعدازا

 بهشت زهرا؟  میاهورا بر _

 زد وگفت:  یتلخ لبخند

 برو آماده شو...  _

 تخابان یرنگ یمشک یدست بود مانتو یکه جلو ییاز همون لباس ها عیو سر دمیجام پر از

 سرم انداختم! یهمون رنگ هم رو یکردم و شال پشم

 کرد و گفت:  یاخم دنمیبا د اهورا

 ... یزنیم خیمانتو  نیباا _

 اتاق پالتوم رو آورد و تنم کرد! یخودش رفت از تو و

 دمسبک شساعت کنار قبر بابا نشستم و درد دل کردم! میسرد بود اما ن یلیهوا خ نکهیباا

 دادیم یرو باز یبود و با پاش سنگ ستادهیدورتر از من ا یکم اهورا

 بهش کردم و گفتم:  ینگاه
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ر خت تخوشب یلیکردم، اآلن خ ینم یمن اگر از اول لجباز ه،یمرد خوب یلیبابا، اون خ _

 کن... بودم!!برام دعا 

ه دونه ب لیدبرگشت بارون گرفت و کم کم تب ریمس یبلند شدم و به سمت اهورا رفتم، تو ازجام

 درشت برف شد!! یها

 گفتم:  جانیباه

 !!ادیداره برف م یوا _

 مرو برف ینیریش یخلسه  یمه گرفته باعث شد تو یدم غروب و برف وهوا یسرخ و ابر آسمون

 نگه داشت وگفت:  یکنار کافه ا اهورا

  ؟؟ یچطور ییگردو کیفنجون قهوه و ک هیبا _

 وگفتم:  دمیکردمو بهم مال خی یدستا

 باشه! زیهوس انگ دیبا _

 !!نیپس بپر پائ _

ل ز یدمکافه به مر یبخار گرفته  یها شهیلذت بخش بود ازش یلیگرم و مطبوع کافه خ یهوا

 رفتند یم یزدم که باعجله هرکدوم به سمت

ذت وا له نیلم بدن و از ا یبخار یزودتر برسن خونه و جلو خواستیاونا هم دلشون م انگار

 ببرن!!

 شد بهش لبخند زدم که جوابمو داد کمینزد کیقهوه و ک ینیباس اهورا

 داره! نجایرو ا ییگردو یها کیک نیبهتراهورا: 

  ؟یمگه قبال اومده بود _
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 آره...  _

 گفتم:  دیدهنم پر از

 با دوست دخترت؟  _

 باخشم نگاهم کرد که در دم خفه شدم!! چنان

 گفت:  ظیغل

 آره با دوست دخترم!! _

 بار نوبت من بود که اخم کنم...  نیا

 دایمه پن اداخواست بحثمو یرو جدا کردم و خوردم اهورا انگار دلش نم کیاز ک یچنگالم کم با

 کنه گفت: 

 خسته شدم...  دمید یمشک یهالباس  نیانقدر تورو توا د،یخر میبر _

 به خودم انداختم وگفتم:  ینگاه

 من لباس دارم! یول _

 مگه؟  شهیم یچ میهم بخر گهید یکی... میحاال بر _

 ... م بودمخسته شد ینواخت کی نیراستش خودم هم ازا؛ تنوع هم بد نبود ینکردم..کم یمخالفت

 گفت:  هورابشقاب ا یام فنجونم رو برعکس گذاشتم تو نهیریام رو که خوردم طبق عادت د قهوه

  ؟یفال بلد _

 گردونم! یفنجونم رو برم خورمیهروقت قهوه م ینه، ول _

 ندارم همش خرافاته! یها اعتقاد زیچ نیمن به ا یول _

  نا؟یبه فال وا _
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 آره _

ه که اد داراعتق... ادیخوشش م زهایچ نیازا یلیدختر عمه ام خ ایهل ی... ولهمین طورمنم  _

 راستن!

 خم شد به جلو وگفت:  یکم

 !یباهاش دم خور نش ادیکن ز یسع؛ ادیخوشم نم ایمن از هل _

 آخه چرا؟  یهم ندارم ول دنشیچشم د _

 که گفتم!! نی..همستیمهم ن _

؛ دکر ینم خالتد هیکار بق ینظر بده!اصوال تو گرانینبود که در مورد د یکردم، اهورا آدم تعجب

 ود!!بسوال  یبرام جا زنهیحرف رو م نیکه داره ا ده،ید ایاز هل یچه رفتار نکهیاما ا

 کرد،یم رهیکه نگاهم رو خ یزیهرچ؛ انتخاب کرده بود د،یخر یکه اهورا برا یپاساژ یتو

 برام بخره! خواستیم

 !میکرد یرنگ و وارنگ ونگاه م یومغازه ها میزدیهم قدم م کنار

 : هوگفتیفکر بودم،  یتو قیعمبود و من  یسرش تو گوش اهورا

 ما! شیپ نیایماهور اس زده، شام ب _

 ... میشیبهشون بگو مزاحم نم _

 مامان فسنجون درست کرده، آخ که دلم ضعف رفت!! گهیماهورا: 

 ورده!سال هست، غذا نخ نیجمله روگفت که فکر کردم چند نیبالذت و پرآب و تاب ا چنان

 !میباشه بر _

 کرد و گفت:  به جاتو دستش جا دویخر یها سهیک
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  ؟یالزم ندار یا گهید زیچ _

 !هیکاف ناینه هم _

 شکم!! یبسو شیپ _

 و پشت سرش راه افتادم...  دمیخند

 !میکرد یآسا سپر یحدو اندازه  یب یها یرو کنار مهربون یخوب شب

ا ون بجپدر  یمیرفتار صم دنیکرد، د یو چشم هام رو اشک دادیکه عذابم م یزیتنها چ فقط

 ماهور بود!

 دیماد که فهباباشو ازدست د یوقت؛ که درست ییدختر لوس و بابا هی؛ دختر بودم هیمن هم  خب

 رو کنار خودش داشته! یچه جواهر

*** 

بار  نیا نیمخورد افتاد رو ز زیداد و ل یبد یتوالت که صدا زیرو م دمیحرص شونه رو کوب با

 صداش بلند تر شد و شونه شکست

 با اخم وارد شد و گفت:  اهورا

 چته؟  _

 فتمگدستم جمعش کردم و  هیبا کردیبود و کالفه ام م ختهیسمتش موهام دورم ر برگشتم

 درد گرفت! دستام؛ شهیکالفه شدم موهام شونه نم _

 درو ول کرد و اومد سمتم ی رهیدستگ

 کشو برداشت و گفت:  یاز تو یا شونه

 نجایا نیبرگرد و بش _
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 زدیموهامو شونه م رهیکه دردم نگ یو آروم طور سادیحرف برگشتم و اونم پشتم وا یب

 که خوابم گرفته بود گفتم:  دادیبود انقدر آروم کارشو انجام م یخوب حس

 کوتاهشون کنم  دیبلند شدن با یلیموهام خ _

 !یکنیرک و خونسرد گفت: توغلط م یلیخ

د باعث نونش شه هم آبش که موهام توشونه بوبهش بگم هم  یزیچ هیبه طرفش برگشتم  عیسر

 بکشم:  غیبشه و ج دهیشد کش

  یییییآ _

 بود رخودتی: تقصدوگفتیخند آروم

 گشاد تر بشه ششیبهش رفتم که باعث شد ن یچشم غره ا نهیتوآ از

وم آر دادیکه کارش رو انجام م همین طورشروع کرد به بافتنش ، کامل موهامو شونه زد یوقت

 خوند: 

 خوشگل عاشق یآها

 عمر دقائق یآها

 قیتو سنجاق شقا یوصل به موها یآها

 گل شب بو یا یآها

 اهویگل ه یآها

 آهو یطعنه زده چشم تو به چشما یآها

 نهیبب نهیباز نشه چون ممکن بود از تو آ شمیخودمو گرفتم ن یجلو یول یمرگ شدم حساب ذوق

 بود  یریمعروفش بزنه تو برجکم اهورا استاد حالگ یو با پوزخندا
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 کردمیما داشتم غش مرس گهید دیس-و-بموهام بست و سرمو  یرو آروم به انتها کش

 وقت کوتاهشون نکن  چیه شمهیموهات مثه ابر _گفت آروم

 ت: توموهام و همونطور که نگاهش بهشون بود گف دیسمتش که دوباره دستشو کش برگشتم

 ن دارم من دوستشو _

 دیخندیمبار بود که تو روم  نیلبخند خوشگل زد اول هیو تو چشمام قفل شد  دیچرخ نگاهش

هم ب ای شهیهم کردیم فیبار بود که از من تعر نیبازم اول قایشوکه شدم دق یلیکه زد خ یحرف با

 کردیصدام م فریلوس ای اجوجوی یشیپ گفتیم

 بود  دیخشک و خشن بع یاز اهورا یکل نمیهم

 حرکت زل زده بودبه چشمام  یب

 هوعه؟ آ هیبچشام ش یتند تند پلک زدم و باخنده ولوس گفتم: راست گفت امیاومدم عشوه ب مثال

 گفتم؟  ی: نه من کِدیخند

 "آهو یطعنه زده چشم تو به چشما یآها" یاآلن گفت نیهم _

  یخودم یشیاون که تو آهنگ بود وگرنه تو پ _

 جمع شد  خندم

 ردمکاهش نگ نهیزد که متعجب از تو آ یقهقه ا گهیبار د نیگفتم و رومو برگردوندم ا یشیا

 ... بده فیانقدر ک یبچه دار کردمیفکر نم _

دست گذاشته بود رو نقطه ضعف  قایامروز دق رونیب زنهیاز تو دماغ و گوشم دود م کردمیم حس

م کرد الل شدم اهورا خوب ل-غ-ب( که از پشت یابونیمن تا اومدم بگم )بچه عمته غول ب یها

کردم  یچشمامو بستم و سع دیکش یقیرو چه موقع انجام بده نفس عم یچه کار دونستیم
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کنم سرشو کرد تو گردنم و نفس داغش رو  رهیخودم ذخ یگرمش رو برا وش-غ-آعطر تنش، 

 ومدینفسم باال نم؛ فوت کرد تو گوشم

  فر؟یلوس یناراحت شداهورا: 

 جوابشو بدم  تونستمینم یحت

 نیاااال و بحاما  بشنوه یزیماه نتونه چ هیتا  دمیکشیمعروفام م غیبود ازاون ج گهیهر موقع د اگه

داشت  نظر ریتمام حرکاتم رو ز نهیاز تو آ نیبگم سرمو انداختم پائ یزیچ تونستمینم تیوضع

و دهنم زد و دستاش رو از دور کمرم جدا کرد آب ینگاهش کردم پوزخند صدا دار یچشم ریز

 بود انگار متوجه شد لذت بردم لذت بخش یلیش خوش-غ-آدروغ بگم  تونستمیدادم نم تقور

 گفت: توچشمام نگاه کن؟ 

ه گه کب یزیباال و تو چشماش زل زدم چند لحظه نگام کرد و اومد چ دمیرو آروم کش نگاهم

 مت در قدم برداشتو به س نینتونست سرشو انداخت پائ

 گفت:  رونیبره ب نکهیاز ا قبل

 دل نبند هوس بود...  _

 واقعا هوس بود؟ بغضم گرفت یعنی... ختمیو درو بست تو خودم فرو ر رفت

 ؟؟؟ یوا داد ل-غ-ب هیتو سرت مهزاد با  خاک

هش باحت رکه خودتو  یاهورا رو نشناخت یکنه؟ تو واقعا بعد چندماه زندگ رتیبفهمه تحق که

  ؟یسپرد

چقدربدبختم  ایکه دردم گرفت اشک تو چشمام جمع شد خدا دمیحرص بافت موهامو کش با

 من... 
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**** 

 *اهورا*

 هرمز گفتم:  روبه

 داده! یدرخواست همکار ه،یترک brojuشرکت  _

  ه؟یچجور شرکت _

 گفتم:  ،یدادم به صندل هیبشقاب و تک یرو گذاشتم تو یچا فنجون

 !یو بهداشت یشرکت لوازم داروئ _

 سوابقش؟  _

 !خوبه گل کرده و فروشش هم یهست اما حساب سیتازه تأس نکهیمعتبر، باا یاز برند ها _

 گوشه لبش گفت:  پیو باپ زیم یشد رو خم

  ؟؟ خواد یم یازما چ _

 داشت! ریو تفس یمعن یکل "خواد یم یاز ما چ"نیرو لبم جا گرفت، ا یپوزخند

 که احتکار شدن! ییدارو هاهمون  _

 گشاد شده نگاهم کرد:  یوبا چشما د،یوضوح رنگش پر به

  ؟یزن یحرف م یازچ _

 یفکر م ردم،ک نیکه گفت یو هرکار امیهرمز خان، چهارساله که کنارتون و پابه پاتون دارم م _

 ما... ا د،ینرو ازم پنهون نک یزیهست که چ یدارم حداقل اون قدر شتونیکه پ یکردم، سابقه ا

 چشماش و گفتم:  یکردم زل زدم تو مکث

 کردم!!! یاشتباه م _
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 کردم:  یدست شیبزنه که پ یحرف خواست

 ادامه بدم! یهمکار نیتونم به ا ینم گهیحساب... د نیباا _

 من بود...  استیس دنیکش شیبه هدف... با دست پس زدن و با، پا پ زدم

 جلوم وگفت:  دیبلند که پر ازجام

اه ر یرسبهت گفته بودم، تا هرجا که ب نجایا یکه اومد یبرا خودت؟ همون روز یگیم یچ _

  ادته؟ی یبرگشت ندار

 !!!مونمیاما اآلن پش ادمه،یآره  _

 خوام از دستت بدم!! ی... من نمستیتو کار ن یا یمونیپش _

م برداشت زیم یرو یفلز یقوط یاز تو یگاریمبل و پام رو انداختم رو پام، س ینشستم رو دوباره

 گفتم:  دمیجو یسرخ رنگشو م لتریکه ف یو درحال

 شرط داره! نجایموندن من ا _

  ؟یذار یزنده بودنت شرط م ی: براپرغرورگفت

 !کردیغروب م دیکه خورش ییشدم به رو به روم، درست جا رهیزدم و خ یکج لبخند

 با مرگ بود وبس!! یپا زدن به هرمز مساو پشت

 گوشم گفت:  ل-غ-ب

ام سنت انجحو احمنو به ن یاز معامله ها یلیخ یکه دار یمعرکه ا ی دهیاهورا... تو با ذهن وا _

.. دلم ارم.د رنظریهارو برات ز نیبهتر شهیقول وقرارات؟ من هم ریز یزنیم یحاال دار ،یداد

 !یتو بش التیتشک نیبعد از من صاحب ا خوامی... مخوادیرو م تتیموفق
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ون من چ شه،یتو م یبرا نهایا یهمه  شیک یالیبرج رامسر، و ه،یزعفران یشرکت، پاساژ ها نیا

 پسر ندارم!

 !!دمیعمرم ند یکثافت، رذل تراز تو، تو هرمز

 !هدیرفتار کردم که فکر کنه، به هدفش رس یجور کرد،یپول منو سست م عیبه تطم داشت

 چهره اش رو پوشوند گفتم:  یفیکث ی خنده

 که به ضررم باشه.. نمیش ینم ییمن هم جا _

 من تورو بار آوردم!اخالقات تو مشتمه! دونم،یم _

  خوام؟یم یچ نجایکه از ا یدونیهم م نیو ا _

 ایالتیا تک سفره به طیبل هیو شهیدرست م زیهمه چ گهیپسر؟ تاچند ماه د یهست ینگران چ _

 وبرو اونجا با پوالت خوش باش! رمیگ یبرات م

 هرمز، خام حرفاش شدم! الیخ زدم و به یبخش تیرضا لبخند

 باالگرفت وباغرور گفت:  سرشو

 خورن!ازش ب توننیکه تا هفت نسل بعدت م؛ سال هاست نیپول حاصل دست رنج تمام ا نیا _

 دور زد و روبه روم نشست! زویم

  ؟یدیاحتکار شده رو ازکجا فهم یدارو ها انیبده، جر حیحاالتوض _

 خودت!!! یآدما یتیکفا یب _

 کرد که گفتم:  یقروچه ا دندون

 بده! حیحاال شما توض _

  ؟؟ یبدون یخوایم ویچ _
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 رو! یهمه چ _

موجب  که؛ هشیپرداخت م ارانهیقلم دارو 107 یبرا رانیتو ا ،یدونیکه خودتم م ییاز اونجا _

ز اود، بموجود  شیانبار ک یکه تو یاون داروهائ شتریشه، نصف ب یدارو م متیارزون شدن ق

 ساخته شدن! ایمنابع دن نیو معتبر تر نیبهتر

 سود...  ایدن هی یعنی نیا

  ه؟ینوع داروها چ _

 پشت سرش برداشت وگفت:  یقفسه ها یاز تو یا پوشه

 نیقط جنس ،یلی، هموفMs ،یسرطان، تاالسم یها ماریب یکه من خبر دارم، دارو ییتااونجا _

 از همشون پرفروش تره! نیسقط جن یکه دارو یزیالیو د

 به پوشه انداختم:  ینگاه

 ... یپس... چجور هیو دولت یدارو ها واردات نیا _

ط سق یاهست!فروش داره یوهند یو پاکستان ییاروپا نیسقط جن یداروها دم،یاز دالل خر _

 یرینظ یکشور ممنوع و قاچاقش سود ب یتو ی-س-ن-ج یاندام، هرمون ها ییبایز ن،یجن

 برامون داره!!

  م؟یهم فروش دار رانیمگه تو ا _

 ینه هااروخاکه در د یجور فروش عمده به خارج.. ران،یا یتو یهم مثل قبل، خرده فروش نایا _

 !شهیم افتی یرانیا یپاکستان دارو یلومتریک300

 من بمونه! شیباال، پوشه هم پ رمیمن م _

 کارش دارم!!! ادیبه فرنود بگو ب؛ باشه _
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 راست رفتم  هیاتاق هرمز از

 دیکش یاال مبکه دماغشو به شدت  یدرحال ییدستشو یباال، فرنود روبلند صدا کردم، ازتو واحد

 وگفت:  رونیاومد ب

 جونم آقا؟  _

 بهش کردم وگفتم:  یقیتنگ شده نگاه عم یباچشما

 آقاهرمز کارت داشت! نیبرو پائ _

 باشلوارش خشک کرد و گفت:  دستاشو

 چکار داره؟  _

 !!!دونمینم _

 یوعامطبن یبو ییاز نبودنش مطمئن شدم، رفتم تو دستشو یوقت ن،یهم در رفت پائنگا ریز از

 فضا رو پر کرده بود!

 !دمیرس ریو من د کردیتو م نیا یغلط هیداشت  شهیمثل هم فرنود

اس ... همش لبرونیب ختمیگذاشت رفتم و کمدش رو ر یرو م شیشخص لیکه وسا یاتاق یتو

 بود! گاریفندک و چندتا بسته س هیکشو هم  یبود تو یشگاهیمصرف آزما کباری یها

وشکر خدار درش رو باز کردم و عیسامسونتش مونده بود... سر فینکردم فقط ک دایپ یخاص زیچ

 رمز نداشت... 

 قیرم تزه دیکش یو چندتا سرنگ استفاده شده توش بود... لعنت بهت فرنود هم م شهیش پیپا

 ... کرد یم یهمه غلط شگاهیآزما نیا یکثافت به تمام معنا و تو هیکرد، شده بود  یم

 سر هرمز حروم زاده بود! ریز همش
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 کنه! ششونیبهش که آزما دادیمواد هارو م اون

وش وشه تهرمز و اطالعات اون پ یاز گفته ها یکاغذ و خودکار برداشتم و گزارش کوتاه هی

 نوشتم!

 !دهیسکوت بود... معلومه که مهزاد خوابوقت بود که خونه رفتم، همه جا  رید شب

 یو تورش رس... شهینم داریب یراحت نیو به ا نهیخوابش سنگ دونستمیاتاقش رو باز کردم م در

 یهامو یالکرده بود و موهاش دورش رو گرفته بودن..کنارش نشستم و دستمو البه  میبالش قا

نده از موببود... مخصوصا لباش که از هم  نیریخواب ش یاش بردم... چقدر چهرش تو یشمیابر

 !کردیم شتریصورتش نقش بسته بود و مالحتش رو ب یپنجره رو یمهتاب از تو نوربود... 

 !!رونیغرق در خوابش زدم و رفتم ب یبه چهره  یلبخند

 بودم! دهیچش یبچگ یکه من تو کردیرو تحمل م یروز ها درد نیا

 شتریب دیباناش به من  یکنم، وابستگ تشیاذ ومدیشده بود که دلم نم ریمظلوم و گوشه گ انقدر

 گذاشتم نابود بشه!! یم دیاشتباه بود... نبا نیما ا یرابطه  یشد... تو یم

 اشتم!ش ندبه یلیم چیرو انجام بدم که ه ییهمه طرف تحت فشار بودم، مجبور بودم کار ها از

 و خلوت...  کیتار ی رو قائم پنجره کردم و زل زدم به کوچه دستم

 در یپ یها و اجبار ها یرحم یپر بود از ب دلم

 نداشت و قصد جونم رو کرده بودن...  یکه تموم یزندگ یپ

 که نگفته تو دلم تلنبار شده بود ییحرف ها و آرزوها از

 خواست خفه ام کنه...  یکه سرطان شده بود، به گلوم وم یبغض از

 کشم! ینم گهید کردمیشده بودم... روحم خسته شده بود، حس م خسته
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 تو قفس بمون پرنده

 ... ستیدور ن ییرها راه

*** 

 !رونیاز کالس رفت ب دیبا گفتن خسته نباش استاد

 ... یچ دونمیبود و نم زیچ کیذهنم مشغول  دم،یاز درس امروز نفهم یزیچ

 .. موند. ینم ادمیازش به  یزیمرد چ ی هیاس هیو بجز  دمید یکه هرشب م ینامفهوم یها خواب

 دوستش دارم!! کردمیخواب چقدر حس م یکرد و تو یمرد قد بلند که نوازشم م هی

س کال هیحرکت رو سر  نیمطمئناً اگه ا دمیکش یکشدار ازهیبه بدنم دادم و خم یو قوس کش

 دننوم بوبود که همه خا نیکالس ا نیا یاما خوب شدمیپسرا م یسوژه  دادمیمختلط انجام م

 خورد تو سرم ینیکشدارم هنوز قطع نشده بود که دست محکم و سنگ ازهیخم

 مواجه شدم سویباز گ شیرو کرده که با ن یغلط نیهمچ یک نمیبرگشتم بب تیباعصبان

 پاگذاشت به فرار دیرو د نمیو خشمگ یصورت عصب یوقت

  دیخندیم دیدویم رونیاز کالس رفتم ب دنبالش

 شدم یعصب شتریانگار ب دیخندیم یرو نداشتم وقت سویمسخره گ یایشوخ نیا یحوصله  اصال

 بزنمش خورهیتا م ارمیب رشیگ خواستیدلم م رفتمیو م زدمیطعنه م به دانشجوها

 یحال سمت خودم در دمشیاز دانشگاه به مقنعه اش چنگ زدم و کش رونیبه ب میدیرس گهید

 گفتم:  زدمیکه نفس نفس م

 تو سرم؟  یزنیکه م یدستت بشکنه مگه درد دار یاله _

 داشت خودشو از دستم خالص کنه پشت گردنش رو گرفتم و فشار دادم یو سع دیخندیم سویگ
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  کردنیبا تعجب نگامون م همه

 مهزاد یگردنمو شکست یآ یآ _

زرگ ب یبچه هامو ک ؟یدادیم یجواب شوورمو چ مردمیم شدمیم یحقته اگه من ضربه مغز _

  کرد؟یم

 : کردگفتیم شتریکه حرصمو ب یبا لحن سویگ

 بشم...  گرتیج یزن اون شوشو یریمن از خدامه تو بم _

آشنا  ا اهورابنجا هم او سویمن و گ سیموقع که بابا تازه فوت کرده بود... اهورا شده بود سرو اون

 شد... 

 مکردیمرو نگاه  وسیخونبار گ ییشل و از گردنش جدا شد اخمام رفت تو هم و باچشما دستم

و تحس حسادت  هیبازم  یول کنهیم یشوخ دونستمیم نکهیباا ومدیحرفش اصال خوشم ن از

 وجودم شعله ور شد

 بزنه ویحرف نیحق نداشت همچ اون

 مهزاد؟  یچ یبرا

 خودش یدنبال زندگ رهیو اهورا هم م یجدا بش یخوایم گهیچند وقت د توکه

 رهیگیزن هم م حتما

 شهیم یگاه خوب هیاگه اهورا عاشق بشه مطمئنم تک؛ کردم خوشبحال زنش بغض

 ... شهیم ایزن دن نیباز هم خوشبحال زنش که خوشبخت تر و

 تکونم داد سویگ

  یجنبه نبود یبود بابا... تو که ب ی... غلط کردم شوخیکنینگام م ینجوریمهزاد.. چرا ا مهزاد.. _
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 .و رفته بودم تو هپروت سویشده بودم به گ رهیطور با خشم خ خودم اومدم همون به

 بامن نکن ایشوخ نیا از گهید _

 ن؟ به بد میبزن ینبست هی میبر یایحاال م... ممیباشه... من تسل... گرفت باالو گفت: باشه دستاشو

 برم خونه فقط بخوابم...  خوامیمبه خدا سرما؟ اصال حوصله ندارم  نیا تو _

 دفعه گفت:  هیکه  کردمیبحث م سویبا گ داشتم

  ست؟یمهزاد... اون اهورا ن یه _

 نگاه کردم  کردیکه اشاره م ییجاه ب برگشتم

 کردنیختره هم کنارش نشسته بود و باهم صحبت م هیتنهاهم نبود  یاهورا بود ول نیماش

 از بدنم رفت دوست دخترش بود  حس

  ست؟یاون اهورا ن گمیمهزاد با تو بودم م :سویگ

 گفتم: چرا خودشه  رلبیز

  ه؟یپس اون دختره ک _

 بودن هیضول کن ق اوردیسر در نم یزیتا از چ سویبدم... گ یفضول رو چ نیحاال جواب ا یوا

  شدم؟ینم شخندیکه اون خانوم دوست دختره شوهرمه؟ ر ؟؟ بهش گفتمیم یچ

 خواهرشه، ماهور _

  یمنتظرشون نذار خدافظ نیا از شتریبرو ب زمیعز یاوک _

د و با شه من اهورا راه افتادم... اهورا متوج نیکردم و به سمت ماش یخداحافظ سویاز گ آروم

 تعجب نگاهم کرد
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ه منو احت نشاون دختره نار نکهیبخاطر ا دمیترسیوقت نذاره بره... م هیکه  کردمیخدا م خدا

 رو نیاشم رهیگزده دست خی یی... با استرس باال و دستاشدمیسوار نکنه اون وقت مطمئنا خورد م

 و عقب نشستم...  دمیکش

 وبرام دست تکون داد کردینگاهم م ابونیاونور خ همچنان از سویگ

 فضوله ازپشت بسته بود  یدست هرچ یعنی 

 لب سالم کردم  ریز

 برگشت و با چندش نگاهم کرد دختره

 "دهمش با هم چن" گفته ییبایدکتره ز شیرفته پ یبود فکر کنم وقت یعمل خال صورتش

اشته گذ یبآو گونه هاش پروتز بود... دماغشم که سرسره کرده بودن براش چشم هاشم لنز  لبا

 همه جذاب و خوش لباس بود...  نیا با یبود... ول

باعث  نهیو آتنگاه اهورا از  ینینگاه ازش گرفتم سنگ زدم و ششیبه صورت غرق در آرا یپوزخند

 پشت گردنش و دیکالفه وار دستشو کششد نگاهش کنم همچنان پوزخندمو حفظ کردم... 

 فرمون رو فشار داد

  ؟یدختره منو پس زد نیگفت: بخاطر ا یلوس یباصدا دختره

فشار  ودستمتشد و ناخن هامو  شترینگفت حرصم ب یچیداشتم اهورا ازم دفاع کنه اما ه انتظار

 یم ماهش ازبا نگ... بارش کنم که با نگاه خواهشمند اهورا مواجه شدم یزیچ هیدادم خواستم 

ازه به تسرتا پا عمل  یدختره  نیکل کل باا یهم اصال حوصله  ینگم، از طرف یزیخواست چ

 رو نداشتم  دهیسدوران ر
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بدم  قورت کردم بغضمو یسع هم ممکن بود با حرف زدنم بغضم بشکنه و غرورم رو خورد کنه.. و

 موفق هم شدم یو صدام تا حد ممکن نلرزه که تا حدود

 به اهورا گفتم:  رو

 خونه؟  میبر شهیاهورا جان من خسته ام م _

 رو حرکت داد نیزد ماش یلبخند خسته ا سرشو تکون داد و اهورا

 کردیهنوز با حرص نگام م دختره

ورا زد ه اهب ینگاه کردم اونم با عشوه لبخند رونیو به ب شهیتوجه بهش سرمو گذاشتم رو ش یب

 دزیگوشش آروم آروم حرف م ریکرد و ز کیو بازوشو تو دست گرفت سرشو به اهورا نزد

 تومور به گلوم چنگ زد...  هیاما بغضم مثه  گهیم یچ شدمینم متوجه

 ... کردمیچرا داشتم حسادت م دونمینم

 وبرام ناشناخته بود! زدیتو دلم وول م ییحس ها هی

قدر ناش و ل-غ-بدختره بازوشو گرفته تو  نیاما ا رمیهورا رو بگجرئت نداشتم دست ا یحت من

 ... زنهیداره باهاش حرف م کینزد

 . م دلش به حالم سوخته بود..هکرد که اون  یم مل-غ-بکه بابا فوت کرده بود  یزمان فقط

 هوسه! یکارا نداره و همش از رو نیبه ا یلیبه قول خودش تما وگرنه

 حجم افکار مختلف...  یتو

 بود! یسرپناه یحس ب دادیکه عذابم م یزیچ تنها

 کُشت...  یداشت منو م ییتنها حس

 گاه دارم...  هیباشم که تک نیش بمونم و دلخوش به ال-غ-برو نداشتم که تو  یکس چیه من
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 همه جا رونده شده بودم!! از

 مامانم بود...  کاش

 جلوشو گرفتم عیبشه که سر ریخواست از چشمم سراز یاشک

 کردم نگاهشون نکنم...  یو سع چشماموبستم

 ... رهیبگ شیآت نیا شترازیدلم ب که

 ازش نچکه...  یکه اشک دادمیرو هم فشار م چشمامو

 بالشتم بشکنم یزودتر برسم خونه و بغضمو تو یهرچ خواستیم دلم

 ... ستیاز خودم ن کردمیتوش نبود حس م یجون دستام

 داد زد: دفعه  هیشد اما اهورا  یچ دونمینم

  ؟یناز یخفه ش شهیم _

 زدیم یناخودآگاه گشاد شد و توجام فرو رفتم اهورا از خشم به قرمز چشمام

 از اهورا جدا شد و  یساختگ یا هیبا گر یهمون ناز ای دختره

 کرد  شترینگفت اهورا سرعتش رو ب یزیچ گهید

 گفت:  یپارک کرد و رو به ناز ییجا قهیاز چند دق بعد

 شو!! ادهیپ _

نه ما ه خوک نجایخونه؟ ا میمگه قرار نبود برسون یگیم یگفت: چ یالک یها هیاون با گر اما

 !!ستین

 نیتو که ا هیاتو زدن هم فکر خوب یبا آژانس بر یآژانس هست اگرم نخواست هی ابونیاونوور خ _

 به سالمت... یکاره ا
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 !یرفت یول کرد ابونیوقت شب تو خ نیمنو ا گمیمن به بابا م _

 بگو یخوایکه م یبرو به هر خر _

 من درست صحبت کن یراجع به بابا _

 پرتت کنم؟  ای نیپائ یریخونسرد گفت: م اهورا

 اهورا خان گرمیحالتو م _شد وگفت ادهیپ دختره

 بکن یکه دوست دار یبرو هر غلط _

 نیجلو بش ایپاشنه بلندش رفت اهورا بهم گفت: ب یبا کفش ها یناز

 ققل شدم گفت:  یلبها نیکه تا اون موقع بهت زده فقط شاهد ماجرا بودم، ازب من

 خانم یبودن خدمتتون ناز _

 لج نکن نیجلو بش ایب گمیبهت م :اهورا

 خسته ام یلیمن جام راحته زودتر برو خونه خ _

 یاز خود راض یحال اون دختره  نکهیداشتم ازا یحس خوب دمیعقب دراز کش یصندل یرو

 شدگرفته 

 خوابم برد...  کردمیکه به رفتار اهورا فکر م همین طور

 ه بوددم کرل-غ-بشدم اما چشمامو باز نکردم اهورا  اریو هوا هوش نیزم نیحس معلق بودن ب با

ه نگ یرابگردنم بوداز زانوش  ریدستش ز هی گرفتمیو آرامش م دمیشنیقلبش رو آروم م یصدا

 انداخت تو قفل و درو باز کرد دیاش کل گهیداشتنم کمک گرفته بود و با دست د

م کرده بود رو دستاش بلندم کرد و به سمت اتاق ل-غ-ب شیاستخر ک یاون دفعه که تو مثل

 رفت... 
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 تخت گفت:  یرو ذاشتیکه منو م ینیاتاق رو آروم باز کرد در ح در

 امروز متأسفم یشدن چشمات رو نداره بابت اتفاقا یارزش اشک زیچ چیه _

 تخت فرود اومدم...  یچشمام زد ومن رو یرو یا هس-و-ب

 دستاشو از دورم برداره...  خواست ینم دلم

 دیشد حلقه دستاشو تنگ تر کرد و کنارم دراز کش مونیبره اما پش اومد

 رو نداشتم یکیتحمل انقدر نزد شنوهیکه م ادهیتپش قلبم ز یانقدر صدا کردمیم حس

 کردم آروم باشم یسع

 خوبه...  یلیبودنه خوابت خ نیوقتا سنگ یگاه :اهورا

 گونه م گذاشت غرق لذت شدم.. یکه رو یه اس-و-ب با

 "وس بود -دل نبند ه" که اون روز گفت افتادم یجمله ا ادیلحظه  هی

 سه؟ -و-اآلنشم ه یرفتارا یعنی

-غ-ب از دارمیکه نفهمه ب یاش بشم خودمو جمع کردم و آروم طور چهیباز خواست ینم دلم

 ... دمیاومدم و قِل خوردم رفتم گوشه تخت خواب رونیب شل

 تخت بلند شده یاز رو دمیخش خش لباسش فهم یصدا از

 بدترم نکن...  گهیهستم تو د وونهید شمیمن همنجور یکنینابودم م یدار اهورا

 پس خوردم نکن...  یخوایکه منو نم تو

 کمکم کن اای: خدادمینال رلبیز

 ... 

 شکست...  یکه اهورا گذاشته بود سکوت رو م یبلند آهنگ یصدا
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 سکوت پابرجا بود...  یتو؛ مونیروح دوتائ یب خلوت

 ... دمیکش یبا روح زخم خورده فقط نفس م افسرده

 !!!ستیکردن ن یکه زندگ دنینفس کش اما

 بود که خودمو غرق درس خوندن کنم نیشد سرپا بمونم ا یکه باعث م یزیچ تنها

 ... ه اماپخش رو کم کن یو خواستم داد بزنم که اهورا صدا زیم یرو دمیرو محکم کوب کتاب

 که گذاشته بود...  یجلب شد به آهنگ توجهم

 خط به خطش رو من نوشته بودم..از دل من بود!! انگار

 مییاز هم جدا شهیتو همخونه اما هم منو"

 مییبا هم همصدا یاگرچه دوره ول دستامون

 میخسته هست میدو تا س تاریگ هی یتو رو منو

 میعمره به صدامون عاشق و دلبسته هست هی که

 شنیکنار هم عاشق م ایلیمنو تو خ یوقتا از صدا یلیخ

 کشنیو ساده مثل کبوترا هم نفس تا اوج عشق پر م عاشق

 گهیبه همد میبرس میتونینم میعاشق هم یما که عمر اما

 گهید تو و منه رهیتقد نمیا رهیمیعاشق م یجوری یهرکس

 …تو منو

 مییاز هم جدا شهیتو همخونه اما هم منو

 مییبا هم همصدا یاگرچه دوره ول دستامون

 میخسته هست میدو تا س تاریگ هی یتو رو منو
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 میعمره به صدامون عاشق و دلبسته هست هی که

 من عشق تو واسم نفسه عشق

 قفسه تاریگ یچوب ی صفحه

 جون یتا پا میبزن ادیفر ایب

 بسه یماها دور یدستا واسه

 آرزو کنم که بشکنه خوامیم

 واسه ما تاریگ یچوب ی صفحه

 و درد یدور نیاز ا میرها بش تا

 از هم جدا میبا هم نش میبمون

 "تو.. منو

 اما قلب هامون از هم دور بود...  میاتاق کنار هم بود کیاهورا با فاصله  منو

 دور...  یلیخ

 !!ایدن کیاندازه  به

 م!!باهاش حرف نزده بود ناشیو تموم توه یاون روز ناز ی هیشد سرقض یم یهفته ا کی

 دم... کر تیاهورا منفجرشدم و شکا یشدم... مثل باروت رو به رو داریب میاز خواب الک یوقت

قط فنشون نداد  یمن، عکس العمل یها یکدوم از پرخاشگر چیه یبود که جلو نجایا جالب

نگاه  یو تونگاه طوفان زدم ر زدمیکه نفس نفس م یر حالمن تموم شد د یها دادیدادو ب یوقت

 آرومش دوختم که گفت: 

  ؟یشد یخال _
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 اتاق! یو خودمو انداختم تو دمیکش یعصب غیآروم بودنش حرصم گرفت ج از

 امادر سکوت مطلق! میاون شب به بعد، کنار هم بود از

 ... میدید یم لمیف م،یخوردیهم شام م کنار

 کردیگوش م کیرفت، موز یور م پدشیکه با آ یخوندم و اهورا درحال یکتاب م من

 !میببر نیسکوت رو از ب میکدوم قصد نداشت چیه اما

ه بمدم رفت و آ ینسبت به من کمرنگ نشده بود..هنوز هم ساعت ها تاشیهمه حما نیباا اما

 رو بهرسوند خونه تا من  یدونست و هرجا که بود اون ساعت خودش رو م یکالس رو م

 دانشگاهم برسونه... 

 صداش تنگ شده بود یاعتراف کنم، که دلم برا دیبار با نیاول یبرا

 ... شد انیدرگاه نما یپهنش تو ی نهیبه در اتاق خورد و بعد قامت اهورا و س یا تقه

 !یبهش نه از سر نفرت بود، نه دوست داشتن پوچ و توخال نگاهم

 تخت نشست!! یبگه اومد روبه روم رو یزیچ نکهیا بدون

 !!!بیغر بینگاه عج هیعکس ام رو برداشت و نگاهش کرد...  یعسل زیم یرو از

 متعجبم!! یچشما یشد تو رهیبه سمت پشت قائم بدنش کرد... وخ دستاشو

 اش آروم گفت:  دهیبهم چسب یلب ها نیازب

 !!رونیب میآماده شو بر _

 از جاش بلند شد...  و

پراز خواهش اهورا که مثل پسر بچه  یمخالفت کنم... اما دلم نگذاشت، خصوصا چشما خواستم

 ها شده بود!!
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 مطالعه ام رد شد که صداش کردم زیم یجلو از

 اهورا؟  _

 اراده اس! یسمتم از رفتاراش کامال مشخص بود که ب دیچرخ

 که نشسته بودم چشماش وبست و لب زد یشد به سمت خم

 جونم؟  _

 فاصله گرفتم و گفتم: ازش  یکم

 چته؟  _

 کردم! یبودم حواسم پرت شد پاک قاط دهیصداتونشن ،یچند روزه حرف نزد _

 اعتراف کردنشم قشنگ بود برام!! یلبم نشست... حت یرو یکمرنگ لبخند

 قدم رفت عقب وتند گفت:  هی

 منتظرم! رونیآماده شو ب _

 !!رونیکه از اتاق رفت ب دینکش هیثان وبه

 کردم! تنم وبود  دهیبرام خر شیکه چند روز پ یلباس نیجام بلند شدم و با حوصله قشنگ تر از

 سوخته! یو شلوار قهوه ا یریکرم ش یپالتو هی

 !ونریم ببه صورت مرده ام، از خونه رفت شیآرا یو بدون ذره ا دمیهمرنگ شلوارم پوش شال

ه بشام  خوردن یداد تا برا تیرضاها باآلخره اهورا خان  ابونیخ یتو دنیچرخ یاز کل بعد

 ؛ بود نیریکه هرلحظه اش برام ش میرستوران بر

مورد و  یکامال ب ییکه منم مجبور بودم جواب بدم... سوالها دیپرس یازم سوال م شتریب اهورا

 !!یالک
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 ؟؟؟ میقدم بزناهورا: 

 کردم و مطمئن بودم لپام گل انداخته! میپالتوم قا بیج یتو دستامو

 هضم غذا هم خوبه!!! یبرا م،یهوا سرده اما بر یلیخ نکهیبا ا _

 کرد...  کیدستش انداخت دور کمرم و منو به خودش نزد اهورا

 که منو تو خودش جا داده بود رو دوست داشتم...  یگرم تن حجم

 تر کرده بود! ییایتن رو، رو نیهم ا گارشیگس س یتلخ و بو عطر

 ش و خودم ولوس کردم!ل-غ-بتو  دمیخز

 خوب بودن استفاده کرد...  نیاز ا دیامشب خوب بود و با اهورا

 بم شده گفت:  یباصدا

 !یشیکنه پ تتیاذ یدارم کس ینم گهید _

 کرد...  یقهرمون اشاره م ی هیبه قض داشت

 نگفتم! یزیزدم و چ یلبخند

 سرم زد وگفت:  یرو ینرم ی هس-و-ب

  م؟یبر _

 باشه! _

 ... میو برگشت میاومده بود ادهیکه پ یراه

 و زد وگفت:  ریرستوران پارک شده بود، اهورا دزدگ یروبه رو نیماش

 خونه میریمن داره... بعد م شیپ یامانت هی قم،یخونه رف میسر بر هی _

 بستم وگفتم:  کمربندمو
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 !میباشه بر _

 دوستش اون باال ماالهاست!! یرفت معلوم بود که خونه  یکه م ییها ریمس از

 و گفت:  ستادیا ییالیدر بزرگ و یجلو

 !امیزود م نایبسته رو برسونم به ا نیمن ا، بمون نیتو ماش _

 ... ای!زود بایمنتظرم نذار _

 باشه جوجو _

 شد...  ادهیبسته برداشت و پ هیداشتبرد  یتو از

 اون سمت و زنگ خونه رو زد!!! دیرو دو ابونیخ عرض

 !رونیاز خونه اومد ب کل،یه یمرد قو هیاز چندلحظه  بعد

 !رونیزده بود ب یدرشتش ازتوش قلپ یبود که بازو ها دهیپوش یجذب مشک شرتیت هی

 از حد تصور گنده بود!!! شیب کلشیه

 !!زدیچراغ، برق م رینور ت ریکرده بود و ز یکه خالکوب مخصوصا

 !نمشونیتونستم بب یراحت م یلیدور بودن اما خ ازم

 کرد...  یاحافظباهاش دست داد و خد اهورا

ت به با سرعت داره از پش یبلند یشاس نیکه ماش دمیلحظه د هیبود  ابونیوسط خ اهورا

  اد،یسمتش م

 اهورا حواسش به من بود...  اما

 شدیم کیو نزد کیهر لحظه نزد نیماش

 : دمیترس داد کش با
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 اهورا مواظب باش!! _

 ونار ک دیبود که خود اهورا هم متوجه اش شد... وحشت زده خودشو کش کیانقدر نزد نیماش

 هم با سرعت سرسام آور از کنارش رد شد رفت! نیماش

 ترس پاهام خشک شده بود.. از

 و خودمو رسوندم بهش...  نیپرت کردم پائ نیاز ماش خودمو

 ادیم با نهیس یاز تو خوادیکردم م یزد که احساس م یتند م یکه قلبم به قدر دونهیم خدا

 !رونیب

 بود! دهیکرده بود، خودمو رسوندم بهش... رنگش پر سیصورتم رو خ اشک

  ؟؟ نشد تیزیچ ؟یاهورا... خوب _گفتم لرزون

 نه...  _

 بود خودش هم قفل کرده معلوم

 ... دیکوب یم یا چه سرعتباش قلبش  نهیش و سرم وگذاشتم روسل-غ-بانداختم تو  خودمو

 نشد خوبم! میزیچ یخانوماهورا: 

 رونیدم باهورا اوم ل-غ-ب ی..ازتودادمیم راهیفحش و بدو ب نیاون ماش یکه به راننده  یدرحال

 وگفتم: 

 از ترس! رمیبود بم کینزد _

 چرت نگو جوجو!! _

 که کالفه شد!، انهیکه حالش خوبه  دمیاز اهورا پرس انقدر

 شد به خودم بلرزم!! یباعث م ومدیسرش م یینکرده بال یاگه خدا نکهیا فکر
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 هم دردناک بود...  تصورش

 

 *اهورا*

 ... رهیازمن زهرچشم بگ خواستیبودکه م یدونم کار ک ینم

 !بود دیترس و تهد یکم یگرفتنم رونداره فقط برا ریمشخص بود که فقط قصد ز کامال

 هست! یاز طرف کس نیبودم اون ماش مطمئن

 نشدم؟  بیمتوجه تعق چرا

 !دید یمهزاد بودن انقدر حواسم وپرت کرده بود که چشمم فقط اونو م کنار

 ر همونفرمون نشستم ود پشت؛ رمیشد اعتماد به نفس بگ یو دوست داشتم وباعث م شینگران

 ..ستیبه دکتر ن یازیکردم که ن یمهزاد رو قانع م نیح

 زنگ خورد... هرمز بود!!! میگوش

 بله؟  _

  ؟یالو... اهورا خوب _

 لحن پراز ترس واضطرابش شوکه شدم:  از

 آره... چطور؟  _

 و گفت:  دیکش یقیعم نفس

  ؟ییاآلن کجا _

 خونه!! رمیدارم م ه،یسمت فرمان _
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چرت  یسر هیناشناس رو خطم زنگ زد...  یشماره  هیاآلن  گم،یم یچ نیخوب گوش کن بب _

  ؟یدیند یمشکوک زیاهورا چ؛ وپرت گفت که نگرانت شدم

 تو دستم فشردم و گفتم: رو  فرمون

 نه! _

 مراقب باش.. یلیدارن، خ بیاونا تورو تحت تعق _

 سپردم به چند نفر از دور مراقبت باشن!

 !دمیم حیدفتر توض امیخطر رفع شد نگران نباش... فردا م _

 ؛ سفارش نکنم گهیاهورا د _

، بود یازار نب نیکه دوباره زنگ خورد... ا دینکش هیو قطع کردم، به ثان یگفتم و گوش یا باشه

 شد  ینم یخواست جوابشو بدم ول یدلم نم

 بله؟  _

 هق اسممو صدا زد:  دباهقیچیگوشم پ یهاش تو هیگر یصدا

 اهورا _

 : دمیبه فرمون زدم وغر ی... مشت ارومیلعنت

 !یبگو ناز _

مه ه یول تفاوت نشون بده یکرد خودشو ب یم یسع نکهیچشمم رفت سمت مهزاد، باا ناخودآگاه

 !!گمیم یتنش گوش شده بود که بشنوه چ ی

  ؟یگفت نگرانت شدم، خوب ییزایچ هیبابا  _یناز

  ن؟یآره... هم _
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 گفت:  دلخور

 یزیب چشاز اون به خدا ..دیبخاطر اون دختره؟ خب ببخش ؟یزن یحرف م ینجوریچرا بامن ا _

 به بابا نگفتم!

 پوزخندم اونقدر بود که بشنوه! یصدا

 اهورا؟  _

 هوم؟  _

 !یاز دستم نر؛ من دوستت دارم _

 خورد بزنمش!! یدستم بود، تا م یجلو یخواست ناز یدلم م داَیشد

 سر زبون نفهم!!! رهیخ ی دختره

 هریمخمور ومغمومش به جلو خ یمهزاد، چشما یمشت کرده  یشد سمت دستا دهیکش نگاهم

 گفت! ینم یزیبود و چ

 شهیهم که یزیکردن بود، چ یکم محل یناز یبرا هیتنب نیرو قطع کردم، بهتر یحرف گوش یب

 ازش نفرت داشت!

شدو  ادهیپ نینگاهم کنه از ماش نکهیتوقف کردم، مهزاد بدون ا نگیدر پارک یرو جلو نیماش

 باحرص، پا کوبون رفت!!

  ،یکرد عیامشبم و ضا یخوش ،یبهت ناز لعنت

 آبان ماه یکردم سمت آسمون گرفته  رومو

 کارم اشتباه کردم؟  یخوره؟ کجا یشکسته بند نم ینیچ نیچرا ا _
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خسته  ت قسمبه خود ایمنم بنده اتم خدا؟؟؟ ینیب ینم زویمگه همه چ ؟یستیتو اون باال ن مگه

دن شجدا  یاتفاق برا هیشه  یخوب م زیکشم... صبرم تموم شده!!!چرا تاهمه چ ینم گهید؛ شدم

  فته؟یم

 !!!نیخوام هم یفقط آرامشش رو م یزندگ نیازا من

 د،ومیاد ممهز از اتاق ینامفهوم یبعد، رفتم باال وخودمو پرت کردم تو خونه، صداها قهیدق چند

... دمیمفه یکرد که نم یزمزمه م یزیچ یکرد وگاه یم هی... آروم آروم گرستادمیپشت در ا

صفه نکه تو دستم به  یگاریخاموش شد، س کبارهیصداها  نکهیپشت در اتاقش نشستم تا ا

ل ودم مثبوآروم در اتاقش رو باز کردم، شده  ییظرفشو نکیپرت کردم داخل س وبود  دهینرس

 ؛ زده ان جانیقرار با دوست دخترشون ه نیاول یهجده ساله که برا یپسر ها

 د!!!برام تازه بو شهیدختر بکر وجود داشت که هم نیدرون ا یزیچ

 ... باشیوز رایتختش نشستم وساعت ها زل زدم به صورت گ کنار

امو هزمه زم یبود که حت نیخوابش انقدر سنگ رون،یصبح بود که از اتاقش رفتم ب شیو م گرگ

 ... دینشن

*** 

 ... رونیو برداشتم و از دفتر هرمز زدم ب لمیتموم شده بود، وسا جلسه

. صدا متعلق بحث دو نفر توجهمو جلب کرد.. یراه پله منتظر اومدن آسانسور بودم که صدا یتو

 راد بود!!! یو آقا مایبه ش

 نباشم دشونید یعقب رفتم که تو یکم

 ..امیبر نم نکاریعمو جون، بخدامن از پس ا :مایش

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 عاطفه.تی –حس تنهایی  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

399 
 

 شک ندارم! اتییدختر من به تو و توانا :راد

 شه باهاش وارد بحث شد! یاصال نم خشکه، یلیپسره خ نیآخه ا :مایش

 یعس یول یام بدانج یکار ستین یازیتو ن زمیعز نیمردِ، بب هیهم باشه باز هم  یاهورا هرچ :راد

 که وابسته ات بشه! ی... جوریکن کیکن اونو به خودت نزد

 و بعد؟  :مایش

 !!یانجامش بد دی!دستور خسرو ست باگمیبعدشو همون بعد م :راد

 کنم!! یامو م یسع باشه! :مایش

 !!!گانیخسرو شا خسرو،

 !دهیمردک مار صفت داره رخ نشون م نیباآلخره ا پس

 از فرنود نبود! یدادم... خبر رییباال تغ یبه سمت طبقه  رمویمس

 و عموش نگاه کردم!! مایپنجره به رفتن ش از

 ت اجازهراح نبودم که یمنم کس یاس ول تهیدختر عفر نیتو سر راد و ا ینبود چه نقشه ا معلوم

 و رو بکشن! ریبدم برام ز

 گرفتم تابه گمان خودش به خواسته اش برسه!! یشل م یکم دیبا یول

 شد!!! یکم م میهم از زندگ یشر ناز ینجوریا دیشا

*** 

 باعشوه روبه روم نشست وگفت:  مایش

 از عملکرد شرکت بدونم! کمیخواستم  یدکتر م _

 ابروم و بردم باال وگفتم:  یتا هی

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 عاطفه.تی –حس تنهایی  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

400 
 

  ؟یزیمثال چه چ _

 ... میشرکت نیا یگذارها هیماهم جزو سرما یناسالمت؛ که الزمه بدونم یزیهرچ _

 دادن حیتوض زویفکر کنم خود هرمزخان همه چ _

 مهمِ!! اتیبود، جزئ یکل یلیاما خ... آره _

 رنگ کرده اش رو پشت گوشش فرستاد و باناز صداش گفت:  یموها

 !!یخواد توبگ یدلم م _

 خواد؟  یم ایچ گهیزدم: دلت د پوزخند

 برق زد...  چشماش

 کرد وخورد کیشربت رو به لباش نزد وانیل

 هستند! یافتنیخواد دست ن یکه من دلم م ییزهایچ _

 مثل؟  _

 خمارش رو به چشمام دوخت وآهسته گفت:  نگاه

 تو! _

 وگفتم:  یه صندلدادم ب هیمرموزبرلب تک یبالبخند نهیبه س دست

 ؟! بانو واقف هستند که بنده زن دارم اناَیاح _

 کرد:  یدلبر و دیخند

وست داره که زن د یوگرنه کس ،یدونم که تو دنبال تنوع هست یهم خوب م نیاما ا دونم،یم _

 خواد...  یدختر نم

 خم شد به جلو وگفت:  یکم
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 !!دمیگذره، قول م یبهت خوش م یازناز شتریبامن ب _

 دختر چموش وگستاخ بدتر بود! نیبه حال ا هیاز هزار گر لبخندم

 ... بودنت خوبه!یخوش اومد _

 دنیس-و-بنشست خم شدو صورتش و به قصد  زمیم یرو یور کیبه سمتم اومد و خوشحال

 جلو آورد که ازش فاصله گرفتم

 زوده بانو!!! _

 !زمیکن سخته عز اماباور؛ یگیاوه راست م _

 پلک زد وعقب رفت ینرم به

  ؟یبد حیشه توض یحاال م _

 شکل هست یشرکت هرم کی نجایفکر کنم هرمز خان گفته باشه که ا _

 حرفام تکون داد گفتم:  دیبه تأئ یسر

 تیشن وفعال یما پرزنت م یحدود صدنفر درسراسرکشور به شعب شرکت ها یزیروزانه چ _

 کنن! یآغاز م نهیزم نیخودشونو توا

 دیستششم ه یپله  یراد رو یچهارم وپنجم وشما و آقا یپله  یرو ایخان، من وبرد هرمز

 چندتا شعبه هست؟  _

ه ک رازیاصفهان وش ز،یبزرگ سه تا هم شهرک ها... تهران، تبر یشهر ها یشش هفت تا تو _

 ش هرفرو چند درصد از د،یکه شماقرار دار ییمجموعه ها ریهستن، هرکدوم از ز ویهمشون اکت

 شه! یها داده م رمجموعهیحصول به عنوان پورسانت به سرگروه زم

 هست؟  یاول ک یسه پله  ن،یچهارم هست یپله  یکه گروه تو وهرمزخان رو یگفت زم،یعز _
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 ه!!ش یم اداره گانیشا یآقا رنظریشرکت ها ز نیا یدونم تمام یندارم، فقط م یمن اطالع _

 ... ستین رانیا نکهیمثل ا یول دم،یاسمش رو من هم شن _

ه کرد جوجو رو یمورد ومسخره اش خسته شده بودم، دلم هوا یب ینگفتم، از سوال ها یزیچ

 بود!

 یمه ام که باچشماش بدرق مایش نیتمام مدت نگاه سنگ ییبلند شدم ورفتم تو دستشو ازجام

 کرد و حس کردم!

 نکردم stand byلب تاپ رو خاموش  مخصوصا

 !رونیتاسه شمردم اومدم ب ییتو دستشو رفتم

رآورد ونو داکارها  یسر هیرو به لب تاپ زد وبعد از انجام  یتند فلش مایش زدم،یحدس م درست

 و نشست سرجاش!

 گهیبود و د شیهفت سال پ یلب تاپ بود برا یکه تو یاطالعات؛ شد ینم رشیدست گ یزیچ

 نداشت یکاربرد

 لبش بود گفت:  یرو یوزوارد اتاق شدم لبخند مرم یباصورت جد خونسرد

 !!!نمیخونت رو بب امیخواد ب یدلم م یلیاهورا جون، خ _

 دوست ندارم همسرم ناراحت بشه!... شهینم _

 خونه ات! ادیکه م دمیشن یمن از ناز یول _

 ... پس تمومش کن!شهیگفتم نم _

 دوخت! نیدلخورش و ازم گرفت وبه زم نگاه

 شد...  یمهزاد تنگ م یبرا بیروزها دلم عج نیا
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 خواستم که برام بس بود.. یوجودش رو م آرامش

*** 

 *مهزاد*

... میزد یم زدم و ساعت ها باهم حرف یروز بهش زنگ م هر َبایمامان رفته بود، تقر یوقت از

 آورد...  یشد و دلم رو به درد م یم یبغض یمامان گاه یصدا

 ییجا؛ که بهشون اختصاص داده بودن یواحسان اصفهان بود و خونه ا ادیمحل کار مه ستاد

 چادگان بود...  کینزد

ن که م ششونیپ میگفت و اصرار داشت با اهورا بر یخوب اصفهان م یهوا همش ازآب و مامان

 ربهشونس هیامتحانات  یفرجه  یازم قول گرفت، که برا یدرس و دانشگاه رو بهانه کردم ول

 !میبزن

 ینیزم بیدست اهورا که داشت ش یزدم رو یقاشق چوبکردم و همزمان با  یخداحافظ ازمامان

 رفت، بااخم گفتم:  یسرخ شده کش م

 دست نزن! _

 اعصاب...  یب یجوجو ؟یزنیچرا م _

 حقته! _

  ؟یزن یحرف م یبا ک یدوساعته دار _

 چپ نگاهش کردم وبااخم گفتم:  چپ

 مامانم...  _

 کردیام م یحرص شتریب شیخونسرد نیتفاوت، هم یبودم و اونم ب نیسرسنگ باهاش
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ز پشت زن رو ا کیدوستت دارم  یآورد... سخته زمزمه ها یخودش نم یبه رو ییجورای یعنی

 ... یگه از دستم نر یکه داره به شوهرت م یبشنو یگوش

 هی احساس شهیاز هم شتریاهورا نسبت به من ترحم و اون موقع ب یکردم محبت ها یم حس

 کردم...  یموجود اضافه رو م

 .. استش.خو یچقدر دلم م؛ تو اتاق خودم دمیگفتم و پر یآروم ریخون شده شب بخ یبا دل شب

و اد و منافت یم یاتفاق هیکنم  هیبهش تک ومدمیمن نبود تا م یاهورا قسمت من نبود... برا یول

 انداخت...  یگذشته م ادی شتریب

 ... زدیکه م ییهاش وزخم زبون ها نیهاو توه ریتحق تموم

ند صدا بل نکهیانشده بود و با نی... خوابم هنوز سنگدیهم لرز یپلکام رو یزیافتادن چ یصدا با

 به اهورا غر زدم  رلبیز شدیم دهیسکوت خونه به وضوح شن ینبود اما تو

  کرد؟یداشت چه کار م یشب نصفه

 دهین متو خونه جولو یهمین طور ؟؟ دانشگاه باشم دیمن فردا ساعت هفت با دونهینم مگه

 رد بخوابم  عیسر ادیز یکردم دوباره بخوابم که از خستگ یشدم و سع به جاتخت جا یرو

 شدم داریدوباره ب ادیز یچقدرگذشت که بااحساس تشنگ نمیدونم

 خورمیدارم آب م دمیدیخواب م شدیم قیلحظه که خوابم عم هیو  زدمیهمش چرت م یول

  ونریو ازاتاق رفتم ب نیچشم بسته اومدم پائ هیتخت با  از

 وچ پچ پ یدوتا چشمام بالفاصله گرد شد فکر کردم توهم زدم اما با صدا هیسا هی بااحساس

 نزنم...  غیدهنمو گرفتم تا ج یجلو ینفر تولباس مشک هی دنید

 رفتم سمت اتاق اهورا  نیپاورچ نیکرده بود پاورچ خیدست و پام  ادیاسترس ز از
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 یو سع ختمیریبه وضوح اشک م گهی... دننیامو بب هیسا اینفسهامو بشنون  یصدا دمیترسیم

 داشتم صدامو تاحد ممکن خفه کنم

 دعا کردم قفل نباشه که نبود خداروشکر دیاتاق اهورا که رس رهیبه دستگ دستم

که  ییصدا استرس و با. ت خواب بود-خ-ت رو ت-خ-تنه ل میبان اهورا. بستم و رفتم داخل درو

 .. نشون نداد. یعکس العمل چیه اما. بود صداش کردم خودبه خود از شدت بغض خفه شده

 یباصدا .خوابش سبکه دونستمیم دیاز خواب پر عیگذاشتم رو بازوش و تکونش دادم سر دستمو

 شده؟  یدورگه گفت: چ

 همت توفرو بغض گفتم: اهورا دو نفرن تو خونه ان نگاهش به صورتم افتاد اخماش  هیگر با

 و روبه من گفت:  دیکش یدرو باز کرد... سرک یکنار زد و ال پتورو

 جابمون نیهم _

 ییتنها ترسمیم امینه م _

 بمون نجایهم گمیگفت: لج نکن بهت م تیعصبان با

 قفل شد...  نیو پاهام رو زم دمیپرخشمش واقعاً ترس یچشما از

 ... رونیآروم از در رفت ب اهورا

 ... ومدینم رونیاز ب ییصدا چیشد ه سیدوباره صورتم خ یپاک کردم ول اشکامو

 اومد که گفت:  شونیکینکره  یرفتم صدا واشیتادم در  دمیترس

  ؟ینکرد دایپ یزیچ _

 نه  _
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 قهی و رونیبجست ازپشت کانتر آشپزخونه اومد  هیاهورا با  رونیدر بردم ب یآروم ازال سرمو

ش ازدست که باعث شد اسلحه یکیگرفت و گردنشو فشار داد با پاش زد تو شکم اون  شونویکی

 فتهیب

 ورش داشت نیخم شد و از رو زم عیسر

 آب دهنمو قورت بدم  ینداشتم حت جرئت

 کردم نگاه نکنم  یسع اتاق و دوباره برگشتم تو عیسر

 یآخ محکم یاومد و بعد صدا ییصداها هی

  ن؟یکنیم یتا چه غلط دو من شما یتو خونه اهورا: 

 ... گمیمبه خدا  گمیآخ آخ آقا م _

 تورو فرستاده!! یبنال ک _

 ادیازپس دوتاشون برب تونستیدونفر بودن و اهورا نم اونا

 ته بودن داشبودن و اهورا با پاهاش نگهشو دهیدراز کش نیجفتشون رو زم رونیاتاق رفتم ب از

 هُر..مُز خان _

 گفت: مهزاد تلفن رو بده!! دیتا منو د اهورا

ز خان فقط هرم میبا شما و خانومت نداشت یما کاربه خدا  سیآقا جون بچت زنگ نزن پل _

ز رو ه هرم... خودتون کمیبهشون اطالع بد میبرخورد یمشکوک زیاگه به چ میایدستور دادن ب

 ... میخواست یآقا ما نم کنهیم یهرکار نیشناسیم

 کردیم شتریکتف اون دوتا بدبختو ب یو اهورا فشار پاهاش رو زدیحرف م یهمین طور مرد

 از حد تلفن رو به اهورا رسوندم شیازترس ب هیلرزون و گر یبادستا
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 زنگ بزن به مَه...  _

 حرفم تموم نشده بود که اهورا با داد گفت:  هنوز

 کهیمرت نیجلو ا نستایوا ینجوریبرو ا _

 رفتم تواتاق اهورا عیگفتم و سر ینیه

 بود یدناشم بنزانو تنم بود آست یوجب باال هیبلند تا  راهنیپ هینگاه کردم  نهیخودم توآ به

 داد بزنه...  ینجوریحق داشت ا اهورا

 نکهیا یبرا کرده ریکه دونفرو اج هیبودم که هرمز ک نیومن توفکر ا ومدیسرو صدا م رونیب از

 نهیاز ما بب یمشکوک زیچ

 دمیفهمنصال و من ا دیسرو صداها خواب نکهیساعت روتخت اهورا درحال فکر کردن بودم تا ا مین

 رفت یاومد و ک یک

 تخت نشستم باتعجب گفت:  یرو دیمنو د یاومد تو اتاق وقت اهورا

 !!!یمن فکر کردم خواب یینجایچرا ا _

 برهیخوابم نم _

 گفت:  یبالحن مهربونچشماشو فشرد و اومد کنار من رو تخت نشست...  اهورا

  بره؟یچرا خوابت نم _

 دمیترس یلیبغض گفتم: امشب خ با

 ... نیسرمو انداختم پائ ختیرو گونه ام ر یاشک ناخواسته

 چونه ام رو گرفت و سرمو بلند کرد ریاهورا ز یانگشتا

 رو لبش بود یجذاب لبخند
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 گفتم:  یادیز یلیو شرم خ باخجالت

 برهیخوابم نم ییتنها نجابخوابمیامشب ا شهی... مشهیم _

 فقط زل زده بودبه چشمام  گفتینم یزیچ

 .. ش بخوابم.ل-غ-بتو  خواستیبه بدنش کردم چقدر دلم م ینگاه

 یزکسحسرت بخورم... اونم ا دیاب ل-غ-ب هی یداشتم که برا یزندگ یتو یگاهیواقعاً چه جا من

 که شوهرم بود و نبود... 

 ات ونستمد یاما نم ادیبخوابم... بهم گفت از من بدش م ششیپ خواست ینم یعنینداد  جوابمو

 شب رو تحملم کنه هینتونه  یحد که حت نیا

 ... دیببخش دیتند گفتم : ببخش تند

 جام بلند شدم اما مچ دستمو گرفت از

  ؟یبخواب نجایا یخواست یکجا؟ مگه نم _

 ... یخوایخب... خب فکر کردم نم _

 اهورا فقط بلد بود پس ختمیاشک ر یش... از شدت خوشحالل-غ-بافتادم تو  و دیکش دستمو

 بزنه... 

 اش فشار بده  نهی-ه سبمنو  ینطوریش باشم و اون اوش-غ-آکه تو  شدینم باورم

 نکرده بود...  مل-غ-ب تیوضع نیا وبا ینطوریکه بابا هم فوت کرد ا یموقع یحت

که  ییشدم به چشما رهیخ؛ که هوس نبوده خدا ب... ستیخوندم که هوس ن یچشماش م یتو از

 تر بود ریقهوه هم س یریاز س

 گفتن! یدروغ نم چشماش
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 اگر هم هوس باشه یول

 دارم! ازیترحم باشه من بهش ن اگرهم

 اش که دستاش دورم محکم ترشد نهیرو س ختیر اشکم

 یلیخامشب ... فتهین یاتفاق چیه گهید دمینترس قول م گهیتموم شد د ی!!خانومششییه _

 یونیمیدانشگاه خواب م یبر یخوای... بخواب فردا مزمیآروم باش عز یدیترس

ا بازوش جابه ج یسرمو رو دیتخت دراز کش یش بودم رول-غ-بگفت و همراه من که تو  نویا

 کردم 

 اهورا؟  _

 جانم؟  _

 از لحنش ذوق زده شدم  دادیجوابمو م متیبار بود که انقدر بامال نیاول

  ه؟یبودن؟ هرمز ک یک نایا _

 زل زده بودم به چشماش  نیکرد که ازپائ نگام

 رفته گفت:  لیتحل یباصدا

 نگام نکن...  ینجوریا _

 گوشه لبش  یافتاد به خون خشک شده  نگاهم

ل کنار تخت دستما یعسل زیبازوش بلند کردم و خم شدم رو صورتش از م یاز رو سرمو

 برداشتم و لبش رو پاک کردم 

 رولبش  دمیکرده اما بازخون اومده... بادقت دستمالو کش زشیبود خودشم تم معلوم
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 کنمیم که زخم اهورا رو پاک همین طورداشتم  یبود تو صورتم و من سع ختهیهمش ر موهام

 شدیاوناهم پشت گوشم نگه دارم اما نم

 دیکش یقیچشماشو بست و نفس عم اهورا

 دستمو گرفت وگفت:  مچ

 بخواب مهزاد... خوادیخوبه نم _

  دمیدستش خواب یرو

م خواب که کم کارو انجام داد ک نیموهام و آروم نوازشم کرد انقدر ا یدستشو کرد ال اهوراهم

 مهمون چشمام شد

 رو فراموش کردم...  شیساعت پ کیآروم بودم که موضوع  انقدر

 بشود خواهدیهرچه م بگذار

 شود امتیاگر ق یحت

 ازهم بپاشد ایدن

 جهان ینقطه  نیتر امن

 گرم توست...  وش-غ-آمن  یبرا

***** 

 اهورا

 دستم خوابش برده بود اما من نتونسته بودم بخوابم یمهزاد رو شدیم یساعت مین

 دست بردار نبود الیو خ فکر

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 عاطفه.تی –حس تنهایی  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

411 
 

 دور از ادیز من فرستاده یخونه  شیتفت یکرده و دونفر برا ویکار نیچرا هرمز همچ نکهیا جواب

 ذهن نبود

 کردیمحتاط عمل م شهیو هم دیترسیخودشم م هیازسا هرمز

 من نگران مهزاد بودم امشب باتمام تخس بودنش مظلوم بود اما

-ر-ح-ت ترشیکردم لباش موقع خواب از هم باز مونده بود و من رو ب شیبه صورت مهتاب ینگاه

 کردیم ک-ی

 دمشی-س-و-ببا  نیاول یو برا ایرو زدم به در دلم

 دختر پر ناز بکر بود و خاص نیا

 شده بود  یخواستن شتریامشب با ترسش ازهمه ب و

که  یه ا-س-و-بش نکردم احس ناب که تا به حال تجربه  هیو پر شدم از  دمشی-س-و-ب

 ... ازیبود... خسته بود واز سر حس قلب بود نه ن صیدلتنگ بود... حر

 لبخند زدم نشیبه خواب سنگ یو با بدجنس دمی-س-و-ب

 چیه به گهیکه گرفتم از آرامش وجودش بود که د یدستم رو دورش محکم کردم آرامش حلقه

 یموجود بکر و خواستن نیو پر بشم از داشتن ا نکنم فکر زیچ

  گم؟یکدومو م یدونیبود م هیاون پسر چشم آب: مهزاد

 روم شدمآ زنهیشبا توخواب حرف م یبعض نکهیا یآور ادیاما با دمیبودنش ترس داریلحظه از ب هی

س لبا میداشت باهم رفت کیبوت سیهمون پسره که تو تند یتو انقد خنگ نبود سویگ :مهزاد

 میدیخر

 ... لبم جا خوش کرد رو یلبخند
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 بود قدش کوتاه بود یاونکه چشاش آب :مهزاد

_ ... 

 اونجا شماره داد میرفت ایکه با مان شمیچند روز پ شعوریاره ب :مهزاد

 غلط کرد  :من

 نره ادشیجوابشودادم تا عمر داره  یخب آره غلطو که کرد منم جور: مهزاد

و فت تدروغ گ ویزیاگه مهزاد چ گفتیم ادیمه دادیخوب بود که خودشو تو خواب لو م یلیخ

 ... دهیم حیبرات توض زویازش بپرس همه چ زنهیخواب که حرف م

 

 *مهزاد*

 تونست حال صبح ام رو خوب کنه.. یم یآهنگ پر انرژ هی

 !!!خوردمیآهنگ تکون م تمیوهمزمان با ر دمیصبحانه رو چ زیم

 بگم تونمیرفت براش، به جرئت م یکردم دلم غنج م یاهورا فکر م وش-غ-آبه آرامش  مدام

 ؛ عمرم رو داشتم یخواب ها نیوبهتر نیازآروم تر یکی شبید

 هوراا یها یمهربون یاومد جلو یخواستم موضع خودم رو حفظ کنم، خوشم نم یفعال م یول

دل  من ازوما فعال لنگ در هوا بود  یزندگ یآرومم کرد ول شبیخودم رو ببازم، درسته که د

 اهورا باخبر نبودم!

 شم! یزده م زیاز همه چ فتمیکه قبل تر باهام کرده بود، م ییحرفا و کارها ادی یوقت

 خواب آلود وارد آشپزخونه شدو بهم لبخند زد یماباچش اهورا

 کج کردم وگفتم:  سرمو
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 ریصبح بخ _

 !!میمن امروز عجله دارم زود بخور بر ،یخانوم ریصبح توام بخ _

 باشه! _

 تو دهنم بردم! کجایو کل لقمه رو  دمینون خامه مال یرو تندتند

 یم منگا متعجب یخوردمش، اهورا باچشما ییمن باپررو یول رونینون از دهنم زده بود ب نصف

  رخنده،یدفعه زد ز کیکرد و

 چته؟  _

 مونه! یلقمه تو گلوت م ینجوریدختر خوب بهت گفتم زود بخور، اما نه ا _

 شم گفتم:  ادهیپ نکهیدانشگاه اهورا ترمز کرد قبل ازا یجلو

 دنبالم! یایب ستین یازیاهورا، بعداز ظهر ن _

 : چرا؟ دیبه جانب پرستنگ شده حق  یباچشما

 حوصله موهام رو کنار زدم وگفتم:  با

 گردم! یخودم بر م؛ دارم دیخر کمی _

 باشک نگاهم کرد وگفت:  کمی

  ؟یباشه فقط مواظب خودت باش، پول دار _

 آره پول هم دارم!!!؛ چشم _

 و من به سمت دانشگاه رفتم!! میکرد یهم خداحافظ از

 !یمفت سیخوب بود سرو چه

*** 
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 ونون  یکه درست کرده بودم و چرخوندم تا اونورش هم سرخ بشه، تندتند بسته  ییها کتلت

 ؛ درآوردم ومشغول شستن گوجه ها شدم خچالی یگوجه رو از تو

  ؟؟ بشوقع م نیبود ا یداشت پس ک دیاهورا که کل دم،یزنگ آپارتمان دست از کارم کش یباصدا

م کرد رونیبه ب ینگاه یسرم از چشم یرو دمیبرداشتم و کش یچوب لباس یاز رو یبلند شال

 !دمیند یزیبود چ کیچون تار یول

 پشت در جا خوردم!!! یناز دنیرو آروم باز کردم و با د در

 تو؟  امیب یکن یسالم، تعارف نم :یناز

  ؟یخوا یم یچ نجایا _

 میاومدم باهم صحبت کن :یناز

 ندارم یمن باتو حرف _

 کلشیه رمیگبتونستم جلوش رو  یدرو ببندم که مانع شد، در رو هول داد و اومد تو، نم اومدم

 دوبرابر من بود!

استش ر یپا یچپش رو، رو یپا یباژست خاص؛ مبل یاز کنارم رد شد و نشست رو ییپررو با

 اش رو برداشت! یاندخت و روسر

 سرم چرخوندم یکاسه  یروش نشستم وچشمام رو تو روبه

  ؟یدار کاریچ _

 حاال! میکن یجوش نزن!صحبت م زم،یاوه عز _

 کرد وگفت:  به جاخودش رو جا یکم ستمین یاز بودنش راض یعنیکه  دمیکش یپوف

 اومدم بگم که...  ستمین ینیاهل مقدمه چ _
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 مقابلم زیم یبرگه درآورد وگذاشت رو هی فشیک یحرفش رو نگفت، از تو ادامه

 !رونیمن و اهورا برو ب یاز زندگ :یناز

 زدم وگفتم:  یپوزخند

  ؟؟ یریگ یم میتصم گرانید یتاحاال تو واسه زندگ یاااا نه بابا، از ک _

 !!ادیسرت ب ییخوام بال یمهزاد به نفع خودته، من نم نیبب _

 داد گفتم:  با

 !ییوت شهیکه براش بد تموم م یکنار وگرنه اون کس یخانم، بهتره تو بکش نینه تو بب _

 کرد وگفت:  یهم مثل من قاط اون

را هم ش اهو... مطمئن بایکه اضافه ا ییوسط تو نیا م،یرو دوست دار گهیمن و اهورا هم د _

 ... فیضع یعرضه  یزن ب هی ادیازت خوشش نم

 !!ازش نمونده بود! یزیچ کیخط بار هیکرد که جز،  میشونیکه به زخم پ یا اشاره و

 یابونیتر خدخ هی..ییکه اضافه اس تو یبدون که اون کس نویاهورا م، ا یو رسم یمن زن عقد _

 سروپا!! یب

 نه اآلن که مادر بچه اشم!! یآره ول _

 گفت آروم زمزمه کردم:  یچ دمیلحظه نفهم هی

  ؟؟ مادر بچه _

 : م وگفتل-غ-برو پرت کرد تو زیم یکاغذ رو یمرموز لبخند با

 اهوراست...  یشکم منه، بچه  یکه اآلن تو یبچه ا نیآره، ا _
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از  که همین طورموهاش و یاش رو انداخت رو یکه خشک شده بودم، روسر یتوجه به من یب

 گفت:  رونیب رفتیدر م

 متأسفم مهزاد... بکش کنار!!! _

ز تنم لر فت ور جیکه اهورا کرده بود، سرم گ ی... از غلطدیبهم خوردن در چونه ام لرز یباصدا

 گرفت!!

 م!!!ارزش یکه چقدر ب دمیرس یباور م نیشد ومن به ا یگلوم هرلحظه بزرگتر م یتو بغض

گاز  یز روو تابه رو ا دمیاومد، ازجام پر یکه از آشپزخونه م یکتلت ها و دود یسوختگ یبو

 آب و باز کردم! ریوش نکیبرداشتم و پرتش کردم داخل س

 گفتم:  رلبیو با دست گرفتم وز ادیب نیاز چشمم پائ خواستیکه م یاشک

 یم یرفحمحکم، که باهر  فِیضع هی ،یمحکم باش دیبا ،یبود فیقدر که تا اآلن ضع همون _

 بفهمن!! هیشکنه اما انقدر محکمِ که نذاره بق

 هم فشردم! یقفل رو حس کردم وچشمام رو، رو یتو دیکل چرخش

 بودم! تیکبر یجرقه  هیبودم، که فقط منتظر  یباروت انبار

 ز قرمزردسته گل بزرگ از  هیاهورا باعث شد برگردم سمتش،  یسالم بلند و پر انرژ یصدا

 دستش بود

 لبم روحفظ کردم وگفتم:  یشده  پوزخندخشک

 سالم! _

بگه پشتم رو کردم و خواستم از کنارش رد شم که  یزیرو به سمتم گرفت وتا خواست چ گلها

 مچ دستمو گرفت: 
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 مهزاد؟  _

 ها؟  _

  شده؟ یزیچ _

 نه...  _

 توکه صبح حالت خوب بود!! ؟یپس چرا توهم رفت _

 اآلن هم خوبم فقط...  _

 مقدمه گفتم:  یب

  م؟یرو تموم کن زیهمه چ یتوافق هیچ نظرت

  ه؟یمنظورت چاهورا: 

 شه! یکار هامون زود تر انجام م م،یریطالق بگ یتوافق؛ واضحه _

 : دیدندون هاش غر نیشد وازب شتریمچم ب یدستش رو فشار

 هندستون کرده؟  ادیت  لیشده که ف یچ باز _

 د قبولصگفتم و تو هم صد در  شیک یکه نرفته؟ من تو ادتیبود،  نیقرارمون از اول هم _

 !یکرد

  ؟یردک رییشده که انقدر تو عرض چند ساعت تغ یبگو چ یکنیام م وونهید یمهزاد، دار _

 رو تحمل کنم!! یزندگ نیتونم ا ینم گهیمن د ینشده ول یزیچ _

 : دیداد زد که خونه لرز چنان

 ارهیکه اسم طالق ب یرو که راه به راه اسم طالق رو زبونشه تحمل کنم، زن یتونم زن یمنم نم _

 اما...  ،یبکن یخوایکه م یهر غلط یتا بر دمیطالقت م ست،یمن زن ن یبرا
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 که گفت: دستم رو ول کرد، وحشت زده زل زده بودم بهش  مچ

 افتاد یق نمهمه اتفا نیخدا قسم اگر تا حاال ا یتا از اصفهان برگردم!بخداوند یکنیصبر م _

 کردم! یسه طالقه ات م یهمون اول که در خواست طالق داد

 مثل خودش داد زدم:  منم

 بدون؛ یاریم گند باال گهیجا د هی یریم ،یزن دار نکهیکه با وجود ا ییتو که از خداته، تو _

 !یرسیم دناتیپر ز-ر-ه راحت تر به زنت قطعاَ

م گذاشتن یچشمام از اشک پر شده بود ول؛ به صورتم مشت کرد دهینرس یبرد باال ول دستشو

 !زنیبر

 بگم؟  کیتبر دیزدم وگفتم: پدر شدنت رو با یتلخ لبخند

  ؟یچـــــــــــ _

 پدر شدنت مبارک اهورا خان _

 اش نهیتو س دمیرو چنگ زدم و کوب شیآزما یاپن برگه  یرو از

 و بغض تو گلوم بود:  دیلرز یم صدام

 خانمت حامله اس! یناز _

شد  یم نیپائ اش به شدت باال و نهیس یو باز کرد... قفسه  شیگشاد شده، برگه آزما یگشما با

بده عر مدیشن یم یبودم به راحت کشیبلند بود که من هم که نزد یتپش قلبش به قدر یو صدا

 قدم برم عقب هیباعث شد  دیکه کش یا

 !!!!یــــــازکشمـــــــت نـــ یـمـ _

 درد داره؟  _
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 رو به سمتم گرفت وگفت:  انگشتش

 نمک به زخمم نپاش _

 زدم وگفتم:  یشخندین

 م!!کش یم شیرو به آت تیتموم مردونگ یغرورم و بشکن یاهورا خان، بهت گفته بودم بخوا _

 دمیوکوب ندادم، رفتم تو اتاق و در یتیچشماش اهم یسیبه خ یگفتم و ازش گذشتم، حت نویا

 دادش اومد که گفت:  یبهم صدا

 !!ستیمن ن یبچه، بچه  نیا _

 کردم!! هیام شکست، پشت در تا شدم و گر بغض

ز شون انبسته شد و  یبد یلیخ یدر سالن با صدا؛ جگر سوز که دلم به حال خودم سوخت انقر

 داد یرفتن اهورا م

 زنه وب رونیام رو بشکافه وب نهیکرد، هر لحظه ممکن بود قلبم س یسوخت و درد م یام م نهیس

 به مرگ بودم رو؛ نفسم رو قطع کنه

 

... فتاداهم  یانقدر که چشمام خسته شد و رو دم،یچیکردم وبه خودم پ هیشب گر یها مهیتان

 !دهیکش گاریکه اهورا برگشته خونه وتاصبح س دمینفهم یحت

 میل بوداو ی ام رو باز کردم... چون طبقه دهیبهم چسب یپلکا ومدیکوچه م یکه تو ییصداها از

 ودرا باهو یبدم، صدا صیصداهارو تشخ تونستمیراحت م یلیو اتاق من هم روبه کوچه بود خ

 پنجره رو کنار زدم یو پرده  دمیمثل جت ازجام پر 

 کرد...  یاش بلند بلند صحبت م یکوچه، داشت با گوش یچمدون به دست تو اهورا
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 منتظرتم ایب 32پالک٤بهار یکوچه  _

ش هم تنش بود وکت یکوتاه مشک نیآست شرتیت هیسرما فقط  نیا یپشت نگاهش کردم تو از

 که  دینکش یدستش انداخته بود... طول یرو

وش پ کیش یلیدختر خ هیپاش زد رو ترمز و  یقرمز جلو ییقشقا نیماش هیخلوت صبح  یتو

 شد وبه سمت اهورا رفت! ادهیازش پ

 بود؟  یک گهیدختره د نی... ادیلرز وجودم

 گفت: و دیعقب کش عیش کنه که سرس-و-باهورا دست داد و خواست  به

 !رهید ماجانیش میبر _

تا به  دادم وچشمام رو بستمبغضم رو قورت ؛ خودش رفت تا چمدونش رو بذاره تو صندوق و

 اهورا همراه اون دختر رفته بود...  امیخودم ب

ه بخواب شدم و  الیخیبه شش نمونده بود... ب یزیانداختم چ زیم یبه ساعت رو ینگاه

 خواب حرومم شد! شبیرفتم هرچند که د ییدستشوو

 !م شده!خ یبا شونه ها دهیو ژول دهیدختر تک هیبه خودم نگاه کردم،  نهیآ یتو از

 من بودم؟  نیا

 واشش داد زیگفت و عز یکه به عنوان تک دختر خونواده از گل نازک تر بهش نم یکس همون

 باباش بود؟  یلوس ناز کرده 

   ؟؟دهشتنها  ینجوریانداخت حاال ا یرو دست م ایگذاشت و هل یکه سربه سراحسان م یهمون

 تر بود! یابر شهیاش از هم یگود رفته بود و رنگ آسمون چشمام

 : خودم تشر زدم به
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 بودن...  فی... بسه ضعیکن هیگر یبغض نکن احمق، حق ندار _

 یکیزدم  که به صورتم یبا مشت آب د،یچشمم چک یقطره اشک خودسر از گوشه  هیهمه  نیا با

 شد!!! دیشد و ناپد

فکرم  وتمام نامعلوم ینقطه  هیمدام زل زده بودم به  دمیاز درس هام نفهم یزیدانشگاه چ یتو

 !دیچرخ یم دشیحول وهوش اهورا و دوست دختر جد

ک و اشرچشمام  کردمیشد فکر م یتموم م گهیکه تا چند روز د یتباه شده ا یبه زندگ یوقت

 گرفت...  یم

م مل هاز تح ادیز چ،یکه ه یسن کم و روح زخم خورده کاف یمن تو یهمه درد برا نیا حجم

 بود، 

 پا انداختنم بس بود!! از یبرا ینداغ درو نیا سوزش

ت کس جز اون جرئ چیه؛ سوستیکار گ دمیشد فهم دهیشونه ام کوب یکه رو یدست باضرب

 رو نداشت! یخرک یها یشوخ

ش نگاه روحم یب یبز بده، امافقط باچشما یکه صدا زدمشیبود چنان م یا گهیوقت د هر اگر

 بازشد ششیکردم که ن

  ؟یمنو بزن یخوا یاآلن نم یعنی: سویگ

 گفتم:  کردیودرد م سوختیکتفم هنوز م نکهیا با

 تخته ات کمه! هیکه  دمیباور رس نیعادت کردم، به ا اتیبه شوخ گهید _

 گفت:  کشدار

 !سهیکه فرش پاتر اون
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 و گفتم:  فمینگفتم جزوه و خودکارم رو شوت کردم تو ک یزیچ

 هم شرت کم!! یای... نمایب یایبوفه، م رمیدارم م _

 ... زدیغر م رفتیکه با بند کوله اش ور م یراه افتاد و درحال کنارم

 ازشون!!؟  ستین یچه خبر از دوست پسرات؟ خبر _

 : گفت رلبیکرد که خودم درکش نکردم، ز یبیغر بینگاه عج هیضرب سرشو بلند کردو به

 وقته!! یلیبا همشون بهم زدم، خ _

  ؟؟ : چرادمیپرس متعجب

 دز ینم تو جونش افتاده بود و حرف یدرد هیامروز  سوینگفت، گ یزیو چ ریانداخت ز سرشو

 پراز اشکش مواجه شدم!! یدستم گرفتم که با چشم ها یاش رو تو چونه

 زده گفتم:  بهت

 خب حرف بزن!! ؟؟ شده یچ سویگ _

 !گذاشت یگلوش نم یبگه اما بغض تو یزیخواست چ یم دیلرز یم لباش

 درآوردم گرفتم سمتش! فمیک از یدستمال ها و مکتیبه سمت ن دمیکش دستشو

 فتم: گ یبا دلسوز دستشو تو دستم گرفتم و و از دستم گرفت واشکش رو پاک کرد.. دستمال

 !!نمیبب تیمخمل یچشما یشده؟ دوست ندارم اشک تو یچ یبگ یخوا ینم _

 کرد سیو دوباره اشک صورتش وخ دیکش ینیف

 یم منم سرحال شاد و سرزنده بود و شهیاون هم نمیرو بب سویگ ی هیخواست گر ینم دلم

 دادیعذابم م َکردنش واقعا هیگر آورد... حاال

 وگفتم:  دمیم کشل-غ-ب یرو تو سرش
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 دفعه؟  هیشد  یجان؟ آخه چ سویگ _

  ؟؟ گفت: مهزاد لرزون

 جونم؟  _

 من... من... عاشق..شدم! _

 زدم وگفتم:  یلبخند

 کردن نداره! هیگر نکهیا زدلمیعز _

 !میمن دختر بد یول _سویگ

 ... ستین نطوریاصال هم ا _

شدم  هم که عاشق اآلن؛ شدمیکه راحت باپسرا دوست م میچرا... چرا..من دختر بد _سویگ

 ندارم! اقتشویرسم چون ل یمطمئنم بهش نم

 ه!تبرئه بش خواستیکرد و دلش م یکه کرده سرزنش م ییداشت خودشو بخاطر کارها سویگ

بد  وقت چیهمه رو دوست داشته باشه ه تونهیکه قلبش پاکه و م یکس زم،یعز یستیتو بد ن _

ن اما از دخترها مثل توباش یلیمختص سنت بوده و ممکنه خ یکه داشت ییها طنتیش !ستین

 پاک وسالم رو گذروندن! یرابطه  هی

 اش بدتر شد!! هیخاکستر گر گرفت و گر ریز شیحرفم مثل آت نیا با

 ردمکیآروم شدنش م ی... هرکار براکردیشده بود و هق هق م سیام از اشک هاش خ مقنعه

  شونه ام بود گفت: یکه سرش رو همین طورنداشت خودش کم کم آروم شد و  یا دهیفا

ماهم  کیشد و من و خواهر  وهیمامانم ب؛ فقط چهارسالم بود که بابام تصادف کرد و مرد _

 ... میتی
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و  تخیر یکه سرسجاده م دمید یمامانم رو م ینبود، فقط شب ها اشکا میحال یزیبودم چ بچه

 که فالن کس بهش نظر بد داره.. کردیم تیبه خدا شکا

ن رو رجموخ نکهی!مامانم مجبور بود بخاطر اشناختنیرو م گهیبود و همه، همد کیکوچ شهرمون

 یست هادو مچ  تگشیار برمکه از سرک یوقت باری ادمهیو اون کار کنه...  نیا یتو خونه  ارهیدرب

ان که حرفشون در مورد مام دمیخاله زنک رو شن یها یحاج یمنم تودستش بودزمزمه ها

 منه!..

ر ه چادگوشش ک یگفت که مامان چنان زد تو ینفر اومد در گوش مامانم چ هیکه  ستین ادمی

 من...  یها هیاز سرش ول شد و پشت سرش گر

 ایب بود که مانممغز ما یشد و هر روز رو شتریاون به بعد رفت و آمد مامانبزرگم به خونمون ب از

 !ستیهمه حرف پشت سرت ن نیهم ا ،یکن یبزرگ نم میتیبچه هارو  نیو شوهر کن هم ا

 ... خوامیدختر، من مادرتم بدتو نم تِیاز جوون فیح

 بود:  یکیحرف مامانم  اما

 کنم! یبزرگ نم یدست ناپدر ریمن بچه ام رو ز _

ما  بود هرچه یبود ول یچ شیضیدونستم مر یشد نم ضیمر کمیخواهر کوچ تایزد و گ نکهیا تا

 ... مینداشت یواسه درمانش پول

 سه یکوچولو یرو برا طیخشک شرا یشد و سرفه ها یپر از خون م کشیبالشت کوچ شبها

 کرد! یماهه سخت م

خواهر کوچولوم استفاده کرد و گفته بود که اگه  یضیفرصت مر مامانم از یاز خواستگار ها یکی

 بچه هاش با منه هم خرج ومخارجشون...  یبامن ازدواج کنه، هم سرپرست
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 ..انیب یخواستگار ینرم شده بود و اجازه داد برا کمیحرف  نیباا مامانم

 ازش متنفر شدم...  دمشیکه د یاول بار

 کرد و گفت:  مل-غ-ب

 پدر سوخته! نمیبده بب س-و-ب هی _

ه تف ودم کبگرفته  ادیتو کوچه  یاز بچه ها هیبودم که پدر سوخته حرف بد دهیسن کمم فهم با

 گفتم:  هیصورتش تف کردم وباگر یکنم، همون موقع تو

 ؛ ستمیمن پدر سوخته ن _

 فرار کردم و

و خوب  دکتر هم بردن تایاون گ یپول ها یحاج کاظم با مامانم ازدواج کرد و به واسطه  خالصه

 من...  یشد ول

 بامن وقت چیدار کردم که ه شهیدلش ر ینفرت از خودم رو تو ی نهیاول ک داریهمون د با

 خوردم! یازش کتک م کیکوچ یخطا هیخوب نشد و با 

 .. ه بودم.ار شدبار داداش د نیبزرگ شدم... مامانم دوباره حامله شده بود و ا یدست ناپدر ریز

 اومد...  ایبه دن داداشم یعل

وش گتو  یدونم چ یباباش از من متنفر بود... نم تیدست ترب ریاون ز یدوستش داشتم ول من

 خواهر کوچولومم از من جدا کرد...  یخوند که حت یم تایو گ یعل

 رفتم دنبال بهانه  یکه م مدرسه

 یاون از شر کمر بندش خالص م یکرد و به واسطه  یم هیکتک زدن من، مامانم گر یبرا بود

 شدم!
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 یم هیگر و تا خود صبح دمیپریاز خواب م کیکوچ یصدا هیشب ها با  دم،یترسیم زیهمه چ از

 کردم!

درست  هید بخر هیچونه اش زد باال  ریشونه ام بر داشت و مقعنه رو تا ز یسرش رو از رو سویگ

 ت: اش ادامه داشت نشونم داد وگف نهیگلوش تا وسط س ریاز ز

 نمونه از شاهکار حاج کاظمِ! هی نیا _

 نگم خودش ادامه داد:  یزیرو محکم گاز گرفتم تا چ لبم

هم به  ین علبد تر هم شد... چو چیهم ادامه داشت... خوب که نشد ه رستانیتادب تیوضع نیا _

 بره! نیآب خوش از گلوم پائ هی گذاشت یدردام اضافه شد و نم

 کرد و مغرور بود! یم یدختر نو جوون بودم که احساس بزرگ هی منم

 ... ادندیم مبودن که آزار یراه مدرسه چند نفر یخندون بود... تو شهیقلبم، لبام هم برخالف

جنگ  هیروع شد ش نیوا دهیکه پسره داره بهم شماره م دیمنو د یعل گشتمیکه برم یروز وقت هی

و  یعل زیآم طنتیبرق نگاه ش حاج کاظم و یخونه وباز من بودم و کمربند وکتک ها یتو

 منو نجات بده! ادیمادرم که جرئت نداشت ب ونیگر یچشما

 شتریرد بک یکه تنم زو کبود م ییدردش از درد کمربند ها زد،یکه با زبون بهم م ییها زخم

 کرد به خراب بودن یو متهم م زدیبود... م

و  رم اومدشت سپ تایکردم رفتم تو اتاق گ یو ازدرد ناله م زدیم رونیخون از دهنم ب که یحال در

 کرد گفت:  زمیاکراه تم با

به  یوگرنه بابا کار دهیم ریبهت گ یکه ه یکنیم یچه غلط ستیمعلوم ن گه،یخودته د ریتقص _

 نداره!! یمن و عل
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ت شد و کم کم عالئم بلوغش داش یبه خواهر کوچولوم که داشت بزرگ م گفتمیم یچ من

 ... دادیخودشو نشون م

م شده مان هگرفتم هرطور شده از اون خونه خودم رو نجات بدم و ما میاون شب به بعد تصم از

 بود مشوق من... 

م رو کدو مونده بود شیدختر و شوهر وزندگ نیکرده بود ب ریگ یدوراه نیبنده خدا هم ب اون

 کنه.. دایپ

 کرد یم حفظ وظاهر  شهیدانشگاه بود، درسته حاج کاظم بد بود اماهم یام قبول یراه خالص تنها

 بود...  لکردهیتحص یو آرزوش بچه ها

 نداشت من هم شب و روز درس خوندم تا به هدفم برسم.. یدانشگاه رفتم مشکل با

کنم  و نگاهرهمراهم بود که پشتش  یپنجاه تومن هی شهیهم یپرواز بود حت یبرام سکو دانشگاه

 ... یندگامواج ز یتالطم ها یزنده بودن، تو یبرا دادیم یعمارت دانشگاه تهران بهم انرژ

 دیه فهماظم کروزنامه خوندم از ذوق زبونم بند اومده بودحاج ک یام رو تو یکه خبرقبول یروز

 زد وگفت:  یپوزخند دردناک

 ... ینبرد نیا از شترینو بم یتا آبرو گهیشهر د یرو ببر تو اتیه بازز-ر-هخوووبه،  _

تهران شدم، حداقل دلم  یراه اتوبوساومدن به تهران انجام دادم و با  یزود کارهاموبرا یلیخ

بهم گفت که  نالیترم یبا خونوادمه، خودش تو بیشهر غر یمخارجم تو خوش بود که خرج و

که در حقم کرده باشه  یتنها پدر دیشا؛ نگران پول نباشم و هروقت الزم داشتم زنگ بزنم

بودم که تازه چشمش باز شده بود، پسرا  یشهرستان یدختر عقده ا هیتهران،  ماومد ی!وقتنهیهم
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ارزش نداشتن، فقط از کمبود محبت سمتشون پناه  یزیبودن و برام پش یوسرگرم حیبرام تفر

 ... بردمیم

 زد وسرشو گرفت روبه آسمون...  یپوزخند

 !کردن یو محبت م رفتنیاونا بخاطر چشم وابروم هم که شده قربون صدقه ام م :سویگ

 کنم که عاشق شدم! یبار حس م نیاول یاآلن... برا اما

  ؟؟ یعاشق ک _

 وگفت:  ریسرشو انداخت ز خجالت با

 . ..دیاومده بود دنبالت دلم لرز یدر دانشگاه بود وقت یجلو دمشیکه د یبار اول _

 نکنه عاشق اهوراست... ... کردم، نکنه ینگاه م سورویگرد شده گ یچشما با

 وجودم و نفرت گرفت باحرص بلند شدم برم که مچ دستم رو گرفت وگفت:  سراسر

 ..  دوست دارم.من احسان رو واقعاَ ادیمهزاد تورو خدا ناراحت نشو، ازمن بدت ن _

 اسم احسان دوباره نشستم که گفت:  دنیباشن

ه بشت و برادرت رو دا یکه چطور هوا دمید یدرت به رحمت خدا رفته بود، وقتکه پ یروز _

ن م یول یافتنیمن دست ن یکه برا دونمیم؛ کرد مطمئن شدم که عاشقشم یهمتون محبت م

 ... دوارمیام یبه طور احمقانه ا

 دستشو فشردم وگفتم:  یگرم لبخند با

 ادیتم بربز دسا یتهران هرکار ادیاحسان؟ بذار ب یاز توبهتر برا یچرا ناراحت بشم؟ ک وونهید _

 ... دمیبراتون انجام م

 شد و گفت:  زونیذوق از سرو کولم آو با
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ر رمش دختدم ببخو ،یاریب یپسر کاکل زر هیواسه اهورا  شاالی... ایگل یلیقربونت برم خ یاله _

 ... یباز

 وگفتم:  دمیخند

 !یپسرمو به راه بد ببر یکنیم جایتو ب _

ه زد و حلق چشمام یاشک تو فته،یب یقراره چه اتفاق گهیتا چند وقت د نکهیبعد با فکر ا اما

 حرفم تو دهنم خشک شد... 

 نم براشبتو یهم قول دادم که هرکار سویبره، به گ نیتکون دادم تا افکار مسخره ام ازب سرمو

 !نمیافسرده نب ینجوریاون رو ا گهیانجام بدم فقط د

 رو داشت...  یخوشبخت اقتیل سویگ یازه هم به اند احسان

*** 

 الیباخ گوشه و هیوجزوه رو پرت کردم  فیخورد، ک یتلفون داشت زنگ م دم،یخونه که رس به

 به صفحه نگاه کنم تماس رو وصل کردم:  نکهیمامان باشه بدون ا نکهیا

 !یــجووووون دلم مامانـــــ _

 بست:  خیو تنم  دیچیسرد اهورا تو گوشم پ یصدا

 سالم! _

وم آر دمیشن ینفس هاش رو م ینگفت فقط صدا یزیچ قهیآروم سالم کردم چند دق رلب،یز

 گفت: 

  ؟یاز دانشگاه اومد _

 اوهوم _
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  ؟یفردا کالس داراهورا: 

 دیپرس یباز م یفردا کالس ندارم ول دونستیم خودش

 نه...  _

 تر شده بود! یسکوت شد، صداش بم و خسته بود از نظرم خواستن نمونیب دوباره

 دیکش ادیصدا از درونم فر هی

 !ستیاهورا سهم تو ن یچیه؛ مهزاد خفه شو _

 ... امیمن پس فردا ماهورا: 

 باشه _

 !شتیپ ادیزنگ بزن به ماهور ب ایما  یبرو خونه  یترسیاگه... اگه شب ماهورا: 

 خونه راحتم! ستین یازین _

 خداحافظ یاوکاهورا: 

 به سالمت...  _

 گرفته لباس هامو عوض کردم...  یرو گذاشتم سرجاش وبا دل یگوش لمیرغم م یعل

 ورودم رو بهش نداده بود...  یکه اهورا روز اول اجازه  یرفت سمت اتاق نگاهم

 داد...  یقلقلکم م یحس هیاآلن  یازش نگرفتم ول یهم سراغ امروز تا

ل بم قفکه از شانس خو دمیرو کش رهیآهسته به سمت اتاق ممنوعه رفتم و دستگ یها باقدم

 بود کیدرو باز کردم همه جا تار ینبود... آروم ال

 برق و زدم وهمه جا روشن شد...  دیکورانه کل کور

 باز موند...  صدریغار عل تیدهنم به غا دمید یکه م یزیچ از
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 آماده شده بود... اونجا بود یک دونمیکه نم مونیروز عروس یعکس ها تموم

 من و اهورا...  یو دونفره  یتک یها عکس

 عکس تک تک یو نگاهم رو دمیکش یقینفس عم اریاخت یبود ب دهیچیعطرتلخش تو فضا پ یبو

 زده بود...  واریرو به د ایها وابعاد مختلف، بعض زیسا ی... تودیها چرخ

 ... زیو م نیزم یبود رو دهیاش هم چ یبعض

 یتو یخاص زیچ ویبزرگ واستر ید یال س هیاز عکس ها و ریاتاق نشستم، غ یمبل راحت یرو

 اتاق نبود... 

 .. بود. و اسم هامون نوشته شده مونیعروس خیتار کیبرداشتم با ماژ زویم یرو یها ید یس

 بغضم گرفت...  لمیدستگاه گذاشتم و باشروع شدن ف یرو تو ید یس

 . مخمور اهورا.. ی... نگاه مغموم من و چشمامیته بودکنارهم نشس بهیدوتا غر مثل

 یمر تر رو تا دمیاشکم هرلحظه د یو قطره ها دیچیپ یتو سرم م لمیف یآهنگ وهلهله  یصدا

 کرد... 

 شد! یکه پخش م یشاد یشدم به صورت ها رهیوخ دمیکاناپه دراز کش یرو

 م، چقدره کردرو پاز کردم و به صورتش نگا لمیف عیبابا اومد که سر ریتصو لم،یقسمت از ف هی

 دلم براش تنگ شده بود!

 رقص من و اهورا شد وپخش اون آهنگ محشر...  نوبت

 خونمیام..تا زنده ام از تو من م وونهیاز عشقت د"

 تت دارمدوس یلیدوستت دارم... عشق من خ یلیخ

 شهیتو آروم م یاز امشب قلب من تو دستا
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 دوستت دارم یلیدوستت دارم... عشق من خ یلیخ"

ورا اه یاهدست  نیچشمام رو بستم و خودم رو ب م،ینگاه هم بود ریو اس میدیرقص ینرم م نرم

 تصور کردم... 

 ... یول

ش خو دشیاس، اون اآلن با دوست دختر جد گهید زیچ هیقرار ما دوتا  ست،یدرست ن نیا یول

 تره!

 بود...  بایهم ز چقدر

 !!ومدنیبهم م یلیشه، خ ینم فیح نیاقل اهورا بااال خوبه

 خوشگلتر و با کالس تر بود! یلیخ یناز از

واب ورم خبه خوردن غذا نداشتم فقط تن خسته و رنج یلیرو قطع کردم، م لمیو ف دمیکش یآه

 ... دیطلب یم

*** 

 ..ادیالو... الو..صداتون نم _

 دیچیپ یگوش یخش خش تو یصدا دوباره

  ؟؟ سالم... االن خوبهمهزاد؟  _

  د؟یآره، بفرمائ _

  ؟؟ ینشناخت _

 !دیرس یبه ذهنم نم یزیکردم چ یهرچه فکر م یآشنا بود ول یلیدخترک خ یصدا

 نه متأسفانه؟  _
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 م!!! ایمان _

که  آخ؛ دحاال برگشته بو یخبر یوب یمعرفت من، بعد از پنج شش ماه دور یدوست ب ااایمان

 داشتم! اجیچقدر به بودنش احت

 اسمشو زمزمه کردم که بابغض گفت:  لب ریز

 برات تنگ شده مهزاد! یلیدلم خ _

 مبل کنارم نشستم یو بستم رو چشمام

  ؟یچقدر بهت زنگ زدم برنداشت یدونیمعرفت، م یب همین طورمنم  _

 حرف دارم باهات ی!کلنمتیبب خوامیم _

 !!!ایاالن پاشو ب نیهم؛ کنمیآدرس خونه امو برا اس م؛ حتماَ _

 وگفت:  هیگر ریز زد

 !!!رسونمیعجله دارم که االن خودمو با جت م دنتید یانقدر برا _

 ؛ قدمت رو چشم _

 !نمتیب یم _

 فعال...  _

 اس ام اس کردم...  ایمان یرو قطع کردم و تندتند آدرس و برا یگوش

 خواست از نظرش شلخته باشم!! یدوش گرفتم و آماده شدم، دلم نم ایاومدن مان تا

 و منتظرش نشستم! زیم یرو دمیشکالت رو چ یو قالب ها وهیم

 مونده بود تا شب...  یلیرسه، حاال خ یگفته بود که شب م اهورا

 تر از خواهرم...  زیاختالت با دوست عز یها وقت داشتم برا ساعت
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 رفتم...  ایانداختم و به استقبال مان نهیآ یبه خودم تو یزنگ، نگاه یصدا با

-غ-بخودش رو پرت کرد تو  ایم و مانم رو به روش باز کردوش-غ-آشد،  داشیراهرو پ چیپ از

 م... ل

 تر بود...  کیاز خودم به من نزد ایمان

 م جدا شدو گفت: ل-غ-باز  ،یابراز دلتنگ یکل بعداز

 سالم عروسک!! _

 بود و ازش گرفتم:  دهیخرکه برام  یزدم وگل یمهربون لبخند

  ؟یدیماهت، چرا زحمت کش یسالم به رو _

  کرد: یخونه رو برانداز م نیداخل کفشاش رو درآورد و توهمون ح ادیکردم ب تعارف

 قابلتو نداره...  _

 !!زمیبر یمبل نشست و من رفتم تو آشپزخونه تا چا یرو

  ست؟ی: مهزاد شوهرت نایمان

 !گردهیمسافرت شب بر م نه راحت باش، اهورا رفته _

 نش بود،تکلته تاپ د هیمانتوش رو درآورده بود و  ایمان رونیبه دست از آشپزخونه رفتم ب ینیس

 بودمش  دهیکه د یپوستش به نظرم از زمان

 !ومدیم شیخرمائ یتر شده بود وبه چشمها رهیت

 نشستم که گفت:  کنارش

 دوست جون؟  یخوب _

 کدر شد و آروم گفتم:  چشمام

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 عاطفه.تی –حس تنهایی  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

435 
 

 نه درد دارم! _

 رو بگذرونه...  ایسخت دیوقتا با یبعض ست،یخوب ن شیزندگ شهیآدم هم _

 درد داشته شهیهم شیکه تو زندگ ینه کس یآره ول _

 مهربون دستم رو گرفت وگفت:  ایمان

  ؟؟ هیبارون تیآسمون یچرا چشما؟؟؟ دردت به جونم ه،یدردت چ _

 وش-غ-آام تو  هینتونستم تحمل کنم هق هق گر؛ داشتم اجیکه چقدر به سنگ صبورم احت آخ

 کردم! فیتعر زویخواهرانه اش شکست و براش با بغض همه چ

 م و مرگکرد یمکه رفتاربد اهورا رو تحمل  ییام که بهم زنگ زده بود تا روز ها یروز عروس از

 طالق...  هیبابا وقض

 دستاش گرفت و گفت:  نیرو ب اصورتمیمان

 دیعب یردککه تو  ییها فیتعر نیمحکمِ... با ا شهیهم شناختمیکه م یمهزاد ؟یبشکن نمینب _

 دونم اهورا دوستت نداشته باشه.. یم

 با پشت دست پاک کردم وگفتم:  اشکامو

 جز درد رو دلم نگذاشته!! یزیمرد چ نیا ا؟یمان یگیم یچ _

 ...توینوذه یفکر یبه رخ بکش داشته ها یکه زنش یاگر اون هم دوستت نداره تا وقت وونه،ید _

 خالصه نشده!! ی-س-ن-ج تیجذاب یزن تو هی

دور..  و یفتناینوک درخت باش... دست ن ی وهیاون م شهیو درک تو عالم سازه... مهزاد هم شعور

 ... ستین یکه همون اندازه به دست آوردنت کار هر کس

 تو بخوره!!!... اهورا حسرت داشتننیرفتار کن که اگر از هم جدا شد یباش و جور محکم
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 بهتر از آب روان...  یرو بستم و به قول سهراب چه خوش بود دوستان چشمام

 زدم وگفتم:  یجون یرو تلخ کنم لبخند ب ایاوقات مان نیاز ا شتریب نخواستم

 پر بود...  یلیاگه ناراحتت کردم دلم خ دیکن، ببخش ییرایاز خودت پذ _

 حرفا رو ندارن...  نیدوستا که باهم ا ه،یچه حرف نیا وونهید _

 کند گفت:  یپوست م وهیطور که م نیهم ایزدم مان شیبه مهربون یلبخند

  ؟یتحفه رو دار نیحاال عکس ا _

  ؟؟ یعکس ک _

 : شوشوت... ایمان

 !ینیبب ارمیآها... آره اآلن م _

ن مو یوسخودش که روز عر یتک یاز عکس ها یکیبلند شدم و به اتاق اهورا رفتم...  ازجام

 !رونیبردم ب انداخته بود برداشتم و

 گرفتم وگفتم:  ایمان یرو جلو عکس

 داره!! فیتشر فتهیهم خودش یلیخا َاتفاق _

 چه جذابه؟  یبرادر ی: واااوووو مهزاااااد، جاایمان

 زد وگفت:  زیبادستش چند بار به چوب م و

 !!نیایبهم م یلیبزنم به تخته، خ _

 عوض کردن بحث گفتم:  یزدم وبرا یتلخ پوزخند

  ؟یخونیدرس م یکنیم کاریچه خبر؟ خودت چ گهید _

 رو گذاشت کنارش و گفت:  عکس
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 !گهیواسه سال د خونمیامسال که نتونستم دانشگاه شرکت کنم... دارم م؛ واال یچیه _

 ... اون یادآوریجز پرهام و  یزیاز هر چ م،یحرف زد یاز هر در ایساعت با مان کی تا

 بود! یزیر چهپرهام له شد و دوباره بند زده شد... برام باارزش تر از  یپاها ریکه ز یغرور

 گفت:  ایهفت شب بود که مان یکاینزد ساعت

  اد؟یآژانس ب یزن یمهزاد جان زنگ م _

 ااا خب بمون حاال! _

 !شهیشده، مامان نگران م ریفدات شم د گهینه د _

 م... گرفت نیزنگ زدم و براش ماش یلیم یب با

 درآورد وگفت:  فشیک یبسته از تو هیوقبل از رفتن  دیرو پوش مانتوش

 یورکه نمک باشم  نجایا ومدمیهم ن من؛ یو آرامش نداشت یدیکش یسخت یلیخ دونمیم _

 زخم ات... 

 مکث گفت:  یبعد از کم شد به چشم هام و رهیبلند کرد وخ سرشو

ن د که اآلخوا یهم دلم نم افتاده خبر نداشتم واقعاَ  تیکه تو زندگ یمن... از اتفاقات... من _

 و بدم بهت...  نیمن مجبورم ا یناراحتت کنم، ول

 که دستش بود و به سمتم گرفت یا جعبه

  ه؟یچ نیا _

 که اشک تو چشماش جمع شده بود گفت:  یدرحال ایمان

 تو داده...  یرو برا نیپرهام قبل از رفتنش ا _

 به من که سرجام خشک شده بودم گفت:  طرف در رفت و به
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 حالل کن مهزاد..خداحافظ! _

 .. رنگ و باز کردم. دیسف یلرزون در جعبه  یو که بست به خودم اومدم، با دستا در

ه روش کقرمز داخلش  یپر از آب باقلب یگو هینامه و  هیفلش و  هیچندتا عکس بود و  توش

 ... "دوستت دارم"نوشته بود  ییباخط طال

 نامه رو باز کردم یزیاز هر چ لاو

 ... دیچیپ یگرم پرهام تو سرم م یخوندن خط به خط نامه صدا با

 مهزادم سالم... "

 زدم! یه مس-و-بپر مهر تو  یجون، به لب ها یکاغذ ب یبه جا کاش

 ... زمیمهزادم، عز؛ دورم یلیرسه، من از تو خ ینامه به دست تو م نیکه ا یروز

 خواست...  نیچن ریمن نبود... تقد ریبا تو تقص ییشروع عشقم وآشنا ی قصه

 یشماصورت وچ تیو معصوم یسرمه ا یمدرسه بود با مانتو یجلو دمیکه تو رو د یاول روز

 یروشن دلم رو لرزوند

 ... رهیقرارم آروم بگ یامدم که با نگاهت دل ب یبه مدرسه م یبه بهانه ا هربار

 ؛ کردم یم شتیکه هر روز ستا یمن تو بُت بود ییخلوت تنها در

 و به منت کهنیکردم واز ا یخودم احساس م ینگاه تو رو ایروزها گفتن نداره، شب تولد مان آن

 ؛ شدم یم یوصف یغرق در لذت ب یکنیفکر م

 یبود کرده که بر قلبم به پا یجنجال نیگرفتم حرف دلم رو بهت بگم، تا ازا میکه تصم یروز

 . کنم.. یندانزو در قلبم  میافتاد که باعث شد، حرف دلم را ماه ها پشت لبها ی، اتفاقخالص شم
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؛ رسا کردفاقت رو برام ط طیآنقدر باال گرفته بود که شرا دمیشد یزیعالئم سردرد و خون ر یوقت

 ترکاند یکه استخوان م ییدرد ها نیاز ا یخالص یبرا

 یکیکتر اب دالزم جو شاتیگرفت به دکتر رفتم و بعد از آزما یمن و جان رو ذره ذره ازم م از

 بود آن هم سرطان معده و روده... 

ز اترس  یفز طرابودم و  دیو پوچ شده بود... ناام کیچشمم تار شیپ یرا باختم، زندگ دمیام تمام

 بود...  یازپا انداختنم کاف یدست دادن عشقم، برا

ردم... گو باز ت. شیبه پ افتمیکه بهبود  یآلمان برم و وقتمعالجه به  یشد که برا نیبرا میتصم

 یبدن ن بامارزش  یکه عشق ب دمیترسیم نینزدم واز ا یاز عشق و دوست داشتنم با تو حرف یول

ت ر است زیرو که از جانم هم عز یتو نباشد... هرگز دوست نداشتم کس قیال ضیرنجور و مر

 ... انمبرنج

 تا کجا ادامه دارد...  مینفس ها دانستمیکه نم یخودم کنم درحال بندیپا تورو

 داشت!! ییپر گهر تو ارزش واال وجود

و  عشق بندیو پا یمنوکنار خودت تحمل کن ضیبود که بخواهم وجود ناقص و مر ییجایب توقع

 ! یاحساس من شو

 تو برگردم اما...  شیسالم پ یبهتر بود بروم و با تن پس

 ... یترکرد وونهیو با تمام جسارتت منه عاشق رو د یکه به شرکت اومد یوقت

 برو...  نجایگفتم ازا یوقت

من شکست و آن  یشده  نیمهر و نفر یب یدست ها ونیدخترانه ات م یبایقلب ز ینیچ یوقت

 ... ... حال من هزار بار بدتر شدیاز من گذشت ییروز کذا
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 عشق ممنوعه خورد شدم...  نیبار ا ریبا تو شکستم و ز همراه

ه ود لدر خ شیاز پ شیرا ب ضمیشده بود به جانم که تن مر یو عذاب وجدان خوره ا سرزنش

 کرد...  یم

 رو رنجاندم تا خودم فرار کنم...  نتیتوروقلب نازن من

 دل بکنم؟  باتیبه چشمان ز یخودت بگو... چطور با دلبستگ اصال

 ببرم؟  زیاز همه چ یبا وابستگ چطور

 شروع کردم یکس یغربت و ب یکه درمان را در روزها یوقت

شد  یاعث متو ب ادیعشق تو و  یکرده بود که به درمان جواب نده... ول شرفتیآنقدر پ یضیمر

 مقاومت کنم... 

 من...  ماه

 ... خانمم

 که با فکر تو گذشت یناب یهنوز هم تو رو دوست دارم، قسم به لحظه ها من

 که تو دل داشتم و دارم...  یپاکبه عشق  قسم

 حک شده بود...  ضمیکه در وجود مر یو اسم تیبایز یقسم به چشم ها و

 هنوز هم تو رو دوستت دارم! من

راز ود پوج قیمن ال زیچ یوارم عشق ب دیغرامت عشق تورو با دل و جان پرداخت کردم ام من

 باشه...  تیگرم و مهربون

 

 تو پرهام.. دوستدار
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 هق درد اه هقچسبوندم وهمر مینیزده بود... ناخودآگاه کاغذ و به ب خیصفحه امضا وتار نیپائ

 !!!دمیآلودم بو کش

 شد...  یم سیافتاد و خ یکاغذ م یرو کردیرو تار م دمیدرشت اشک که د یها قطره

صفحه  شدو یپل لمیف ون،یجعبه فلش رو درآوردم و به دستگاه زدم با روشن کردن تلوز یتو از

 آسمون...  ریشد از تصو پر

گشت بر ریتصو هویکه  ونیزل زده بودم به تلوز یدستمال اشک چشمام رو گرفتم وچهار چشم با

 گره خورد...  ییرنگ آشنا یطوس یاشک یچشما یو نگاهم تو

بود  لمیف یکه تو یو الغر پسر دهیواضح بود که انگار من اونجا بودم، صورت تک ریتصو انقدر

 مبتال کرد...  یقلبم رو به درد کشنده ا

 ؛ شد، اون پسر پرهام باشه ینم باورم

... ش بودپوست رو هیال کیکه تنها  یشده بود به اسکلت لیخوش چهره و خوشگل من تبد پرهام

 در ترک شهیبود، حاال از هم امیروز دن هیکه  ییرنگ وچشم ها یچشماش کبود وصورت ب ریز

 بود... 

 ... شروع حرف زدنش بغض و دلم همراه هم شکست با

حبت مصداش به همون اندازه گرم و پر  یول ختیر یو خوش رنگش اشک م ایر یب یچشما از

 بود... 

 عشقم؟ "پرهام: 

  ؟؟ شد عشقت

 باش!!! عشقش
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 نم؟ کتحمل ات  گهید یکیکنار  تونمیحاال چطور م ،یمن بود یتو خانم خونه ... مهزادم

  مهزاد؟

 عاشقتم...  من

 گفت؟  یزنگ زد بهم چ ایاالن مان یدونیم

 مرگ خودم رو بهم داد...  خبر

 ؟؟؟ تهیامروز عروس عشقم

 ... دیافتاده اش از هق هق لرز یشونه ها دیحرفش که رس ینجایا به

 !کشهیدردمنو م نیتو و مرگ منه!!!ا یامشب شب عروسپرهام: 

 !شکستیمنو پرهام بود که سکوت خونه رو م ی هیگر یلحظه سکوت شد فقط صدا چند

 لبخند بزنه بغضش رو قورت داد وگفت:  یاشکاشو پاک کرد و سع لمیف یتو پرهام

 فکر کنم! ندتیلحظه نتونستم به تو و آ هیمن انقدر خودخواه شدم که  زدلمیعز _

 ن ک یمنم زندگبه جای خوشبخت باش و  ،یخوشبخت باش یحق دار ،یکن یزندگ یحق دار تو

 مونه!!! یقلبم م یتو، تو ادیکه نفسم هست عشق تو...  یبدون تا وقت یول

 تونم فراموشت کنم...  یعاشقتم و نم من

که  یمکتین ل-غ-باش مانع حرف زدنش شد دست برد از  یدر پ یخشک و پ یها سرفه

 دهانش گذاشت...  یرو برداشت و رو ژنینشسته بود ماسک اکس

 !!نمیتونستم بب یو درست نم ومدیکه از چشمام م یامان یب یها قطره

 دهانش برداشت و آروم گفت:  یکه آروم شد ماسک رو از رو یکم

 طاقت ندارم!! گهید ده،یدرد امونم رو بر _
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 !!!ستمین یدکترا بهم فهمونده موندن دیام قطع

 باختِ...  یگریطرفش برد و د کیاست که  یباز کیدو سر  یزندگ

بم نگه قل یتو کوتاه عشق تو رو یمدت یبودم که تونستم برا یباز نیا یبرنده من  نمینازن اما

 بود تا بتونم عشق مقدس رو با تو حس کنم.. یدارم... دوست داشتن تو شانس بزرگ

 مرگ از تو... دو خواهش دارم.. یقدم کیدر  من

 ... زدلمیرو حالل کن عز من

 گرفت...  دنیکه بخاطر من چک یمقدس یاشک ها بابت

که  ایب نمدیبار، به د نیآخر یبرا نکهیا گریکه ازت شکستم منو ببخش و حالل کن و د یدل و

 تنهام...  یلیخ

 وگفت:  دیاز چشم چپش چک یاشک ی قطره

 منه!! یابد یخونه  5فیرد 271قطعه  _

 شد...  اهیس ونیتلوز ی وصفحه

 تونستم تنفس کنم! یگرفته بودم و درست نم یبغض نفس تنگ از

 کردمیمبسته از آب افتاده دهانم و بازو رونیب یو مثل ماه دمیکش یکوتاه و مقطع م یها نفس

 نبود...  دنینفس کش یبرا یزیچ یکنم ول دایتا هوا رو پ

 دفعه بغضم شکست و راه نفسم باز شد...  کی که

 کنند یدرد م میروز ها نیا

 کند یهم درد م میدرد ها یحت

 نس دردم!!!از ج من
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 ام...  هیبغض و گر سیاز جنس خ من

که  دمیرو د وناراحت اهورا نیخشمگ یاز چهره  یکمرنگ یلحظه هاله  کیو باال گرفته ام  سرم

 در بود...  یجلو

 اومد.!. یک دمینفهم یحت

 تو اتاق دمیبهش بندازم دو یا گهینگاه د مین نکهیازجام بلند شدم وبدون ا عیسر

*** 

 *اهورا*

 آرامش خونه ام...  یبرا دیکش یبودم و دلم پر م خسته

 جودمو یوصف نشدن یکه چراغ خونه روشنه، حس لذت دمیدیاومدم و م یم رونیکه از ب یوقت

 گرفت...  یرو فرا م

 که ییخواست هرچه زود تر برم جا یبود و دلم م ندیمهزاد و حس کردنش برام خوشا بودن

 اونه...  ینفس ها یهوا

 بشم اما...  کشیداد نزد یکه ازش ناراحت بودم و غرورم اجازه نم نیا با

 بود یکردم کاف یکه کنارم حسش م نیهم

 دختر بکر بود... ناب بود...  نیا

 ... هیاراد ریصداش و رفتاراش معلوم بود غ یرفتاراش به جا بود، ناز تو ی همه

 پسرونه نداشت، ترس دخترونه داشت!! شجاعت

 کرد...  یرفتار م فیشد و به موقع نرم ولط یموقع قلدر م به
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 یت مال، پربعد از اون با یرسوند و لحظه  یبه اوج م یدختر منو لحظه ا نیکه ا نیا خالصه

 ... نیکرد پائ

 لذت لبخند زدم و لبمو گاز گرفتم...  با

اد در م مهزدر نبود نمیبرم بب یواشکیدر و آروم بازش کردم، دوست داشتم  یانداختم تو دیکل

 چه حاله... 

 روم...  ختنیر خیسطل آب  هیحس کردم  دمیشن یکه م ییرفتم تو و با صدا آروم

 مهزاد؟  "

 عاشقتم...  من

 گفت؟  یزنگ زد بهم چ ایاالن مان یدونیم

 ... مرگ خودم خبر

 یتو خواستیمشت کرده ام م یودست ها زدی... قلبم به شدت مدمیشن یصدا رو نم گهید

بارم خون یکردم و چشما یرو با خشم ط ییرایدوسه تا قدم تا پذ اد،یصورت صاحب صدا فرود ب

 مشتام لهش کنم...  ریز خواستمیکرد که م یرو جستجو م یفقط پسر

 . وند..ثابت م ونیو مهزاد گر ونیتلوز یصفحه  یخونه رو از نظر گذروندم و چشمام رو کل

 و چکارس...  هیپسره ک نیا دمیرفت که فهمباال گ یخشمم وقت یآروم شدم ول یکم

 که روز عقد ازش حرف زد و فراموش نکرده بود!!! یهنوز هم عشق مهزاد

 بهم! دمیرو به اتاق رسوندم و درو محکم کوب خودم

 شده بود و هرلحظه ممکن بود سرم از هم بپاشه! شتریب یاز خستگ یناش سردرد

 کرد...  یبلند مهزاد حال خرابم رو داغون تر م ی هیگر یصدا
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 شت!شد و دستام م یفکم ناخودآگاه منقبض م؛ و پر بودم از حرص زدمیاتاق قدم م یتو

 !!!میداد یتقاص پس م میبوده که ما داشت یواشتباه از ک میائیدن نیا یدونستم ما کجا ینم

 من سخت بود...  یکه درکش برا هیبیغر زیچ سرنوشت

 همه عذابم؟  نیراه رو اشتباه رفته بودم که مستحق ا یکجا

 دم... ب داو جوا دمیکش میشونیبه پ یبود دست ایمانع از فکر کردن شد، برد میزنگ گوش یصدا

*** 

 *مهزاد*

ه عشق د، نپرهام بو یو پاک تیام بخاطر مظلوم هیپف کرده و سرخم رو پاک کردم... گر یچشما

 گذشته...  یبچگانه  نیدروغ

 ها تلخ بود. یباز یبعض انیکرد و چقدر پا یبا ما آدما م ییها یچه باز رنوشتس

 چطور پر پر شد! نکهیسوخت از یرفت و دلم م یسرم رژه م یپرهام تو یحرفا

 مرگ شد...  میکه تسل یا یجوون

 ا... ه یوننامهرب نیجگرم خون بود ازا نکهیباا؛ بهش فکر نکنم ادیکردم ز یو سع دمیکش یآه

ترم  مین امتحانات یفکرم رو، رو دیوقت بود، اآلن با شهیها هم یفکر کردن به بدبخت یبرا

 ؛ کردم یمتمرکز م

دم تا خون یم شتریشد که هر جمله رو ده بار ب یانقدر فکرم مشغول م یرو باز کردم ول کتاب

 بفهممش... 

نداشت و  یکردم برام تازگ یطول ترم مطالب رو دوره م یدرس خوندم و چون تو یساعت دو

 رو بلد بودم! شترشیب
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ر پبزرگ  یلقمه  هی؛ جزوه و کتاب و پرت کردم اونور و رفتم تو آشپزخونه یگرسنگ بااحساس

 ... غذابه جای خودم درست کردم و اهورا هم به درک، درد خورد  یبرا رینون پن مونیپ

 . م شد..اهورا مانع رفتن یصدا به سمت اتاقم رفتم که زدمیکه لقمه رو گاز م همین طور 

 کرد یشدم داشت با تلفن صحبت م کیباز اتاقش نزد مهیدر ن به

  ؟یهمه سال به من اعتماد ندار نیبعد ازا ؟یزنیحرف رو م نیچرا ا گهیتو داهورا: 

 بود...  یو عصبان کیستریه یخنده  هی هیشب شتریکه زد ب یا قهقهه

  ؟یعاشق ؟یچاهورا: 

 و ترحم به مهزاد ندارم!! یجز دلسوز یحس چیمن ه ،یشناسیتو که منو م ایبرد

که  ه بودچشمام پر شد یاشک تو سیخ هیدهنم بود و با بغضم فرو خوردم ال یکه تو یا لقمه

 شد...  زیبه هق هق ر لیتبد شیبا حرف بعد

ه دارشد هشیدر رانق نه،یک نیهر دو مونه... ا یشغل تیقبل از موقع اد،یمن از مه ی نهیکاهورا: 

 سال طول بکشه نیکه چند

 بذارم...  شیحساب پا پ هیتسو یحاال برا و

قبت وعا دیکش یموهاش دست م یاتاق شروع کرد به قدم زدن، مدام تو یجاش بلند شد و تو از

 زد گفت:  یموج م یزاریکه توش ب یلحن هیبا 

و  مستادیهدفم ا یقدم کیبا خواهرش ازدواج کردم و اآلن هم  اد،یانتقام از مه یمن برا _

 نقشه هامو خراب کنه! یکس ذارمینم

 ؛ فتمیرفت دستم رو گرفتم به چهار چوب تا ن یم یاهیس چشمام

 داشت! یشده بود، دست از سرم بر نم نیبامن عج هیگر
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 روز هام؟  نیا نیرحم ا یاز مرد ب دمیشنیم یچ

 کرد با حرفاش نابودم اهورا

 که ینمشده بود به  رهیبه دست خ یحال و روز من شد، بهت زده وگوش یاهورا متوجه  نگاه

 تا مردن فاصله نداشتم...  یزیچ

 گام بزرگ به سمتم اومد...  هیرو قطع کرد و با  یگوش

 هام رو تو دستش گرفت و گفت:  بازو

 شده مهزاد؟  یچ _

 ... یعوض: به من دست نزن دمیو خودم وکنار کش دادزدم

 بدتر شد چون کامل با، بازوهاش محاصرم کرد وگفت:  تیوضع یول

  ؟یدیچقدر از حرفام رو شن _

شت از در یاهمچنان اشک ه یبود، ول دهیفا یاومدن از حصار دستاش ب رونیب یکردنم برا تقال

 بود...  رممکنیکه کنترلش غ دیبار یچشمام م

 خورده بودم! یباز من

 ... یهست یچه آشغال دمیکه فهم نیمهم ا دم،یچقدر ازحرفاتو شن ستیمهم ن _

 خشم گفت:  با

  ؟یدیحرفامو شن یتا کجا گمیبهت م _

 ؛ نداشت ییبرام معنا گهیکردم... زار زدم و غرور د هیگر

 غال... نفرم آش... ازت متیستیتو اصال آدم ن... یوجود وپست یآدم ب هی تو؛ دمیهمه اش رو شن _
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گاهم اور نجدا شد و چند عقب به داخل اتاق رفت... سرش رو با دستاش گرفته بود و ناب ازم

 کردم  یبارش م چاریاما من پشت سرهم ل کردیم دادیچشماش ب ی... ترس توکردیم

  ؟یدمسخره کر یباز نیا یمگه داداشم چه کار کرده که منم قربان یلعنت ،یوونیتو ح _

منو  یجوون بدتر که تو نی... انتقام از ایرو برام جهنم کرد یزندگ؛ یزخمم شد یال استخوان

  ؟یجان سوز خودت کرد

 گفتم:  یآروم تر یدفعه با تن صدا نیواشکام رو پاک کردم ا ستادمیا صاف

 یکار نچنانآ اد،یب ادیسر مه ییبال؛ اهورا یعل یبه وال ینداره، من تحملت کردم، ول بیع _

 !!یهزار بار طلب مرگ کن یکنم که از خدا روز یباهات م

ش قطر گلوم بود یکه تو یلرزون خودم و به تختم رسوندم... سرطان یگرد کردم وباتن عقب

 شد...  یم شتریو ب شتریب

ه ورا باه یعصب یبودم از خنده  دهیهم ترس یلیبودم، خ دهیفقط ترس ختمیر یاشک نم گهید

 صورت غرق اشکم... 

 !نیائپ ختیر یم ینشست و دلم هر یلرزه به تنم م ادیب ادیسر مه یینکنه بال نکهیفکر ا از

ور ن یوسوهم، قلب بند خورده ام بود که جنس محبت اهورا گرمش کرده بود و س گهید یسو از

 روشنش کرده بود یکم ،یکور

 بنده خورده افتاد و شکست...  ینیچ کبارهی اما

 !!!ختیکه ساخته بودم فرو ر یخاموش وسرد شده بود وبت نور

 قمیمن با زخم زبونات رف"

 بذار،  مرهم
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 قمیرو زخم عم باحرفات

 یتوام که دار با

 یخند یام م هیبه گر 

 شد یم کاش

 یو به من دل ببند یایب

 شومه سبوکا هیبودن  تنها

 ... زمیعز

 "!!زمیتموم عز یدل نباش کار

 یق مام خشک شده بود وبدون اشک هق ه یاشک یها سهیفرو خورده ام سر باز کرد، ک بغض

 کردم!!!

فتم، ش فرو رارگرم و تب د وش-غ-آ یتو امیاتاق با صدا باز شد و اهورا اومد تو، تا به خودم ب در

 گفت:  یبیپرخاش کردم و داد زدم که ولم کنه... با لحن عج

  ؟یحرفام رو باور کرد _

 کردم وگفتم:  ینیف نیف

 باور نکنم؟  یمن بست یکمر به نابود _

 یا القهع چیکه ه میرو بزن ییحرفا م،یرو انجام بد ییکار ها میشیوقت ها مجبور م یبعض _

 تو رو به روح بابات قسم...  یکه باور نکن خوامی... از تو هم ممیبهش ندار

 باور نکنم؟  یتو حرفش و گفتم: قسم نده!چرا انتظار دار زدم

 کنه! یآدم عاقل دروغ رو باور نم _
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 ... یبگ یخوایم یعنی _

 به ارواح خاک مادرم قسم دروغ بود...  _

ش از شیکه چند لحظه پ ییوالیآروم شدم، ه یپر آبش خوندم و کم یچشما یرو از تو صداقت

ود بمظلوم و پاک وچقدر نقش چشماش شفاف  یشده بود به همون پسر بچه  لیساختم، تبد

 داد یرو نشون م زیکه همه چ

ا درمن به صبح ف شه... یبرمال م زیو همه چ رهیکنار م شینما نیا یروز پرده  هیباآلخره اهورا: 

 وارم...  دیام

 یبخود  که در حرفش بود نشدم، فقط اون لحظه صداقت حرفاش بود که منو از یمنظور متوجه

 خود کرد... 

 دادم به سر شونه اش وآروم گفتم:  هیرو تک میشونیپ

 قابلریغ برام بشیوحشتناک بود... حق بده تکذ یلیخ دم،یکه من، ازت شن ییها زیاهورا چ _

 ما...  یزندگ ی نهیشیباور باشه... مخصوصا با پ

ودم خز سر نفر ا هیباز کردن  یبود... من برا یصحنه ساز زیباالسر شاهده که همه چ یخدا _

 حرفو بزنم...  نیمجبور شدم ا

 : دیو نال دمیاز تردپر  یشد تو چشما رهیزده بودم بهش و سکوت کردم خ زل

  ؟یچکار کنم که باورم کن _

 دم... ش زیبرلصبرم که  یبرام؟ من کاسه  یمنتظره دار ریاتفاق غ هی شهیچرا تو بودن هات هم _

رو گوشه دلم  یادی!اهورا من درد زیو گرفتار یهمه سخت نیکشم، خسته شدم ازا ینم گهید

 خارج از تحملم بود!! گهید نیکنم... ا یتحمل م
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 ... دیس-و-باشکم رو با انگشتش گرفت و  قطره

 رو!!! نایا زینر _گفت دیلرز یکه م ییباصدا

 دادم:  ادامه

 یتن خسته  گو...برام بهم ب یاگه قراره درد باش ،یکن رمیاتفاق غافلگ هیبا  شهیاگه قراره هم _

 عادت نکرده...  یشگیهم یدرد ها نیمن هنوز به ا

 ... دیشد، چرخ یم کیکه هر لحظه بهم نزد شیقهوه ا یچشما یسر گردونم تو یچشما

 به حالت پچ پچ وار گفت:  یآروم یتن صدا با

 چقدردلم برات تنگ شده بود مهزاد...  _

 م... لبهاش تو گلوم خفه شد... شوک زده مونده بودم چکار کن ینظرم با حس گرم اظهار

 ... یا گهیکار د چیعقب بکشم نه ه تونستمیم نه

 قفل کرده بود...  مغزم

 داد...  گهید زیچ کیجاشو به  شیپ قهیو ترس چند دق ینگران

تر شکل گرفت و  یقو یزیچ ... اماختیدر من شکست وفرو ر یزیچ کیاهورا  یه س-و-ب با

 رشد کرد... 

 کرد؟  کاریاش با من چ هس-و-ب

 متولد شد...  دیمهزاد جد هیو انتقام جو رنگ باخت و  یا نهیمهزاد ک اون

 قیزرتدلم  به ینیریحس ش هیقلبم بود  ینشست و باز تابش رو یلبهام م یداغ اهورا رو یلبها

 نبود...  یکرد که گفتن یم
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 شده خشک یارغوان یکه با گونه ها یچشماش رو گرفت، رو به من یسیازم جدا شد وخ آروم

 گفت:  یبودم با بغض مردونه ا

 باورم کن مهزاد...  _

خودش  اتاق شدن در دهیبهم کوب یبعد صدا ی قهیزد و چند دق رونیاز اتاق ب ،یزیر دیببخش با

 اومد.!

 م: لب زمزمه کرد ریو خودمو پرت کردم رو تخت ز دمیلبام کش یلرزونم و رو یها دست

 اهورا... باور کن! یهمه باورم تو شد _

**** 

 نیمهو  دهیمنشونم  دیاخالق جد هیبا  هر روز خودشو؛ شم یم وونهیدارم از دست اهورا د گهید

آروم  ند روزچاز رفتار هاش عادت کنم  یکیکدوم به  دونمیکالفه کننده اس... نم یتیشخص ریتغ

 یبنا و رهیگ یدعوا م دیسر هر بهانه جد گهیبار د یتو الک خودش فرو رفته ول ر،یو سر به ز

 ذاره یهوار م وداد

 نیه اعد بشد، ب یدادم اما وضع بد تر م یگفت جوابشو م یم یو هرچ ستادمیا یجلوش م لیاوا

 یمکم کم خودش آروم ؛ سکوت کنم لشیدل یب یها یکه در مقابل پرخاشگر دمیرس جهینت

 شه

منو  مقصر گرفت و یم رادیپارچ هم ا یگرم بودن آب تو یحت ایمواقع به نبودن نمکدون  یبعض

 دیکشیدونست وروز طالق روبه رخم م یم

مشخص شد که طبق خواسته  یکه به من داشت وقت هایی ظنٔ  و سو دشیرفتار جد نیا لیدل

 روز بعد از دانشگاه سر مزارش برم...  هیگرفتم  میپرهام ازمن، تصم ی
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جستجو  یا کمباز سر راهم گرفتم و بامترو خودم رو به بهشت زهرا رسوندم و  میدسته گل مر هی

 کردم...  دایقطعه و قبرش رو پ یشماره  گرانیاز د

  د...کر یم ییو اسم وعکس پرهام روش خودنما دیدرخش یم دینور خورش ریز یقبر مشک سنگ

 نشستم و گل هارو پر پر کردم کنارش

 یوج مم اریاون د یاهال یدلها نیغم سرد ب هیروح و  یسرد و ب زیبود... همه چ ینیغمگ یفضا

 شروع کردم به حرف زدن! اریاخت یزد، ب

تو  که یعشق شهیهم یبرا یو غرور دخترونه ام رو شکست یکرد رونیز شرکت بکه منو ا یروز"

 نکردم...  نتیوقت نفر چیه یازت متنفر شدم ول ،یبرد نیدلم بود رو ازب

 شدم،یاکت مافتادم و خود به خود س یچشمات م ادی ییبد گو یشد برا یبار که دهنم باز م هر

 یوندسوز که ازم یتونستم بخشنده باشم و بدون ذر نظر گرفتن دل ینم یدر حقم بد کرده بود

 ببخشمت اما حاال... 

 سنگ رو لمس کردم...  یشده رو دهیو با سرانگشتم اسم تراش دمیکش یآه

 بخاطر خودم بوده...  یاگه غرورم رو شکست یکه اگه ترکم کرد دمیاما حاال فهم"

 با من نداشت...  یوقت سر سازگار چیه یافسوس که زندگ یول... نابود نشم که

 زدم...  یجون با خودت حرف م یسنگ ب نیابه جای پرهام، کاش  یبود کاش

؛ تسیم نرو شیپ یزیچ زیو وهم انگ کیشب تار هیکه همش پر از درده و جز  یروزگار نیا تو

 هستم؟  یندارم به دنبال چ دیخودم ام یکه به فردا یوقت

 ؟؟؟ معجزه؟ کدوم روز روشن کدوم

 کردم یروشنت برات درد دل م یتو چشما رهیخودت نشسته بودم و خ یاآلن روبه رو کاش
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 به گذشته...  میکرد یلحظه رو وصل م نیتا ا یکاش بود پرهام

 حرفام شد هیگلوم مانع از بق بغض

 شونه ام باعث شد از ترس بپرم.. یرو یدست کس نشستن

 ت: روبه روم نشست وگف ایمان ن،یبه زمشدم  رهیوخ دمیکش یقینفس عم ایمان دنید با

 ... یایمنتظرت نشسته بودم تا ب نجایهر روز ا ق،یرف یکرد ریچقدر د _

 ... دیچرخ یزبونم نم یرو یکلمه ا چیکردم، در واقع ه سکوت

ز ا یوکس بود دهیخودش قبر خر یدرمان به آلمان بره برا یکه برا یقبل تر از وقت یلی: خایمان

 موضوع تا چند روز قبل از فوتش خبر نداشت!! نیا

ت بوده، شب ها با عکس ششیکه پ یآخر یگفت روزا یم مایدوستت داشت مهزاد، ن یلیخ

 فته!!ر یهم اثر دارو ها به خواب م دیشا ای یکرده و بعد از خستگ یم هیگر زده،یحرف م

و و از ت یطرف، دور کی یدرمان یمیو رنج تحمل ش یدر پ یسخت پ یسرطان و عمل ها درد

 طرف...  کیتحمل عشقت 

 پاک بود...  یلیخ عشقش

 رو کنار زدم وگفتم:  اشکام

 رحمت بشه! نیروحش قر دوارمیخودش هم پاک بود و پاک رفت... ام _

 رفتم! یحرف چیو پشت مانتوم رو تکاندم بدون ه ستادمیا

بود  هوراا نیوهمرنگ ماش هیکه شب ینیماش دنیسرم و بلند کردم و باد یلحظه بطور اتفاق کی

 شد...  رهینگاهم خ
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دم مئن شاز کنارم رد شد رفت مط یادیبا سرعت ز یباور نکردم که خودش باشه اما وقت اول

 خودشه!!!

 کرد...  یم دنیگرفتم بدنم شروع به لرز یاسترس م یوقت شهیهم

 نیاشتم او حتم د رفتمیم یکم کم رو به افسردگ؛ جنگ اعصاب رو نداشتم یکه حوصله به خدا 

 ... یحساب یدعوا هی یدست اهورا دادم برا یدفعه هم ناخواسته بهانه ا

لم دتو  وبودم  دهیدربست خودم رو به خونه رسوندم از ترس تمام پوست لبم رو جو یتاکس با

 آشوب بود... 

م م رو کناب دروآب خنک الته وانیل هیاهورا خونه نبود، مقنعه رو از سرم کندم و با  خداروشکر

 کردم... 

 دمیرو د اهورا یفک منقبض شده  فونیآ یزدم که زنگ به صدا درومد از تو یخونه قدم م یتو

 نوع اعالم جنگ بود کی نیهم ا دیزنگ زده بود... شا دیبود که با وجود کل بیعج

 تو اتاق...  دمیلرزون دکمه اف اف رو زدم، پر یدستا با

 .. ومد تو.ارد و شد... در اتاق و به شدت باز ک نمیباال سرم که هم ادیب شهیبودم مثل هم منتظر

 کردم آروم باشم:  یسع

 سالم...  _

 اهورا بود...  یجوابم نگاه طوفان زده  که

ا بود ب اهورا باهاش مخلوط شده یکه عطر تلخ ومدهوش کننده  ییرو پر کردم از هوا نفسم

 : دمیپرس یزیر یصدا

 شده؟  یزیچ _
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 صورتش کنار رفت و دوباره برگشت...  یلحظه اون خشم از رو کی یبرا

 : دیدندون هاش غر نیب از

 ... یکه بود یهمون یشل گرفتم دوباره شد یادیز _

 درد داشت برام! یادیحرفاش ز یو معن زدیپهلو حرف م دو

 فت: آورد وگ رونیب یشلوارش کاغذ مچاله شده ا بیج یدهنم رو قورت دادم که از تو آب

 ده..شتر  فیفقط وجودت کث ینکرد رییتغ چیه دم،یکه روز اول د یهست یتو همون آشغال _

 و پرت کرد تو صورتم وگفت:  کاغذ

 گهید یکیکه اسمت تو شناسنامه من باشه و تو فکر  رهیگیتموم شهر و م یوقت انتیخ یبو _

 ... یباش

 لب گفت:  ریام رو فشار داد وز قهیدوتا انگشت شق با

 آدم کنم...  دیتورو با _

 سرم پرت کردم اون ور وگفتم:  یدستش رو از رو 

  ؟یزنیمن م انتیچرا دم از خ یهست یکید آخه المصب تو که هر روز با  _

ز ا لمیف هینامه و هیبا  یخوایرو م یکه زد ییتمام گندا ؟یفتیکه پس ن یریگیم شیپ دست

  ؟؟ گردن من یوجود نداره بنداز گهیکه د یکس

 کنه!! یرو هج انتیخ یمعن ادیب یکیآخه  د

بد  شک و نیا؛ نرفته نیآب خوش از گلوم پائ هیخونه ات  یپام رو گذاشتم تو یاز وقت یلعنت

 کنه!! یتو داره منو نابود م یدل
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 فکارابا  یمنم دنبال خودت کشوند یکه کج رفته تو بود یرو کج نرفتم اون یراه چیه من

 اهورا خان...  ضتیمر

و ر انتیخ یوگرنه معن ستمین یزنیکه هر روز باهاشون الس م یابونیخ یمن مثل دخترا فیح

 دادم! یبهت نشون م

 : دمیدستام ونال نیزد سرم وگرفتم ب رونیلحظه نگام کرد و باحرص از اتاق ب چند

 شه؟  یچرا تموم نم ایخدا _

*** 

 لب غر زدم:  ریکردم وز به جاشونه جا یامو رو کوله

 ..زیکوتاهه پائ یروزها نیبه ا اه لعنت _

 رد شدم ابونیبرم از عرض خ ادهیمترو پ ستگاهیشده بود و مجبور بودم تا ا شب

 نگاه کردم هشت بود قدم هامو تندتر کردم میداشتم به ساعت مچ استرس

 یو عصب دخلقب یروزا به اندازه کاف نیخونه حسابم پاک بود اهورا ا دمیرسیم ریکه اگه د یوا

 بهونه دستش بدم خواستم ینم کردیرفتار م

االن  ماغمدمطمئن بودم  خوردیآذر ماه به صورتم م یقصد نداشت تموم بشه سرما ابونیخ انگار

 سرخه

 سر بلند کردم  زدیو نورش که چشممو م نیبوق ماش یصدا با

 میدر خدمت باش یخانوم _

 برداشتم یشتریبهش ندادم قدم هامو باسرعت ب یتیاهم

 شد.. یم شتریشهر کم نبود و هر روز داشت ب یتو ی-س-ن-ج یها ضیمر
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 کرد  ادیکن نبود اونم سرعتشو ز ول

 شانس گند من نیلعنت به ا یا زدیانقد خلوته سگ پر نم ابونیخ نیا چرا

 بپر باال گذرهینترس خوش م _

 کرد بره؟  یگورشو گم نم چرا

 دنیکفشام تنگ شدن و انگشت پاهام رو فشار م کردمیم حس

 اومد نیدر ماش یزده بودن صدا خی استخونام

 شد و اومد سمتم ادهیپ نیاز ماش دمید برگشتم

  دمیود بونوایکفشو دردپاهام فقط طول خ یاستخوانام نه تنگ یزدگ خیمهم نبود نه  یچیه گهید

 شمیم یدر نرو خوشگله وحش _

 بازوم قرار گرفت ینفس نفس افتادم دستش رو به

 اون سفت نگهم داشته بود یرها شم ولتا  دمیدستمو کش محکم

 گمشو کنار یوحش یولم کن عوض _

 هنوز بازوم تو دستش بود یول ستادیپشت سرم اومد و رو به روم ا از

 زدیبرق م شیسبز وحش یچشما

 یبا من باش ستینگو که از خدات ن شمیتشنه م شتریب یبیشتر فرار کن یاووم هرچ _

 دست نجستو بکش اونور کثافت خفه شو  _

 نزدم غیج تا

 ادینم یکس یحنجرتم پاره کن ستین یکه کس نجایا _

 که ازش خالص شم  کردمیو دست چپم رو گرفت منم تقال م نیاورد پائ دستشو
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 انگشتر تو دستم شد متوجه

 زمیریبه پات م مویکن همه چ ریمنم س یکه دار یشوهر دار _

 دیپتک شدو تو سرم کوب ایاهورا کل دن دنیشد باد دیحرف از عقب کش نیباا همزمان

 دمیدیجارو تار م همه

 دیتو دهنش زد وغر یمحکم مشت

 شو تا بعد...  ریشوهرش س یفعال از کتکا _

 کردم...  یو ترس نگاه م هیو من با گر زدیم اهورا

ز او  رونیب زدیکه خون از دماغش م یساعت باالخره پسره رو پرت کرد اونور و درحال میاز ن بعد

  دادیلب فحش م ریز دیچیپیدرد به خودش م

مو ن دستهمو قایبکنم دق یآروم یاومد سمت من بازومو محکم گرفت که باعث شد ناله  اهورا

 چلوندش یحساب ارویگرفته بود که اون 

 کردیدرد م یلیخ

 نیو برد تو ماش دیمنو دنبال خودش کش تیبا عصبان اهورا

 بودمش دهیند یحد عصب نیتاا چوقتیسرخ بود هو خشم  تیاز عصبان صورتش

 ختمیریهم نداشتم فقط آروم آروم اشک م دنینفس کش جرئت

 شدیم شتریلحظه درجه سرعت سنج ب هر

 داشبرد وگفتم یگذاشتم رو دستمو

 ... واشتَیاهورا  _

 داد زد: بِبُر صداتو یو عصب محکم
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 بسته شد  چشمام

 شنومینم یزیچ گهیکردم د حس

 بدنم لرز گرفته بود نه از سرما بلکه از ترس تمام

 کردیم دیو تهد زدیغر م رلبیز اهورا

ن ه اومنه ک ریمنطق شده بود مگه تقص یچرا انقدر ب کردمیم هیآروم فقط گر یباصدا منم

 افتاد دنبالم؟  یعوض

 ها بلند شد کیالست غیخونه چنان زد رو ترمز که ج یجلو

 شو ادهیپ _

 نیرحم کنه فقط هم خدا

 کرد  انداخت تو قفل و درو باز دیباال کل میشدم از پله ها رفت ادیپ نیاز ماش آروم

 تامن برم آروم از کنارش گذشتم و کفشام رو دراوردم و رفتم تو ستادیا کنار

  متر بپرم هوا میبست که باعث شد ن یبلند یبود درو با صدا کیخونه تار یجا همه

 کردینگاهمم نم یحت ستادیوسط حال ا رفت

 دیکشیکالفه وار دست تو موهاش م زدویسالن قدم م یتو

 گرفتم برم تو اتاق  میاز ترس تو خودم جمع شده بودم تصم منم

 :  دیاول رو برداشتم نعره کش قدم

فتم گبهت  کباریمل کنم مهزاد من رو تح دناتیپر ز-ر-ه دیبا یتا ک دونمینم؛ بتمرگ سرجات _

  ته؟یحال یمنو ببر یکارات آبرو نیباا ذارمیکه نم

 کارات ساده بگذرم نیکه ازا ستمین ینیزم بیمن س یسرت شوهر دار ریخ
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رکات ح نیبااا یحق ندار یکنیم یخونه زندگ نیا یتو یشناسناممه تا وقت یاسمت تو یوقت تا

 یمن بش یباعث آبرو

 ق؟ احم یدیفهم یینجایا ینه تا وقت یبکن ول یخوایکه م یبرو هر غلط یوقت طالق گرفت هر

اختم مو اندمنم مثه خودش صدا یدور کامل سکته رو زدم ول هیکه با هر حرفش  زدیداد م چنان

 پس سرم و داد زدم : 

 یکنیم سهیقاکه منو با امثال خودت م یا یعوض هیتو  دمتیوقت نفهم چیاهورا ه دمینه نفهم _

 ؟یدید یگ-ز-ر-؟ تو از من هتافثک پرمیم ز-ر-هخبر ندارم؟ من  یکه زد ییاز گندا یکنیفکر م

ارم؟ ج بذپا ک یدیتا حاال د میشش ماهه هم خونه ا کنمیشش ماهه زن و شوهر نه نه اصالح م

 افتاد دنبالم؟  ابونیبه من چه که اون آشغال تو خ

 نطوریا گهید که افتاده دنبالت دهیاز تو د یحرکت هیپوزخندگفت: کرم از خود درخته حتما  با

  ست؟ین

رده وشون به تنت خز-ر-هو تن  یبود یابونیخ یدخترا نیانقدر بااا ه؟یمشکلت چ یدونیتو م _

 یزنیم دنه بوز-ر-هخود پندارد تو به من انگ  شیمنم مثه اونام کافر همه را به ک یکنیفکر م

 ؟؟؟ یهست یخودت چ

 تعهدچشم به ناموس مردم داره! هیکه با وجود  یکس

 صورتم فرود اومد یکه تو دمیرو دحرفم فقط دست اهورا  نیباا

 دیو قطره شدو ازگونه ام چک دیچشمام جوش یتو اشک
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 یو توختر رد هیگفتنش... من صد سالم بگذره  یدهنتو بازنکن برا یستیمطمئن ن یزیتا از چ _

 میندگاز ز همتون شهیم یروز هی ی... ولکنمیاجبار تحمل م یهمتونو از رو دمیراه نم میزندگ

 دیشیپاک م

 ... شمیم من خودم پاک یتو پاکم کن ستیالزم ن ؟یزندگ یگیم یکه ساخت یجهنم نیتو به ا _

 داد زدم : متنفرم اهورا ازت متنفرم،  هیگر با

 یختیبهم ر مویزندگ یمثه صاعقه همه  تو

 که آبروتو نبرم رمیم من

 یلعنت یخودت باعث آبروت یبفهم که

 ریییییافکار مسمومت بپوس... بم نیام باا تو

 شونه ام و رفتم سمت در یازکنار پام چنگ زدم و انداختم رو فمویک

 بود هسادیاونگاهش کردم مثه مجسمه همونجا  رونیبرم ب نکهیباز کردم لحظه آخر قبل ازا درو

 بستم یبد یو درو محکم با صدا رونیب اومدم

 بود یجار اریاخت یب اشکام

 کردیهام تند مقطع شده بود بغض داشت خفم م نفس

 یلیاهورا خ یرحم یب یلیخ _

 دور بشم...  نجایازا خواستمیدونستم مقصد کجاست فقط م ینم دمیدو ابونیسر خ تا

 نرم برف...  یدونه ها دنیسرخ شروع کرد به بار آسمون

 ... داشتمیتند برم یزده بود و قدم ها خی صورتم
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 کمینزد ادیز رایبا سرعت بس یموتور دمیآرومم فرو رفته بودم که نفهم یخودم و اشکا یتو انقدر

 رو زده بود...  فمیپرت شدم و موتور ک ییشد فقط حس کردم به جا

م هشدن  پرت شده بودم و توان از جا بلند دیرس یسانت نم میکه قطرش به ن ییبرف ها یرو

اخل دد مرد رنگ جلوم ترمز ز یمشک یپژو هیآسفالت ها بلند شدم که  یاز رو ینداشتم با سخت

 داد زد:  نیماش

 دنبالشون...  میتا دور نشدن بر ایخانم ب _

 به مرد نگاه کردم که گفت:  متعجب

 تا نرفتن!! ایب یهست یمعطل چ _

م لو بردجباز کردن در  یسردم رو برا یدستا یشب سرد برف نیا یتو یمنج افتنیاز  خوشحال

 سوار شدم...  عیوسر

 رفت...  رفته بود، یکه موتور یگاز و به طرف یمرد پاش و گذاشت رو نیماش یونشستنم ت با

 لب گفتم:  ریاز حالت رخوت درم آورد ز یکم نیگرم ماش یهوا

 ممنون بابت کمک _

 شدم...  الیخیب دمینشن یجواب یول

 شدم، با تعجب گفتم:  ریمس رییکم متوجه تغ کم

 ؟؟؟ میریم میکجا دار _

 فت: گ یندشمرد با پوزخند چ میشد یبه تابلو ها نگاه کردم که از شهر خارج م یدستپاچگ با

 خانم موشه!! میریدزدارو بگ میریم میدار _

 خوردم یکه باز دمیدر اومد اون لحظه فهم اشکم
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 رو زد وگفت:  یبهش قفل مرکز دهیکه هنوز دستم نرس دمیدرو کش ی رهیدستگ

 بتمرگ سرجات !! _

  ؟یخوایاز جون من م یچ ؟یهست یتو ک _

 دهنت رو ببند تا خوردش نکردم!! _

  ؟؟ یا یتو ک گمیم یعوض _

 که به سر شونه ام زد خفه شدم مرد عربده زد:  یمشت با

 اللت کنم!. شهیواسه هم شمیخفه شووووو... وگرنه مجبور م _

  ...ددایبهم نم یزینفسم هم بند اومده بود، ذهنم پوچ شده بود و فرمان چ یترس حت از

 و سک سکه ام گرفته بود...  دیکوب یام م نهیمحکم خودشو به قفسه س قلبم

 یرد بسبادِ  یدست ها نیموج و طوفان و تالطم ب ونِیبودم که م یشکسته ا قیمثلِ قا من

 بودم ریترحم اس

 وقورتترسناکش تو هم فرو رفته بود، آب دهنم ر یکرد اخما یم یکه کنارم رانندگ یمرد

قدر را انبا اهو یزندگ یتو؛ بلکه خوشحال وخشنود هم بودم دم،یترس یدادم، من از مردن نم

 یوتبودم...  دهیمحض رس یتفاوت یرو تحمل کرده بودم که به ب یو روح یعصب یفشار ها

ه لطمه تم کهراس داش نیبرام مهم نبود، تنها از ا یچیزدم و ه یمثل خلسه دست و پا م یحالت

 رو ترک کنم ایدامنم دن یننگ رو یلکه  نیبه عفتم وارد بشه و باا یا

کردم از در التماس  یگلوم نشست، سع یو بغض تو دیتنم لرز اد،یسرم ب ییکه بال نیتصور ا از

گذاشت  یعقب، دستمال یلنفر از صند کیبود که  دهیهنوز کلمه ها به زبونم نرس یوارد شم ول

 ینشون بدم، بو یعکس العمل چیاتفاق افتاد که نتوستم ه عیوفشار داد، انقدر سر مینیب یجلو
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رفت  جیو سرم گ یاهیچشمام س فته،یب یقراره چه اتفاق دمیو فهم دیچیمشامم پ یتو یوعنامطب

 شدم هوشیو آروم آروم ب

*** 

 که یدل ود ازنازش رفته بود... خدا لعنت کند او را که دل رنجانده ب یخودش که امد جوجو به

 بود...  ریگ شیپا

 یکه خودش م ییشده بود از جوجو یهمه شک و بد دل نیرا که باعث ا ینبخشد کس خدا

 پاک تراست...  زیدانست از برگ گلها ن

 . نبود.. هزادماز  یاثر یول دیبلند دو یبا گام ها ابانیزد و تاسر خ رونیاو از خانه ب یپ در

به  شیها که نفس یوجودش را لرز گرفته بود نه از سرما بلکه از ترس ازدست دادن کس ی همه

 نفسش بسته بود... 

 ... دیپوش شده را کاو دیسف ابانیتار شده اش سراسر خ نگاه

 شیآور یچمدان است که م کی یزندگ

 شیبر یو م یکنیسبک م لیباروبند

 که به آن دل بستم یمرگ قشنگ یخودکش

 به فکرش هستم ریکم هر دوسه شب س دست

ر دل دد که شده بو یآب یکرده بود، مهزاد قطره  نیّکه برف آن را مز یزیشب سرد پائ نیدر ا

 خاک فرو رفته باشد... 

 خطرم یگاه پراز پنجره پا یو ب گاه

 مرتبه حتما بپرم! نیا زندیسرم م به
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 که در راه بود هراس داشت یناگوار یاز اتفاق ها دلش

 دست تو وترس به چشمان من است چمدان

 شدن است نیحالت غمگ نیزتریغم انگ نیا

 دیفشکا یمکه پوست و گوشت را  ییحجم باد و برف و سرما انیمغزش قفل کرده، در م انگارکه

 هریست، خا ستهویپ تیبه ابد ییکه گو یابانیخ یو به انتها ستادهیا؛ دیرس یوبه مغز استخوان م

 مانده بود... 

 چه کنم ابانیت خ-خ-تو من با بدن ل یب"

 "حالت تهران چه کنم نیتر زیغم انگ با

 ده بود ار کرچشمانش را ت یمزاحم ی هیداد و ال یاستخوان ترقوه اش را آزار م یمردانه ا بغض

  یچه درد ناک است بغض مرد و"

 پس کوچه ها شکسته شود در

 او یکه ب ییشبهاچه آزار دهنده است  و

 "شود...  یم یسپر لدایتر از  یطوالن

 نابایر خکنا از ن،یبرداشتن ماش یآنکه به خانه رود برا یشد و ب قیلغزانش جان تزر یپاها به

  رد...ک یشود کار ریکه د نیقبل از دیزده اش بکار افتاده بود و با خیراه افتاد مغز 

 بود...  تیاهم یاو ب اما نشستند یصورت درد آلودش م یها رو برف

 ابانیخ یعابر تنها که در گوشه  کیدانست که  ینم یچشمانش غوغا بود و کس یقهوه ا در

 است...  دهیرا به جانش خر یقیدرد عم چه داردیتند قدم بر م
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 ریاس شیرماکه جعد خ ییموها یبا آن اوور کت بلند مشک؛ چراغ برق یها رینور زرد رنگ ت ریز

ر رمان ود دبشده  ییبه مرد ها هیگرفته بود شب یرا به باز شیدست باد شده بود و برف طره ها

 یوش مدا به رانتها  یب ی... که غمسیدر لوور پار یاتورینیهم م دیشا ای ییاروپا کیکالس یها

 !!دیکش

 شکند یمرا م زیپائ ارهیتو پت یب"

 "شکند یمرا م زیشب وسوسه انگ نیا

 بادِ یاست هد نیموج و طوفان و تالطم ب ونِیبودم که م یشکسته ا قیکرده. من مثلِ قا رییتغ

داخل  رد وپا له ک ریدست نخورده اش را ز گاریس د،یترحم به مقصد مورد نظرش که رس یسرد ب

 رفت... 

 تازه حس کرد و جان شیخون را در رگ ها انیکه به صورتش خورد، جر یمطبوع یگرما هجوم

 نداشت. یتیاهم یکردند ول یزق زق م شیگرفت، استخوانها یا

 .. هنگ شد.اق سربود، در را به شدت باز کرد و داخل ات ستادهیکه کنار در ا یتوجه به سرباز یب

 شد...  خیخسته و داغون م یاهورا یاتاق رو یمتعجب اهال نگاه

 تر کرده است...  ریاو را ده سال پ ن،یطوفان سهمگ کیکه  ییگو

 بود که به طرف اهورا رفت...  یکس نیمهزاد، اول یسرهنگ عمو نابج

 ود... ب شکسته؛ یزندگ یدر پ یپ یتنه اش با طوفان ها کیامشب، خسته از جنگ  یتنها مرد

 اهورا گرفت و گفت:  یزده  خیقرمز و  یدست ها سرههنگ

  ؟؟ هیچه وضع نیشده اهورا ا یچ _

 اش زد وگفت:  دهیخشک یلب ها یرا رو زبانش
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 بدبخت شدم...  یحاج _

را  عمق فاجعه یکه همگ ختیر رونیب شیلب ها انیاز م نیجمله انقدر دردناک وسنگ نیا

 خواندند... 

 : دیعمو، همه از اتاق خارج شدند و دوباره عمو پرس یاشاره  با

 شده...  یچ نمیپسر، بگو بب یجون به سرم کرد _

 گرفت و گفت:  شیدست ها انیرا م صورتش

 مهزاد... مهزاد و بردن!!! یحاج _

 اهورا رو گرفت ودادزد:  یعمو وحشت زده شانه ها حاج

 ... بردنش؟ اهورا د حرف بزن ایک _

 ازش بونایر خس دمیرس یدنبالش رفتم اما وقت رون،یباهم بحثمون شد مهزاد از خونه زد باهورا: 

 ! سرعت دور شده باشه نیتونه به ا یاگه بال هم درآورده باشه نم یحت؛ نبود یخبر

 باباش...  یرفته خونه  دیخب شا _

 یتاکس یاحتسرعت و ر نیبه ا یشب برف نیکه بره، بعد هم تو ا ستیاونجا ن ی: کسدینال اهورا

 ... دهیدلم گواه بد م ه،یکار ک دونمیبه واهلل من م ی... حاجادینم ریگ

 رفت و با گفتن:  زشیم یعمو به سمت تلفن رو حاج

اهورا  یدانه گرفت و آنجا بود که بغض مر یتوکل به خدا... شماره ا شهینگران نباش درست م _

 گونه اش حس کرد...  یاشک رو یسرباز کرد وگرم

 قبل رفتن دو سه خط فحش بده داد بکش"

 بکش ادیکن و فر نیتکانم بده نفر یه
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 رفتن بگذار از ته دل آه شوم قبل

 "بکش اره که کوتاه شوم شهیاز ر یطور

 جابتنبزند و او  یلیدردانه اش س زیزانو مشت شد و چطور توانست به صورت عز یرو دستش

  ؟یرانیا یکند مانند بانو

واب فتن جرو چرا مهزاد قبل از  یآب یغلتان دو گو یها دیآمد از آن مروار یبه درد م دلش

 لب زمزمه کرد:  ریاش را نداد ز یلیس

اگه  یحت رده...برگ دیفقط برگرده، با؛ خواد منو بزنه اصال منو بکشه یهرچقدر دلش مبرگرده،  _

 اما بدونم جاش امنه برام بسه...  دمیدوباره بخواد طالقش م

 دودم باش نیتر گارخطرناکیمثه س"

 "کن وحضرت نمرودم باش وش-غ-آ شعله

 دود وگرفت  ییکنت نعنا لتریاز ف ینیدر آورد وآتش زد، کام سنگ یفلز یاز قوط یگاریس

 داد رونیرا همراه آه ب ظشیغل

 ؟؟؟ یاهورا چه کرد یکرد چه

 !یبرد نیهم که به وجود اومده بود رو از ب یذره وابستگ کی همون

د ن نبواو یاگه وز وزه ها؛ کنه شهیتو وجودم ر دیشک و ترد یکه باعث شد یبهت ناز لعنت

 شد.. ینم ینطوریاآلن ا

 تو خورد ابانیراهش به خهر پسربچه که "

 زد و مرد دانیبه م کهیشبه مرد شد و  کی
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 یمه ههستند که  یبه دنبال کس شهیاثبات خود هم یآدم ها که برا یبد است عادت بعض چه

 و خود را تبرئه کنند ندازندیها را گردن او ب ریتقص

 و آرام به خاک افتادم دمیمن تورا د"

 "دماز آن روز که در بند تو ام آزا من

 یلوداد،  یکرد و به همه اطالع گم شدن مهزاد رو م یتلفن صحبت م یعمو بلند پا حاج

 ... ادیمه

اآلن  نیهم دانست اگر بفهمد یرا نداشت و م ادیاش جرئت زنگ زدن به مه یآن همه مردانگ با

 کند... پس تنها راه ممکن احسان بود.. یقصد تهران م

ش فقط ر خوددداده بود به مبل و غرق  هیبرد، سرش را تک یمثل اغما به سر م یدر حالت اهورا

 دیکش یم گاریس

 که دلم بود به دستت دادم یداغ یچا"

 "سرد شدم که از دهنت افتادم آنقدر

ساخت باعث  یممکن م ریغ شیرا برا دنیشده باشد و نفس کش شیکه سد گلو یزیچ حس

 یق مرحم شده و شال یکه ب یطلب کند از آسمان ژنیشد به طرف پنجره هجوم ببرد و اکس

ند کنظم مرا  شیداشت نفس ها یخم شده و سع نی... به طرف پائابانهایت خ-خ-بر تن ل دیکوب

 تنفس...  ینبود برا ییوابود انگار که ه دهیفا یاما ب

 تا راه نفسش باز شود  دیاش کوب نهیمشت به س با

 تو ببخش ایخدا ستیپرم، دلهره کاف یم"

 "تو ببخش ایخدا ستیدست خودم ن یخودکش
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 از پشت نگهش داشت و گفت:  یدست

 !!نیپائ یشد یپرت م یداشت ؟یکنیاهورا چه کار م _

 وحشت زده گفت:  دیصورت کبود اهورا رو د یوقت

 ... یش یخفه م ینفس بکش پسر دار _

 دهنش گرفت  یاز پارچ پر کرد و جلو یآب وانیکمک کرد تا منظم تنفس کند، ل عمو

 ... یبشه تو صد دفعه سکته کرد دایمهزاد پ یتا وقت _

 بر گشت و در جواب عمو آروم گفت:  یکم اهورابه حالت عاد کم

 حرومم باشه...  ستیکه نفس هاش ن ییتو هوا دنینفس کش _

 نبود.. یکم از خودکش یخود خور نیا

**** 

 *مهزاد*

 هیب صندق عق دمیفهم نیبنز یوبو کیتنگ وتار یشدم، از جا اریهوش یدیشد یتکون ها با

 سردم رو باطناب بسته بود...  یدهنم چسب و دستا یرو نم،یماش

د ود و قصفته بمنو تو خودش گر ییرویاز بدنم رفته بود و متعلق به خودم نبودم... انگار ن حس

 داشت خفه ام کنه!

 !!دنیو تنم شروع کرد به لرز ختیو توقفش از ترس دلم ر نیکم شدن سرعت ماش با

رام که ب ییباز شد، صدا ییدر صندوق عقب باصدا دیچیپ یگوشم م یتو ینامفهوم یصداها

 حکم ناقوس مرگ رو داشت!
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 باز با شمامچ دید یکه راننده بود وقت یتن، لرزونم نشست مرد یرو یباز شدن در باد سرد با،

 گفت:  یفیلبخند کث

 شدن؟  داریب شونیشاهزاده خانم از خواب خرس _

 دیکش یتونستم بگم فقط خشم و نفرت بود که از چشمام شعله م ینم یزیچ

 یحد حرکت بلندم کرد، وزش باد به هیسمت چپم رو گرفت و با  یشونه  یرحم یبا ب مرد

 ین آجرساختمو هیصبح بود و بجز  شیبود که خاک منطقه رو فرا گرفته بود، گرگ و م دیشد

 نبود...  یا گهید زیچ ابونیب هیاون هم وسط 

وند ما رس ساختمون با دو خودش رو به ینفر از تو هیسوزش گردو غبار چشمم روجمع کردم  از

 و گفت: 

 تو...  شیاریبابک، آقا دستور دادن ب _

 داخل اون ساختمون متروکه...  میدنبال خودش و رفت دیبابک منو کش ایمرد  همون

 ... ه بودمحکم مرد نگه ام داشت یرفت و هرلحظه ممکن بود سقوط کنم فقط دستا یم جیگ سرم

آجر  نیز با ینور زرد رنگ د،یچیتنم پ یتو یزیرخوت انگ یوارد شدنمون به ساختمون گرما با

ته رو رف وو رنگ  یدر آهن هی یجلو داد،یم کینفر مسلح کش کیزد و هر ده قدم  یم رونیها ب

ود توش ب راک یصندل هیط که فق یبه اتاق خال ینگاه؛ و دوتا قلچماق درو باز کردن ستادیا

ابت ث دیکش یم پینشسته بود و پ یصندل یکه پشت به ما رو یمرد یانداختم و نگاهم رو

 موند.

 آوردمش قربان! _

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 عاطفه.تی –حس تنهایی  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

474 
 

 یکه رو یمرد یپا یبخورم و پرت شم جلو یمنو به جلو پرت کرد که باعث شد سکندر و

 نشسته بود...  یصندل

 چپم حس کردم و از درد دلم ضعف رفت یبازو هیناح یتو یبد درد

زد  یم رونیخشم ب شیموهام کنار رفته و دور گردنم محکم شده بود، از چشمام آت یاز رو شالم

 گفت:  هشیکر ینشسته بود بلند شد و با صدا یصندل یکه رو یکس

  ؟یکرد ریچقدر د _

  ...میکن هوششیب میراه انداخت مجبور شد یباز یراه کول یشرمنده هرمز خان، تو _

  ن؟ینکرد یباهاش که کار _

 زد و گفت:  یا قهقهه

 !هداریملوس زود خط بر م یشیپ نیجرئت داره دست به خواهر سرگرد بزنه، ا ینه، ک _

 م!کرد یافتاده بودم به اون دوتا نگاه م ریکه درش گ یتیزده از مکان و موقع وحشت

  ؟؟ گفت یبودن که احسان م ییهمونا نایا نکنه

ابک، بن که کردم مرد مس یجلوه م فیضع نایا یجلو دیدهنم رو پر سرو صدا قورت دادم نبا آب

 و دمیشکبراق واکس خورده اش باال  یکفش ها یشد نگاهم و از رو کمیهرمز خطابش کرد نزد

به  یاندازه ا یب بتیکه ه یچخماخ یها لیبیو بعد س رهیت یبه کت و شلوار طوس دمیرس

 داده بود...  غرشو ال یصورت استخون

 داشتنکه در اثر بر یصورتم وبرداشت، از سوزش یحرکت چسب رو یپام زانو زد و تو یجلو

 شده بود صورتم جمع شد! جادیچسب، دور تا دور لبم ا

 هوا پرت کردم و داد زدم:  یشده ام رو تو چیطناب پ یدستا
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  ؟؟ یخوا یاز جونم م یچ ؟یهست یکدوم خر گهیتو د _

 تو همااااا...  رهیکالهمون م یجفتک بنداز یاآلن بخوا نیهم از آآآآ _

 و گفتم:  دمیصورتش پاش یمملو از نفرتم رو تو نگاه

  نجا؟یا یچرا منو آورد _

 رولب دهنش گذاشت و گفت:  پیپ یخونسرد با

 !میجوش نزن مهزاد خانم، ما حاال حاال ها باهم کار دار _

 ندارم!! یکار یعوض یمن با تو _

 هوا پرت کردم و تقال کردم تا از شر طناب دور دستم خالص شم! یتو یلگد

 فت: گبود با چندش صورتم رو جمع کردم که  ایدن یخنده  نیتر فیکه از نظرم کث دیخند

 وجود توام هست...  یسرگرد تو یاون خو نیآفر؛ نه خوشم اومد _

 بابک اومد که گفت:  یصدا

 پدر سگ هار شده! ندازه،یجفتک م _

 ... اتیو تموم دور و بر ییپدرسگ تو _

 دلم ترس بود ومصر بودم که پسش بزنم! یزدم تو ینفس م نفس

 نگاهم کرد، به جلو خم شد و آروم گفت:  یبامکث، کم هرمز

 عروسک گستاخ رو ادب کنم  نیا خوامیمن م یچموش و گستاخ... ول یخودش مثل

شتم گذا یو دلم آشوب بود، اضطراب داشتم اما نم دمیترس ینگاهش کردم، ازش م ضیغ با

 صورتم مشخص بشه...  یتو یزیچ

 گفت:  یم شهیگوشم بود که هم یتو ادیمه یصدا
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عث با ندیها... ترس تیموقع نیبد تر یتو یحت ،یکن پسش بزن یسع یدیترس یزیاگر از چ _)

 !!(یریبگ میدرست تصم یو نتون فتهیشه قوه فکر کردنت از کار ب یم

 : دیدستش گرفت و کش یصورتش تف کردم که موهام رو تو یتو

 بکنمشون!! شهینکن برات از ر یکار _

دم زل ز ضعف نشون ندادم و با خشم یاما ذره ا دیجوش یسرم م یداشت و خون تو یادیز درد

نم ز دها خواستیکه م یناله ا یصدا ن،یزم یبه پهلوم زد و پرتم کرد رو یچشماش، لگد یتو

 دمیچیخارج بشه رو پشت دندون هام خفه کردم و از درد به خودم پ

 پیپهمزمان که  یچهل متر یاون اتاق س یو پاک کرد و شروع کرد به قدم زدن تو صورتش

 گفت:  دیکش یم

ون اودم، بفقط و فقط به فکر ضربه زدن به برادرت  نجا،یا ارمتیگرفتم ب میکه تصم یوقت _

م دل یرو یقیواب رو به چشم من حروم کرده، با کشتن تنها پسرم زخم عمساله که خ نیچند

طه نق یورشم، پس دست گذاشتم  یآروم نم نمیرو نب زشیگذاشته که تا ذره ذره جون دادن عز

 !یضعفش که تو بود

 یا گهید یمه هااما حاال برنا نم،یرو به چشم بب شیتونستم با تو کمرش رو خرد کنم و نابود یم

 ... دمیبرات چ

 یمعله شدرش  یزاریب شیبابک قهقهه زد وجواب من فقط سکوت بود و همون نگاه که آت همراه

  دیکش

 ضرب گرفت وباپوزخند گفت:  نیزم یپاهاش رو با
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 دیبا گذاشته و ریدم ش یبشه، پا رو مونیخودش پش یکنم که مثل سگ از کرده  یم یکار _

 هارو پس بده.. زیچ یلیتقاص خ

 !!یپست یلیخ _

ه بر ک ییاهجوم درد ه ریکه بدنم رو هدف گرفته بود ز یدر پ یپ یجوابم شد، مشت ولگد ها و

 اومد...  یدادم اما صدام در نم یشد جون م یوارد م یو شکننده  فیظر یجثه 

 فت: ابک گبو رو به  دیجونم کش مهیطاقت فرسا دست از لگد زدن به تن ن ی قهیاز چند دق بعد

 ببرش...  _

 هیسوار  بار نیا م،یبازوم رو گرفتن و از ساختمون خارج شد ریز گهینفر د کیهمراه  بابک

ه ثل ماربمفتاد، ارو از جا کند و راه  نیماش کافیت هیو راننده با  میشد یبلند مشک یشاس نیماش

 یاطره هکردم ناله نکنم!فقط ق یم یهم سع یو با فشار دادن دندونام رو دمیچیپ یخودم م

 از ییبودم که بو ریکفتار صفت اس یچنگال جماعت ینشست تو یصورت سردم م یواشک ر

ه ضافه شدلم اد یهم به درد ها ارنیب ادیسر مه یینکنه بال نکهینبرده بودند و فکر ا تیانسان

 بود... 

ان ر زمدونستم چقد ینم یبابک نشسته بودم و زمان و مکان از دستم در رفته بود حت کنار

 ابک وب یدستا نیب فیجون و ضع یجسم ب هیباز هم من شدم  نیماش ستادنیگذشته بود، با ا

 قتلگاه بود هیمن شب یدونستم کجاست و برا یکه نم ییبردنم به جا

 دود و یگند فضوالت شهر یو کارخونه جات که بو یصنعت یخارج از شهرک ها نیزم ریز هی

 اونجا رو فرا گرفته بود...  ییایمیش ظیغل یها

 فضارو ترسناک تر کرده بود...  یآهن یها واریدر و د میرفت نیپائ یمانیبلند و س یپله ها از

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 عاطفه.تی –حس تنهایی  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

478 
 

 یزیگوف انخ یشد و صداها یهوا رد م ،یآهن یها وارید نیکه از ب کیتنگ و تار یراهرو هی از

فت، ودش ربابک منو همونجا رها کرد و خ م،یشد ینمور کیبوجود آورده بود وارد اتاقک کوچ

 بود...  دهیفا یدر باز کردنش، کردم اما ب یهجوم بردم سمت در قفل شده و سع

ه تاق کسرد ا یها واریدادم به د هیاتاق رفتم و تک یزدم به گوشه  یطور که لنگ م نیهم

 کانال آب بود.. هیشب شتریب

ر ز توهاش، سقفس ا واریت موند برخالف دسقفش ثاب یو رو دیاتاق چرخ ینمکناکم تو نگاه

وشن رداخل رو هم  رون،یشد نور ب یدرست شده بود و همون روزنه باعث م یآهن یفلس ها

 کنه! 

ظم ندلم انداخت، ضربان قلبم از  یشدند ترس تو یم کیچند نفر که نزد یقدم ها یصدا

ا ب ن،رویتکون خورد. چشمام کم مونده بود از حدقه بزنه ب رهیخودش خارج شده بود دستگ

 ده نگاهشچشم به در باز  یخودم جمع شدم و از گوشه  یبست و تو خیباز شدن در تنم  یصدا

ماق فر قلچبود و دو سه ن لچریو یمرد نشسته رو هیرو جلب کرد  وجهمکه ت یزیچ نیکردم اول

 بودن...  سادهیباال سرش وا

 شد...  کمیو حرکت داد و نزد لچرینشسته بود، خودش و لچریو یکه رو یمرد

 کرده بودم ریگ یبد مخمصه ا یزدم تو یخودم مچاله شده بودم و نفس نفس م یتو

 ¡نجاستیا یک نیبه به بب _

 پروا و گستاخ مرد رو به روم  یب یچشما یبلند کردم و زل زدم تو سرمو

 بهتر بگم...  ای؛ رادمان ادیمهزاد خانم رادمان، خواهر جناب سرگرد مه _

 همسر سروان پاکزاد!! _
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 اهورا...  یعنیسروان پاکزاد؟  ارمیکم مونده بود شاخ درب دمیکه شن یزیچ از

 ممکن...  ریغ نه

  نجا؟یا نیچرا منو آورد ن؟یهست یشما ها ک _

 زد و گفت:  یتوجه به من چرخ یب

 . ..رِیچنگ من اس یکه خواهرش تو دهیهم نفهم دیشا ،یستیکه ن دهی تا اآلن فهمحتماَ _

 بودن و گفت:  ستادهیدر ا یدراز کرد سمت اون دو سه نفر که جلو دستشو

 ... یعطا گوش _

  رو کف دستش گذاشت و رفت عقب... یلیبود، موبا هیتراز بق کلیکه درشت ه شونیکی

و  یگرفت و گوش یدونستم شماره ا یاسمش هم نم ینشسته بود و حت لچریو یکه رو یمرد

 گوشش گذاشت...  ل-غ-ب

 سالم سرگرد...  _

_ ... 

 کمیاسمش عطاست نزد دمیکه فهم یاون کس رونیرفت ب هیبفهمم پشت خط ک نکهیاز ا قبل

کرد  یام م به سرفه افتادم داشت خفه د،یبود رو گرفت وکش دهیچیکه دور گردنم پ یشد و شال

 وو گرفت ر شونمیپر یموها انهیانگار کر شده بود، وحشاون  ینکنه ول تمیبا ناله ازش خواستم اذ

 ریز دم عطاهم فشر ینگه ام داشت، از شدت درد چشمام رو ستادهیحالت نشسته، ا از زیخ هیبا 

 گوشم گفت: 

کار خسرو  نکهیقبل از ا دیبا؛ تو گور رفتن یبرا یفیح یادیز ،یدار یاوووم چه صورت ناز _

 !!!یبا من باش یباهات تموم بشه، چند ساعت
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رد ه خوپرت کردم ک یحالم بهم خورد لگد زیهمه چ یخوک ب نیهمه وقاحت و رذالت ا نیا از

به  هنکیز ااگوشه و تا کمر خم شد بعد  هیآخ گفتنش به هوا رفت، پرتم کرد  یوسط پاش و صدا

 حس یبخارج شد رو به خو مینیکه از ب یخون یخودش اومد با پشت دست زد به صورتم، داغ

 ... رونینثارم کرد و رفت ب کیرک حشچند تا ف کردم..

*** 

 یم مجبورو م اوردنیشد، فقط در کل روز دو، وعده غذا برام م یسپر یخبر چیروز بدون ه سه

 کردن بخورم!

خم و به ررمردنه اشون  یکرم، زورمسخره  یم یچیکردم و از دستوراتشون سرپ یم یلجباز اگر

 !دیلرز یتنم م دنشونیاز شن یکه حت کیرک یو فحش ها دنیکش یم

 حس شده بود...  یمغزم کرخت و ب یبدنم حت یسرما همه  از

فرو  دهنم دستمال دور یخوردن و البال یکبودم سر م یگونه  یامان اشکم از رو یب یها قطره

 ... ختیبار دلم ر نیهزارم یباز شد و برا یبد یدر با صدا؛ رفت یم

 وارد شد و پشت سرش عطا در و بست!! لچریبا و خسرو

حس  یدهنم برداشت، لبام از شدت ضربه متورم و ب یخسرو، عطا دستمال رو از رو یاشاره  با

 یتفاوت به عطا نگاه کردم که نقاب یب ادیسرم ب ییبار قراره چه بال نیدونستم ا یشده بود، نم

از درد  د،یکه دستش بود به قوزک و مچ پام کوب یکیبار میو با کابل س دیصورتش کش یرو

از تحملم  گهید نیشد، ا یم شتریو ب شتریزد فشار دستش ب یکه م یضعف کردم هر ضربه ا

آخرش کم آوردم و  یول ادیزجر آور صدام درن یشکنجه  نیا ریکردم ز یسع یلیخارج بود خ

 زدم ادیرو فر "خدا"ناخودآگاه اسم 
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 گفت:  زدیحرف م لیکه با موبا یدر حال خسرو

 ... زتِیخواهر عز یناله ها یسرگرد، صدا یشنویم _

_ ... 

 نکن!!! دیگم تهد ینکن سرگرد... دِ م دیتهد _

_ ... 

 تونست نجاتم بده!! یتوانم صدا زدم، کاش م نیو با آخر ادیاسم مه هیگر با

 یم مجون یتر به جسم ب یگرفت و قو یم یشتریب یمن انرژ یو ضجه ها هیکه انگار از گر عطا

 ... شد و از هوش رفتم اهیچشمم س شیپ زیهمه چ نکهیدادم تا ا یدستش جون م ریزد، ز

*** 

کتک  ه بودهر روزم شد کار؛ نجامیدونستم چه مدته که ا یبه کل از دستم رفته بود، نم زمان

 یرد مردک یم یریبار در روز شده بود، که فقط از مردنم جلو گ کیغذا هم  یخوردن و وعده 

 وکنه  خواستم تمومش یو هربار از خدا م کردیدهنم فرو م یبا خشم قاشق و تو کلیه یقو

 ... رهیجونم رو بگ

 ؛ دمبجام دارم ان یبردن تا اگه کار یم ییبه دستشوو یجون و زخم یب ییبا دست و پاها منو

  د...اوم یهم از دستم بر نم یدست اون ها متنفر بودم، وکار ریز ضعف و عجز خودم، از

رد و ک یز مکردم زخمش سر با یکه م یکه رو پام مونده بود، با هر حرکت ییکابل ها میرد س 

 قابل تحمل بود! ریگرفت، سوزشش غ یخون راه م

بار  نیکرد، ا یم دنیانداخت و زانوم هام شروع به لرز یباز شدن در هربار رعشه بر بدنم م یصدا

 یکردم و چند قدم یوجودم حس م یاز عطا همراه خسرو بود، مرگ رو با همه  ریغ یکس
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وگرنه  رهیدردآلود امروز جونم رو بگ یشکنجه ها ریباهاش فاصله نداشتم از خدا خواستم که ز

 زدم که گناه بود...  یم یکار بهخودم دست 

م بکنم ونستت ینم یدفاع از خودم کار ین اومد، برابود به طرف م ستادهیکه کنار خسرو ا یمرد

 خودم رو جمع و دستام و سپر بالکنم! نکهیجز ا

 باهات ندارم...  یآخ نترس کوچولو... کار _

د وع کرکه دستش بود شر ینیبه صورتش زد و خسرو با دورب یومرد نقاب دمیو عقب کش خودم

 گرفتن و حرف زدن...  لمیبه ف

س پ یر زدآشغال منو دو یقولت جناب رادمان، تو ریز یزد یول میمعامله کنما قرار بود  _

 ... ستیدر کار ن یمعامله ا

 ، لودمدرد آ ادیفر یام فرود اومد صدا یزخم یپاها یداغ رو یحرف جسم نیتموم شدن ا با

 بلند بود که به عرش برسه و خدا هم بشنوه! انقدر

 من گم شد وخشن گفت:  یناله ها یو تو دیچیاتاق پ ینحس خسرو باز تو یصدا

  ؟؟ ندارم یشوخ یاز بدنشو برات بفرستم که باور کن کهیت هی دیحتما با _

  ت...شکس یمسکوت و سرد اتاق رو م یجگر سوز من بود که فضا یسکوت کرد و ناله ها باز

شم از ن داریب گهید نکهیا دیشد و به ام یو رو م ریزد، دلم ز رونیاز چشم چپم ب یاشک ی قطره

 هوش رفتم... 

 ... 

 هم افتاد...  یباز شد و باز رو یلحظه ا یصورتم چشمام برا یآب رو یحس خنک با

 !!دمید ینم یمفهوم زیگنگ چ ی هیسا هیبود و جز  ستادهیسرم ا یباال یکس
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 ... ییکه مهمون ما یروز نیامروز دهم ییحرفا نیکه سگ جون تر از ا نمیب یم _

 زد و موهام و تو دستش گرفت، گفت:  یا قهقهه

 قبرستون...  نهیس میبفرست ییرایمهمون رو بدون پذ میما هم عادت ندار _

رد، ک یرو رصد م نمیو ناپاک عطا از گردن به پائ یوحش یحبس شد، چشما نهیس یتو نفسم

باال  بود کیشد و نزد یو رو م ریو دلم از شدت ضعف ز خوردیحالم از طرز نگاه کردنش بهم م

 ارمیاالمبمعدم رو  دیکردم اس یمن که فکر م د،یخودش و کنار کش عیسر دویکه عطافهم ارمیب

ا بود و بزده  رونیشد، چشمام از حدقه ب یپاهام خون یو کل لباس و جلو کردمدهنم رو باز 

 شد! یحالم بد م شتریب تیوضع نیا دنید

 بماعصا اهیتخته س یرو دیوز وز عطا باز خط کش یصدا

ما ونده، انم یزیچ باتیو از صورت ز یداغون نکهیکنه، با ا زتیفرستم تم یاز بچه ها رو م یکی _

 ... یشب خوب کی یبرا

 زیو تمتاق را ادیرو بلندصدا زد که ب ینام دیحرف سع نیکرد و به دنبال ا یمستانه ا ی خنده

 شد...  انینما یپشت در آهن زهیم زهیپسر ر هیکه  دینکش یکنه طول

 "حواسم بهت هست"داد که  ماتومیاولت دیقبل از خارج شدن از اتاق به سع عطا

جاش  و پاک کرد و از نیزم یخون رو یبسته شد و پسرک با دستمال چرک یبد یبا صدا در

 بهم انداخت و گفت:  یاز سر دلسوز یبلند شد و نگاه

 گردم!! یصبر کن برم _

فرق داشت سرم رو به  نجایا یآدما یپلک زدم و اون رفت، حالت نگاه کردنش با همه  ینرم به

 دادم هیتک یآهن وارید
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لم دا تو از ترسِ حرف عط یبودم ول دهیرس یحس یدرد به ب ادِیاز حجم ز ختم،یر ینم یاشک

ن دکر یموز -ا-ج-شدم اگه بهم ت یزنِ شوهر دار محسوب م هیشده بود. من  جادیا یولوله ا

  ؟یچ

  ؟یچ رفتمیم ایننگ از دن یلکه  نیبا ا اگه

 م: گفت لرزان ییلب باصدا ریشدم ز یخدا هم بابا شرمنده و سر افکنده م شیوقت هم پ اوت

 یصدا یب ادیفر نیا ؟یشنو یصدامو م اینذار قبل از مرگم دست ناپاک بهم بخوره، خدا ایخدا _

ه ورو بعفتم رو حفظ کن ت یتر کیکه تو از رگ گردن بهش نزد ادیدر م ییمن از همون گلو

واسته ا به خخوام عط یمن نم؛ ببندم ایزهرا قسم که نذار پر از ننگ چشمام رو به دن یفاطمه 

 برسه...  دشیپلشوم و  ی

شد  یم هیرکه گلوم رو سفت کرده بود نه گ یبغض؛ ومدیصدام در نم یزدم ول یدلم زار م یتو

 داشت...  ینه دست ازسرم برم

 باز شد و همون پسرک ازش اومد تو...  یآهن در

 یقدارود و مکه همراهش ب یبزرگ دستش بود، کنار پام زانو زد و با دستمال ینیس هیبار  نیا

 زد گفت:  یکه با خودش حرف م یکرد وطور زیآب خون صورتم رو تم

 ... کرده یچه گناه چارهیدختر ب نیزدن اهم چه جوری خدا لعنتشون کنه، المروت ها  _

 باز من نگاه کرد وگفت:  مهین یچشما به

  ؟یکن یخله اس، عفونت کرده حس م میپاهات کار کر یسوختگ _

 سر گفتم:  یاشاره  با

 نه...  _
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 : دیتأسف تکون داد و دوباره پرس یاز رو یسر

 لبت حس داره؟  _

 یقدارکاسه م یتو یبود از سوپ آبک دیدادم، پسرک که اسمش سع یهم با سر جواب منف باز

ز اون هتر اب یلیخ؛ داد، باچشم هام ازش تشکر کردم یو آروم آروم بهم غذا م خت،یدهنم ر یتو

 بود...  یابونیمردک غول ب

چ پچ رد و پکور اون ور و نگاه  نیا یگوشه و کم هیرو هول داد  ینیکه کارش تموم شد س یوقت

 وار گفت: 

  ؟؟ یزن سروان پاکزاد تو واقعاَ _

 یعنبه م حال چشم هامو نیبا ا یکردم ول یهم از لقب سروان کنار اسم اهورا تعجب م خودم

 آره بستم!!

 دم کمکت کنم!! یم قول؛ دمیمن سع _

 یتورکتاید یاز احساس نبرده بودن و خو ییکدوم بو چیجماعت ه نیتونستم اعتماد کنم، ا ینم

 حال گفتم:  نیباا یداشتن ول

 گفتم:  فیگرفته وضع ییبا صدا یسخت به

 تورو خدا... نذار... دس..دستِ..عطا...  _

 کرد گفت:  یکه به در نگاه م یآورد باال و درحال دستاشو

 افته...  ینم یراحت اتفاق التیخ _

 عطا باز شده بود سوهان روحم:  یرو با درد جمع کردم، صدا چشمام

 !!!گهید رونیدوساعته؟ گمشو ب یکن یم یچه غلط یهوووو _
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 ش وگفت: ل-غ-ب ریرو زد ز ینیس عیسر دیسع

 چــــ... چــــ... چــــشم آقا.. _

ت تونس یکرد چطور م یعطا قالب ته دنیخودش مثل سگ از د دیزدم سع یدلم پوزخند تو

 منو نجات بده؟ 

 ستادیزد و پشت به من ا یوارد شد چرخ لچرشیپشت سر عطا با و خسرو

-ر-ح زیه چهم یب یمخصوصا اون اهورا؛ دارن ی!آخ که چه حالدنیرو د لمتیتا اآلن ف حتماَ _

 کشم...  یم شیاده... دستم بهش برسه ذره ذره وجودش رو به آت-ز-م-و

 خشن گفت:  ییو باصدا دیبه کف دستش کوب یمشت

 کنم...  کارشیدونم چ یم ذاره؟یشغال سر من کاله مپس فطرت آ _

 یعرام تدابهورا که از صورت ا یزیچ نیضربان قلبم باال گرفت، اول ادیآوردن اسم اهورا و مه با

 لبخند مهربونش ادیرنگش بود و مه یقهوه ا یشد، چشما

 بود...  ادیگاه امن من، مه هیداداشم تنگ شده بود، بعد از بابا تک یبرا دلم

 به بغض گلوم اضافه بشه شیاز پ شیباعث شد ب ادیمه یآور ادی

 مورد اهورا هم...  در

و  شد یم رمیگ بانیگر یمختلف یکردم، حس ها یبهش فکر م یبگم وقت یزیتونستم چ ینم

 و ناراحت بودم...  نیازش دل چرک زیاز همه چ شتریکرد، ب یحالم رو بد م

 که داشتم کم شده بود رنگ باخته بود!!! یوقت بود از شدت اون نفرت یلیخ

 برگردم...  یافکارم پاره بشه و به آلونک آهن یخسرو باعث شد رشته  ی جمله
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 کجایم و (باعث شد من پاهام و از دست بددیبذار نیدوست داشت یداداشِ)بوووووق هر فحش _

 بشششممم لیبشم که عل نینش

 خشم آلود خسرو اتاقک رو لرزاند:  ادیفر

شو ا کهیت کهیتچه جوری دونم  یدندون منه، خوب م ریا حاال که جگر گوشه اشون زام _

 بفرستم در خونش... 

 یکممشت مح گرشیدستش گرفت و با دست د هیرو به سمت من حرکت داد موهام و با  لچریو

 ... دیبه دهنم کوب

لم دکه  بود ادیحس کردم و طاقت دردش رو نداشتم انقدر ز یخورد شدن فکم رو به خوب یصدا

 کرد و باز از هوش رفتم...  یو خال

*** 

 د فاصلهکر یمرا دنبال  تورینقش بسته در مان یاتاق بود، امواج صدا یکه تو یهر سه مرد نگاه

 وخت، ازد نیمزگرفته و به  توریتا مقصدشان داشتند، احسان نگاه غم زده اش را از مان یاندک ی

نفس  یصدا مهزاد نصب کرده بود، منتظر بودند که یتودستگاه شنود را به مان دیکه سع یوقت

 ت: وگف دیلختش کش یدر موها یسرخ دست یبا چشمان ختهیبهم ر ادیرا بشنوند، مه شیاه

  ...خوادیکنه مهزاد رو از من م یافتاده؟ مامان داره سکته م یعمو نکنه اتفاق _

 که خودش هم خسته و دلمرده شده بود گفت:  دیعموسع

 کنم هر طور که شده...  یم داشیبه خدا باشه، پتوکلت  _

 د!!!شغبار گرفته وارد  یو چشمان ختهیبهم ر یبه شدت باز شد و اهورا با سرو وضع در

 هول زده به سمت اهورا برگشت وگفت:  احسان
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  ؟؟ شده یچ _

 که ییصدارفت و با ادیتوجه به سمت مه یکه هنوز هم دلش با احسان صاف نشده بود، ب اهورا

 گفت:  دیرس یخش دار و گرفته به نظر م

 ... دهیاز طرف خسرو به دستم رس نیا _

 . کف دستش بود.. یرنگ یباز کرد و فلش نقره ا ادیعرق کرده اش را به سمت مه مشت

 حرفش شد!! یمانع از ادامه  یدر پ یپ ینفس زدن ها نفس

 فلش را از اهورا گرفت وبه دستگاه پخش نصب کرد!!! ادیمه

 !دیکاو یرا م ونیتلوز اهیس ینگاه خونبارش صفحه  دیجو یبا حرص از داخل لپش را م احسان

 مدند آرود ف یمبل چرم مشک یهر دو همزمان رو ستند،یو عمو هم از دلهره نتوانستند با ادیمه

 اهورا...  اما

حس تلخ  هی، برپا بود یکه همدم لبش شده بود و در دلش آشوب ییگارهایرو آروده بود به س باز

 داد یبود ودلش گواه بد م یشوم یکه منتظر حادثه  ییداد گو یو مبهم آزارش م

 مناکناز جنس  یا هیانگار که ال دیدرخش یم یاز قرمز یرنگش در هاله ا یقهوه ا یچشما

 دهد...  یاشک آنها را پوشانده و براق نشان م

عمر  کی یزه مانده بود به اندا لمیکه تا شروع ف یا قهیدو دق؛ تند مقطع شده بود شیها نفس

 انداز اتاق شد نیجان، طن مهیمهزاد ن ریخسرو و تصو یشد و بعد صدا یسپر

پس  یور زددآشغال منو  یقولت جناب رادمان، تو ریز یزد یول میما قرار بود معامله کن _ ""

 ""... ستیدر کار ن یمعامله ا
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د ه بوگرفت لمیتمام ف یمهزاد گذاشت و خسرو با سنگدل یپا یرا رو ینقاب زده جسم یمرد

 مات مانده را تکان داد...  یمهزاد قلب اهورا ادیفر یصدا

 یسخت و خشن نگاه م یبا تعجب به اهورا یشکست و به هق هق افتاد، همگ شیگلو سد

 و دیکش یم ادیرفهرسه مهزاد را فراموش کردند و اهورا بلند نام مهزاد را  یلحظه ا یکردند برا

 با

 هشیکه ش فرود آورد و زیم ی شهیمهزاد قلبش را صد تکه کرد دست مشت شده اش را ش ی ناله

 گفت:  ادیشد و با فر لیبه هزاران تکه تبد

 ... یکشمت عوض یم _

 گرفت زیدستش، خ یخون رو یتوجه به رد ها یخش برداشت... ب شیگلو ادیفر یصدا از

ش را قلب ی زکردهیدرد آلود عز یصدا یوقت دندیسمت در انگار که آتش به بال و پرش کش

اب اضطر بود از شدت ترس و نیچن یمبل، از بچگ یخورد و افتاد رو یبود بدنش تکان دهیشن

ز اهتر ب یحال زیرا قطع کرد، خودش ن لمیف عیسر ادیمه د،یرزل یگرفت و م یبدنش رعشه م

 پر کرد و به دستش داد...  یآب وانی.لاهورا نداشت.

  بود... هم ادیز؛ چیکه ه یروز ها کاف نیا یزخم خورده  یاز پا انداختن اهورا یبرا لم،یف نیا

 تلخ گفت:  ینم چشمانش را گرفت و با طعنه و زبان احسان

  ؟یتاب یهمه ب نینوشدارو بعد از مرگ سهراب آقا اهورا؟ چرا ا _

 تو... ؛ کنم یکه باور نم یعاشق نگو

 به اهورا انداخت و ادامه داد:  زیآم ریتحق ینگاه

 بشه...  ریبزنه و اس رونیاون شب مهزاد از خونه ب یباعث شد تو؛ یمهزاد رو نداشت اقتیل _
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 یه مدرماند یگرفت و جمالتش را بلند تر بر سر اهورا  یاحسان رنگ خشم م یکم صدا کم

 : دیداد کش تیاز سر عصبان زین عمو؛ دیکوب

 احسان تمومش کن! _

 عمو مانع شد یبرود که صدا رونیخاموش شد و خواست اتاق ب احسان

 حال و روزش رو؟  ینیبینمک به زخمش نپاش، نم گهیتو د _

 که رفته بود را برگشت وگفت:  یدوسه قدم احسان

ز خوش رو هیچشمش خون،  هیچشمش اشکه  هیمهزاد ازدواج کرده  یبابا؟ از وقت یگیم یچ _

اااا، آقا نیو صحبت کنه، چون ا رهیجرئت نداشت با من که پسر عموشم گرم بگ ی.اون حتدهیند

 ؟؟؟ یکن یرو م شیطرفدار یازش گرفته بود حاال دار یزهره چشم بد

 فت: گ یلند بنسبتاَ یاهورا چشمانش را بست و با صدا یبا توجه به حال داغون و گرفته  عمو

 !!یخراب ترش نکرد نیازا تا رونیاحسان برو ب _

نادم  ییداصرود با  رونیکه احسان از اتاق ب نیتلخ است، اهورا قبل از ا قتیکه چقدر حق آخ

 گفت: 

 ... قتهیتموم حرفات حق _

 در گلو گفت:  یبه رو به رو انداخت وادامه را با بغض یقیعم نگاه

 ،یشیت م-س-که م رهیگ یقدر وجدانت آروم م نیمونه، ا یاب م-ر-مثل ش شیاما تلخ _

 شه... مونه، اما ته تهش آرام یم دنشیحال خراب از شن هیدرسته که بعدش که سر درد و 

 ن!!رفت رونیب یغم زده انداخت و پا تند کرد برا یبه اهورا صالیاز سر است ینگاه احسان

 گفت:  ادیکه بسته شد، اهورا رو به مه در
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 !!اههینبودم، داداش روم س یامانت دار خوب _

 اهورا بود؟  نیا

  ؟؟ مرد مغرور و سرد همان

 پناه مانده بود؟  یمظلوم و ب نیچن نیا کبارهیبه  چطور

 ؟ کند یم هیروزها هزاران درد نهان گر نیا یدرمانده  یدانست در اهورا یم یکس چه

را اهو یه فتادفرو ا یتر از برادر هم سخت بود، چند ضربه به شانه ها کینزد ادیمه یبرا باورش

 زد وگفت: 

 شه من دلم روشنه! یم دایپ _

  ر زد...حکم تکرد و پک آخر را م کیکرد به لب نزد یانگشتانش هنوز دود م انیرا که م یگاریس

 عد ازبچشمانش نقش بست و  یمهزاد جلو ریتصو شدیاش خارج م ینیکه ازب یظیدود غل انیم

 رفت!! نیازب یلحظه ا

 انگشتانش برداشت و گفت:  انیرا ازم گاریشد س کشینزد عمو

 گوشه لبته...  یلعنت نیهمش ا گه،یبس کن د _

 نتخاب کرو ان گهیراه د هی یکن یخودکش یخوایاهورا، ضرر داره م گهید گهیراست ممهیاد: 

اب پک ر جودکه  نهیا شیدرسته که ضرر داره اما خوب ست،یبد ن یگیانقدر هم که تو م گاریس _

 !سوزه! یفقط پا به پات م"واال دونمیچه م"گه  ی، نم"شهیدرست م"گه  ینم یزنیکه م ییها

 یرد، مک یم بود که برادرانه درک ادیبه او انداخت، درد دلش را فقط مه ینینگاه غمگ ادیمه

 کشد...  یباراندوه را به دوش م نیاز ا ینیدانست چه حجم سنگ
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ه ک ربتارغیآن د یاز اهال میدور افتاده در غرب، بپرس ییبه روستا میشد سفر کن یم کاش

  شان؟یکردند با اندوه ها یاز کشف توتون چه م شیگذشتگان، پ

 رفت...  یم یچشمش مارش نظام یقلبش جلو یکرده  زیجان، عز مهین کریپ ریتصو

و  ش رفتدر ذهن یگریپس از د یکیکه با لمس حضور مهزاد گذرانده بود  یخوب یروز ها تمام

 آمد راه انداخته بودند

 سرعت از جا برخواست و به سمت در رفت، عمو به طرفش آمده و گفت:  به

 اهورا؟  یر یکجا م _

 وگفت:  دیاش را نتوانست کنترل کند، غر خشم

وزه ده راز دواز شتریب شمیم وونهیسرهنگ من دارم د م؟یدست رو دست بذار مینیبش یتا ک _

 ... ستیازش ن یکه خبر

 مچ دستش را محکم گرفت وگفت:  عمو

 یزبا نیا یاگه پات تو یدونیاهورا، م ییتو یباز نیا یاصل یمهره  ،یذارم غفلت کن ینم _

  اد؟یسرت م ییچه بال یبلغزه و راه رو اشتباه بر

 !فته!ردر  تیترب ریاز ز یادیسر ز رهیجوانک مغرورِخ نیرفت ا یمگر در گوشش فرو م یول

 یصخا یانزد... ته دلش نگر رونیعمو جدا کرد و شتاب زده ب یقو یپنجه  انیرا از م دستش

 ... ییکرد، نکند بال یکس درکش نم چیداشت و ه

 رداردرفت و خدا نکند خط ب یرفت اگر جوجو م یافزود و امشب دلش م شیسرعت قدم ها به

 ... یبکر دوست داشتن نیا
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 یب یوپربغض، جوج یگلو نیاز ا کردیمرا گرفته بود و نفس تنگ  بانشیمثل خوره گر یزیچ

 بود.. ریاس؛ کنند یرحم فقط چپاول م یکفتار صفت که ب یجمع انیپناهش م

**** 

 چیه به یحت گهید ،یبود و مرگم حتم دهیجونم به آخر رس ،یو جسم یروح یشکنجه ها ریز

 بودم...  نجایبه هفده روز بود که ا کینداشتم، نزد دیام یکس

 یرو م بدنم خسرو بود که تن و یکه کار هر روزه ام شده بود، حرف ها ییکتک خوردن ها رازیغ

 لرزوند!!

 گوشت کهیت هیتونستم درست حرف بزنم،  یفکم، نم یبود و بخاطر شکستگ دهیچشمم ترک ریز

 ... دیکشینفس هاشو م نیجون بودم که آخر یب

 !دمیستر یازش نم گهیبه خسرو کردم، مثل قبل با هر بار اومدنش به اتاق د ینگاه یچشم ریز

-و-ر-ح یآزاد کردن خواهرت و اون اهورا یکه گفتم، جناب سرگرد شرط من برا نیهم :خسرو

 !گمیهت مرو ب خارج بشم، پام که برسه اون ور جاشون رانیاز ا تیکه در کمال امن نیزاده، ا-م

 جفتشون قبر بخر!! یصورت برو برا نیا ریغ در

کم  خرگوش هم جلوش یشده بود که حت زیکرد، گوشام انقدر ت یو بلند کیستریه ی خنده

  نجاست؟یاهورا هم اآلن ا یعنیآورد...  یم

 ... شده بود قیوجودم تزر یجون به همه  دم،یبلع یو هوا رو م دمیکش یتند نفس م تند

 حالم عوض شد...  یلیقبل خ ی قهیبا چند دق سهیمقا در

 گفت:  یکه م دیچیفضا پ یخسرو تو یصدا دوباره

 تونه حرف بزنه!!! یبهم خبر دادن، فکش شکسته نم _
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 ... رو در گوشم گرفت یشد که خسرو به طرفم اومد و گوش یاون ور خط چ دونمینم

 ارمیوم بخواست دو یکه با ناله ازم م دیچیتو گوشم پ ادیمه یمهربون و شکست خورده  یصدا

 تا خودش رو بهم برسونه

 .. .دمی..قول مدمینجاتتون م خورمیقسم م اریکنم طاقت ب ی... خواهش مزمیمهزاااد، عز _

 ییدابود و فقط ص دهیتوانم رو جمع کردم و فکم رو حرکت دادم، درد امونم رو بر تمام

 ... دکناریرو کش یاز دهنم خارج شد و خسرو گوش"ممممم"هیشب

 شرطم خوب فکر کن جناب، روز خوش!! یرو ده،یکه داره جون م یدیشن :روخس

 ..!.ختیاز گوشه چشم باد کرده ام ر یاشک ی قطره

ف ه از سقک ینگر یگره خورد به نور آب سمیرفت و من باز تنها شدم، نگاه خ رونیاز اتاق ب خسرو

 اومد!! یسقف م یخسرو، از رو یراه رفتن آدما یزد... صدا یبه داخل م یتور

 و برام مشکل کرده بود...  دنیکرد و نفس کش یام به شدت درد م نهیس ی قفسه

که  ییکسا یدم هاشده بود و ق ادیرفت و آمد ها به اتاقک ز د،یاز غذا بود نه سع ینه خبر امروز

ودم بتوش  که من یرفتند انقدر محکم بود که کل آلونک آهن یسقف راه م یباال رو یاز طبقه 

 !دیلرز یم

 خوندم...  یدعا م رلبیو ز دمیخودم روباال کش یچارگ یب با

منو به  ییآشنا یها ادیفر یکه صدا بردمیخأل به سر م یحس یهم افتاده بود و تو یرو پلکام

درد مند مرد و بشنوم... قلبم به  یتنم گوش شدم که باز ناله ها یرگ و پ یخودم آورد، با همه 

شده بود و  یبازم، اشک مهین یام رو بشکافه، چشما نهیس واستخیگرفته بود و م دنیسرعت کوب

 بغض راه گلوم رو بسته بود... 

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 عاطفه.تی –حس تنهایی  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

495 
 

 !ومدیاتاق هم جوار من م یمتعلق به اهورا بود که از تو صدا

جر اره زرحم خسرو و دارو دسته اش د یب یشکنجه ها ریبودم اون هم مثل من اآلن ز مطمئن

 و ونستمدیو مکه سرم اومد، اهورا ر ییمسبب تمام بالها نکهیکشه، قلبم به درد اومد، باا یم

 تحملش کنم...  تیوضع نیتونستم تو ا یبودم اما نم نیازش دل چرک

 شوم لحظه هام شده بود سبودر کا ژیو ق یآهن یقفل وبند ها یصدا

قط دت فم نیبردن، ا رونیجون و حس منو بلند کردن و ب یب کرینفر به سمتم اومدن و پ دو

 اومدم! یم رونیرفتن ب ییدستشو یبرا

د به مر ام گره خورد یآن سرمو بلند کردم نگاه اشک کیشدم  یم دهیاون دو نفر کش همراه

 ده،یشالخ کآزرده و به س یکبود و روح ییبود با پاها زونیکه از دو دست آو یشکست خورده ا

 از پشت غ امفرو یب یاز گلوم خارج نشد با چشما ییصدا چیو اسمشو صدا زدم اما ه دیلبام لرز

 !رهیباعث شد سرشو باال بگ دمینگاه رنج کش ینیسنگ دمش،ید یم اشک یهاله ا

 فرو محض یهمه در خاموش یلحظه ا یخفقان آور داد، برا یجاشو به سکوت یو ناباور بهت

  کردیو حس م دید یمن بود که اهورا رو م یرفتند فقط چشم ها

 فتن..گ یراب یاز کلمه ا غیکبودش و باز و بسته کرد اما در یاز آب، لب ها رونیب یِماه مثل

 از چشماش فرو افتاد یدهانش رو بست و قطره اشک ناچار

 خشکش زد،  نهیتنم، نفس در س یداغ شد رو خیکه س یا قطره

 ،یافتنیست ندتو اوج بود و  شهیکه هم ینبود، مرد مغرور و سرد نیا شناختمیکه من م ییاهورا

 همه درمانده شده؟  نیروزگار ا یبا اصابت درد ها کبارهیحاال و 

 و شکسته؟  ریهمه پ نیا
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 ینگاه م یوصل کردن، متعجب به مرد یمیاهورا س یمن به پاها نیغمگ یچشم ها یجلو

 درد فکم مانع شد ی.خواستم داد بزنم ولهیقصدش چ دمیکردم، فهم

رج شد م خانامفهو ییکردن از ته گلوم صدا ها ینم یکدوم از اعضا حرکت چیلمس بود و ه بدنم

ظه لح نیمن به بدنش برق وصل کردن چشم هامو بستم که ا یوحشت زده  یچشم ها یو جلو

 ضیمر یروح من با یدو قرن برا یاندازه  قهیاز جون دادن هم سخت تر بود، دو دق نمیهارو نب

 ذشتو زخم خورده گ

.. .خوردیشده ش تکون م اهیشده بود... تن س دیچشماش برگشته بود و چشماش سف مردمک

 م بوداخسرو سوهان روح خسته  یصدا، اومد رونیدرد ناکم ب ی نهیهق هق از س هیشب یزیچ

 نه؟  یحرف بزن یخوا یهنوز هم نم _

 بده یهم نتونست جواب دیشا اینخواست  اهورا

وز ربه  یدیو ام میگم شده بود ییشده دو تا نیدرد ته نش نیا یکوچه پس کوچه ها یتو

 ... میروشن نداشت

 ی رهیخنگاه من  یول دنیکش یکه از هر دو طرف من رو محاصره کرده بودن به سمت یمرد دو

 شد!! یاهورا بود و از او جدا نم

 . ..دیرس یم نمعرضش به دو متره دیآب که شا کیکانال تنگ و بار هیشب ییبردنم به جا نکهیا تا

 . شت..دا یآهن یها واریمحکم بود و د یتور یسقفش از فلس ها یهم مثل آلونک قبل نجایا

فرو رفته بودم و توان  یحس یب یکردن، تو ریقفل و زنج یآهن واریهامو از دو طرف به د دست

من، عطا به همراه  یمقاومت نداشتم، گردنم به سمت چپ خم شده بود، بعد از بستن دست ها
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 شیو فکر کردم چقدر مرد پ دیلرز یاهورا رو آوردن... هنوز هم م؛ و البته خسرو گهینفر د کی

 بودم! ریآشنا که ازش دلگ بیغر هیتره،  بیهم غر یا بهیروم از غر

 شد.. ریرو به رو زنج واریهم مثل من، به د اهورا

 ... دیکش یرو به خون م ایچشمام بود و اشک هام همه دن یکه تو یقیعم زخم

 خاموشم بود یحرف لب ها، غم و غصه و درد ،یناراحت ایدن کی

 موندهن یزیچ یزخم یاهورا افتاد، از صورت جذابش جز الشه ا ی رهیت یچشم ها یتو نگاهم

 چشم هام بود نیبود دهانم بسته و ا

ورا اه ی بود که از پلک شکسته یو جوابش قطره اشک ختیر یم رونیها رو ب هیدرد و گال که

 ... دیچک نیپائ

 بسته شد...  در

 کنم تیتونستم حرف بزنم و شکا یکاش م م،یشد تنها

 اهطاقت فرسا و جان ک یشده بود از شکنجه ها ختهیکه به دل و جانم ر ییترس ها از

  میتنهائ از

 میتنهائ از

 ... میتنهائ از

هم س مبح نیدادم، آخ که لعنت به ا رونیو نفس حبس شدم و دردناک ب نیانداختم پائ سرمو

 که مدام با منه، 

 تلخ و دلتنگ یحس هی

 جون دادن تو خلوت حس
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 و رخوت ییتنها حس

 وحشت  ی هیسا حس

 شونه هامو خورد کرده بود شینیافتاده بود وسنگ میزندگ یرو که

 یمم لرزه ه تنب یحلب یها واریاز د ریبه غ که ییو بد تر از همه قدم ها ومدیم یمختلف یها صدا

 شم وبکر  یآخر زندگ یها قهیدق نیا ینشنوم تو یزیانداخت، با تموم وجود خواستم که چ

 ... دمینفهم یزیچ گهیواقعا هم د

 اریشهو ،دیکه قلبم شن ییمطلق و مرگ آسا فرو رفتم و بعد از چند لحظه با صدا یسکوت یتو

 اومدم رونیمثل اغما ب یشدم از حالت

 رو قلبم.. دیکش یخنجر م زشیصدام زده بود و لحن غم انگ اهورا

 مهـــ..زاد _

 یتحرک چیه د،یشن یلحن و آهنگ رو فقط گوش قلب بود که م نیسر کر شده بود و ا گوش

 نکردم دوباره گفت: 

 نگاهم کن.. _

  ؟؟ هم شکنجه اس نیا ایخدا دم،یگز لب

 درد آور تر...  هیبرام از بق یکی نیا تحمل

 که هستم نکن...  ینیمن به درد تو دچارم منو بد تر از ا ینزن لعنت صدام

 هر روز...  یدرد ها نیعادت نکردم به ا هنوز

آب از سقف مانع شد،  انیبگه که جر یزیداشت چ یسع دهیبهم چسب یو فک یبا سخت اهورا

 یآب باز شده بود و اتاق تنگ یه سرم و نگاه کردم، فلک یمردمک چشم هامو حرکت دادم و باال

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 عاطفه.تی –حس تنهایی  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

499 
 

شد،  یکیاهورا  ی دهیبه شدت در حال پر شدن بود، نگاهم با چشمان ترس میکه ما توش بود

آب با  م،یکن دایمنجالب پ نیفرار ازا یبرا یراه میبود که بتون نیمانع از ا ونبسته ام یدست ها

شده بود اهورا زود تر از من دست به کار شد و با  سیو تا زانوهام خ ختیر یم نیسرعت پائ

 یو بند دستش خالص بشه اما من که م ریکرد تا از شر زنج یتقال م زدیکه م ییضربه ها

 یوحشت ی هیشده بودم به آب، که سا رهیکردم فقط خ ینم یکار چیاس ه دهیفا یدونستم ب

 شده...  اهیس یزندگ نیداد به ا یم انیمن و پا یجوون یرو، بود

م هنوز بود اهورا ه دهیبدنم رس یشد و تا رو یم شتریو ب شتریب یآلونک فلز یآب تو حجم

 در جدل بود ریسخت با زنج

 برم...  ایدن نیکردم انقدر دردناک از ا یوقت فکر نم چیه

 ..رمیوم بگمرگ آر وش-غ-آ یبابام پرواز کنم و تو شیزود پ انقدر

 ؟ خواست یکردن بهونه نم یبودم و مگر زندگ دهیبر ایدن نیوقت بود که ازا یلیخ من

 یتکه  ل صدد یکه با مرگم باز داغ بذارم رو دمیترس یم نینداشتم فقط از ا یکه بهونه ا من

 مامانم... 

لند تر ز من باز دست هاشو باز کنه اون قدش ا یکیبود که اهورا موفق شد  دهیبه گردنم رس آب

 بود...  دهیشکمش رس یبود و آب رو

آگاه فکم ناخود یحس یدهنم بره و از ب یتو یشد چند قلوپ یآب باعث م ی انهیوحش حرکت

 ... دادمیقورتش م

 دبود... چشم هام بسته ش دهیبه ته خط رس ایدن نیا یتو یهام به آخر و زندگ نفس

  رفتیآب فرو م ریکم سرم ز کم
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 آزاد به طرفم اومد یاهورا بود که با دست ها دمیکه د یزیچ تنها

  دهیهنوز از راه نرس زیپائ“

 دهیاون خصلت بدشو نشون م داره

 فصل سال نیبه منفور تر میش یم کیکم کم نزد میدار

 نمونده یجز درد برام باق یزیچ یفصل وحش نیا از

 ییو جدا ی... دورسیها و بالش خ هی... بغض... شب گریدلتنگ

 است زیاز پائ یارمغان

 مرگه...  یعشاق برام هوا یدونفره  یهوا

 رحم...  یفصل گستاخِ ب نیمن چقدر متنفرم از ا و

 غم یب زتونیپائ

 ”یدلتنگ

 )ی.تعاطفه(

** 

.. کرد. یاهورا سلب م ی دهیاز بدن ناتوان و رنج کش یشد و قدرت هر کار یم ادیآب ز حجم

هر  ن مهزادجا یجسم ب بکشد، رونیآب ب ریدستان مهزاد را باز کند و اورا از ز ریزنج توانستینم

  فت...ر نیکرد و پائ ژنیدرد ناکش را پر از اکس ی نهیس رفت،یدر آب فرو م شتریلحظه ب

 . افتاده بود.. رآبیحرکت ز یتر شده بود و ب دیسف شهیمهزاد، از هم یمهتاب صورت

خورد  زیمهزاد ل یشدن بند، دست ها سیبخاطر خ دیگرفت و کش ریزنج نیرا از ب شیها دست

که بابرق به  یبخاطر شوک ستادیسست و خشک شده اش را حرکت داد و ا یافتاد... پاها رونیو ب
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صورتش النه کرده بود و ترس از  یرو یپناه ینداشت... اشک ب یبدنش داده بودند، تعادل کاف

 زد به روح خسته اش یم چنگدست دادنش 

 ه لببجان  ییبود و گو دهیگردن رس یآب تا رو ختیدست گرفت و به خود آو یرا رو مهزاد

 بود!! دهیرس

 نبض احساسش مرده است...  دینبض مهزاد گذاشت و فهم یلرزانش را رو یها دست

 ضجه زد:  فیضع ییباصدا

 رها نکن! ل-غ-ب نی... منو کنار ازکمیعز اریطاقت ب _

 نیباز  ل آبداخ ابیرد یداشت و خدا کند حس گر ها دیام اد،یاهورا بود که به آمدن مه و

 نرفته باشد!!

شد  یم دهیکش نیاهورا هم به پائ یبود و گاه یجیمرگ آور تدر یشر شر آب سمفون یصدا

 ییوزده بود و گ ل-غ-بقلبش را محکم  یکرده  زیروح عز یب کریرفت اما پ یآب م ریوسرش ز

 نا ممکن بود!! ییکه جدا

ممکن آب سرد غوطه ور بود هر لحظه و یبرق آسا لیس انیطاقت اهورا در م یسست و ب تن

 ... را در بر گرفته بود یآهن ی لهیو تنها دستش محکم م زدیبود فرو بر

 یلب ها یرو یگوشش را خراش داد و با آن همه درد، لبخند اد،یمه یها ادیفر یصدا

  شد... دهیبه در آلونک کوب یآب لگد محکم انیاش نشست، همزمان با قطع جر دهیخشک

 انیدر م یپوشال یبود و اهورا مانند مترسک دهیسرد مهزاد به مرز مرگ رس جسم

 در مانده بود...  نیطوفان سهمگ نیا

 شد! یم قیبود که به بدن نااستوار اما محکمش تزر یجان اد،یاحسان و مه یها ادیفر یصدا
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د تن چن نینشد، احسان و همچ یخال کبارهیاز چند ضربه در باز شد و حجم خفقان آور آب  بعد

ز او ازاد را و مه تن مرده رساندند یکه همراهشان بودند، شتاب زده خودرا به اهورا ییها رویاز ن

 یگونه  یرو دیجدا کردن، چشمان غم گرفته اش، اشک شد، خون شد، آب شد و چک

 و اسمش را صدا زد.. دیاش، لباش لرز همردان یاستخوان

 مراه اود و هاز جسم وجان اهورا جدا ش یتکه ا یمتنقل کردن و پندار مارستانیرا به ب مهزاد

 رفت!

 زنان گفت:  ادیفر ادیمه

 اهورا...  یاحسان، پتو رو بنداز رو _

 شد! نیتمام نشده بود که اهورا، نقش زم حرفش

 نداشت.. ستادنیا یبرا یتوان

 در جسم لرزانش نبود یجان

 ... وصل بود یماندنش فقط به نبض کند زنده

غض برد، شد گوش سپ یآنبوالنس که هر لحظه دور تر م ریو سوهان روح آژ دهینخراش یصدا به

 یم ش راچند رنگ یو چراغ ها نیرفتن ماش یخورده و زخم ریت ییبغض ماند، با بازو اد،یمه

 ینش مجا رفت،یدر دلش بر پاست که اگر مهزاد م یدانست چه آشوب ی... فقط خدا مستینگر

 ... تنش به کمک او شتافت یتلخ در تمام رگ و پ یرفت و احسان بود که با حس

**** 

 یبغض ب نیکرد اما مگر ا یطاقت مادرش، دلش را خون م یبلند و ب یضجه زدن ها یصدا

 بود؟  یرحم تمام شدن
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 !!ییجدا زیغم انگ یلحظه ها نیداد و چه تلخ بود ا یمرگ م یبو مارستانیب یراهرو

 مادر را دردست گرفت و فشرد:  ی دهیچروک یها دست

 نکن!! یتاب یبه خدا باشه، انقدر ب دتیحاج خانم ام _

 کیبا  و مارستانیسرد ب یها واریزده به د هیتک میزن عمو مر، بود هیگر یفقط صدا جوابش

 یم روانش را پاک یاشک ها گر،یکوچکش را نگه داشته بود و با دست د یدست کتاب دعا

 کرد..

قفسه  یشکستگ دکتر، بخاطر یبود که مهزاد را به اتاق عمل برده بودند و به گفته  یساعت چند

 !!دیعلت به عمل انجام نیبود و بهم یکار دشوار هیخارج کردن آب از ر نهیس ی

 و پچ پچ وار گفت:  ستادیزده ا خی یاحسان با چشمان کنار

 اهورا چطوره؟  _

  اد؟یهوشِ، دستت چطوره مه ینکرده، ب یرییتغ _

 شده اش انداخت و زمزمه کرد:  یچیباند پ یبه بازو ینگاه

 خوبه! _

 رتگاهپ یقدم کیتر از جانش در  زیخواهر عز یشده اش، وقت نیدرد داشت در دل سنگ چقدر

 مرگ بود.

 دهیاف یول را باز کرد راهنشیاول پ یخوره وار قصد جانش را کرده بود، دست برد دکمه  یبغض

 مرگ بود...  ینداشت هوا، هوا یا

 مکتین یزد و خودش را رو رونیب کیتنگ و بار یناموزون از آن راهرو یینکرد با قدم ها تحمل

 خورده از باران پرت کرد...  سیخ
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 !دیکش یقیرنگش فرو برد و نفس عم یپرپشت مشک یموها انیم یدست

محکم  سخت بود، یمرد روز ها ادیمه ست،یکم آورده و ن گریکرد که د یخودش اعتراف م به

 ... یزندگ نیامواج سهمگ یدر تالطم ها یحت ستادیا یم

 روح خسته اش، شکسته و نابود شده بود...  اما

 ... کرد یم یسرپناه یبار حس ب نیاول یحضور احسان باعث شد سرش را بلند کند برا حس

 !ختیر رونیرا زهر کرده بود شکست خورد و از چشمانش ب شیکه گلو یسرطان

  احسان بود و محرم اسرار...؛ ردبتر از برادرش پناه  زیعز یپهناور پسرعمو وش-غ-آ به

 ... یپناه یو ب یکس یب یبود و سنگ صبور روز ها احسان

 شد...  یمنت خرج م یکه ب انشیپا یب یبود و برادرانه ها احسان

 دارمطاقت ن گهیبدم؟ کم آوردم احسان، د یجواب مامان رو چ فتهیب یاگه اتفاقمهیاد: 

ز ر ناس ییکه بال نیاز تصور ا یکرد و گفتنش هم سخت بود حت انیجمالتش را ب نیسنگ چه

 نفس کرد! یاحساس تنگ دیایدردانه ش ب

 نجایم اترس یم ستیمساعد ن ادیخونه، حالش ز یکن زن عمو رو با مامان بفرست ی: سعاحسان

 بمونه بد تر بشه..

رکت مل حاتاق ع یبه سمت راهرو دهیافتاده و خم یید از جا بلند شدند و با شانه هامر دو

 آمد رونیکردند همزمان با آنها دکتر از اتاق ب

 فت: ند گرا پاک ک شیاشک ها یسیآنکه رد خ یب ادیشد مه شتریاراده ب یب شانیقدم ها سرعت

 شد دکتر، حال خواهرم چطوره؟  یچ _

 بود گفت: آروم باش پسرم، خودت که حالت بد تره! یو جا افتاده ا انسالیم یکه مرد دکتر
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 گفت:  یرمق یبا ب ادیمه

 من به درک، حالش چطوره؟  _

 میکن یاتاقم، صحبت م دیاریب فیتشر _

 د: اد زد فیضع یاز کف بدهد و با اعصاب اریاز حد دکتر باعث شد احسان اخت شیب یخونسرد

 و!؟ رحال مادرش  ینیب ینم ؟یدینه چرا انقدر لفتش م ایکلمه بگو خوبه  هید المصب  _

 دستش را گرفت وگفت:  ادیمه

 کن!! تیآروم باش احسان، رعا _

 !!شهیم جوون؟ به لطف خدا و تالش من و همکارام حالش خوبه و بهتر هم یاریچرا جوش م _

 ... ختیر رونیحبس شده بود ب نهیکه در س ییها نفس

 گفت:  ادیتوجه به حالت هر چهار نفر، رو به مه یب دکتر

 !میصحبت کن دیبا د،یایشما همراه من ب _

 همراه دکتر رفت و احسان گفت:  ادیمه

 دیردبرگ گهیساعت د کی د،یاستراحت کن کمیخونه  دیببر فیزن عمو شما با مامان تشر _

 به رفتن...  ستینه مادر، من دلم رضا ن _

 مخصوص به خودش گفت:  یذات یبا مهربون میمر

مت ا آروت ریحمام بگ هیخونه  میکه دکتر گفت حالش شکر خدا خوبه، بر یدیجان، د نیمیس _

 !میگرد یکنه باز بر م

 ت!به خانه رف میشد و همراه مر میتسل عیماندن نداشت سر یبرا یکه خود، رمق نیمیس
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از بزاد مه تیگفتن وضع یادکتر بر یداشت و منتظر بود لب ها یکنار دکتر قدم بر م ادیمه

 ر انگشتدکت ریجان گ یقیبود رفتند باآلخره بعد از دقا یکه مخصوص کادر پزشک یشود، به اتاق

 دستش را بهم گره زد و گفت:  یها

 وفتن ر هیاهل حاش یول کنم،یجناب سرگرد، من حال شما و خانوادتون رو درک م دینیبب _

ده ارد شکه به بدن خواهر شما و یعادت به دروغ گفتن هم ندارم صدمات ستمین ینیمقدمه چ

 نیئپا یاو دو تا از دنده ه نهیکه شده، جناق س ییهستند در اثر ضرب و شتم ها یجد یلیخ

اقع مو نیوارد نشده در ا یضربه ا چیاما به نخاع ه دهید بیکمر به شدت آس سکیشکسته و د

ز اکدوم  چیکه خب در مورد خواهر شما خداروشکر ه نهیبب بیممکن هست که طحال هم آس

ه که ت کردشده و عفون یهر دو پا زخم یاز مچ تا پنجه  ده،یند یصدمه ا یداخل یاتیح یاعضا

 مراقبت باشند حتت یکم دیو با ستیحاد ن ادیالبته ز

ست مشکل رفع شد و فقط مجبور ه یشده که با عمل جراح یدچار شکستگ هیناح کیاز  فک

 از آتل استفاده کنن یند مدتتا چ

 کرد و به جلو خم شد ادامه داد:  یمکث دکتر

 یلیخ ماریاگر وضع ب یحت شهیکه گفتم با تحت مراقبت بودن درست م ییها نیا یهمه  _

 که هست...  یزیکه هست باشه، تنها چ یزیحاد تر چ

 شده؟  یچ _

براش مشکلِ،  دنینفس کش شه،یم نهیس ی هیناح یتو یکه دچار شکستگ یوقت یهر آدم _

شده و همونطور که  هیوارد ر یادیافتند و آب ز یآب م یحادثه تو نیخواهر شما درست بعد از ا

تنفس هم تا  تیوضع م،یخارج کن هیآب رو از ر میتونست یخدمتتون عرض کردم ما به سخت
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 شه،یهم به طبع راحت م دنینفس کش یشدن شکستگ میم که با ترمینرمال نگه داشت یحد

 زدیخوبه، چون اگر دست و پا م نینکرده وا یحرکت چیشده ه یکه دچار خفگ یخواهر شما وقت

 کرد...  یهوا، آب تنفس م یو به جا دادیرو از دست م یادیز ژنیاکس

بشون جوا وانجام شده  یخون، همگ ژنیاکس زانیو نوار قلب و کنترل م هیاز ر یولوژیراد عکس

 خوب بوده... 

 وگفت دیحرف دکتر پر نیب طاقت یب ادیمه

 ؟؟؟ مونه یدکتر زنده م یآقا _

 زد وگفت:  یلبخند دلگرم کننده ا دکتر

ئم ک، عالشما هم قابل در یو نگران شیتشو م،یکن یتالشمون رو م یتوکل به خدا، ماهمه  _

ا حد ت ،یاری... اگر هوشنهیپائ یلیخانم، خ یاریسطح هوش یول میرو نرمال نگه داشت یاتیح

 کما بره!!! یتو ماریممکن که ب اد،یامکان باالن

 وگفت:  دیکش ادیمه یافتاده  یشانه ها یرو یدست

 !!کنهیو درست م زیخودش همه چ ،ییبسپر به اون باال _

*** 

 ستمیحاد، س یو جسم یدکتر، در اثر فشار روح صیچهارم اهورا به هوش آمد، به تشخ روز

 بود! و کبود شده بودند پانسمان شده یشکنجه زخم ریکه ز ییاش مختل شده و پاها یعصب

 . و تب ولرز مبتال کرده بود.. دیشد یدر آب سرد اورا به سرما خوردگ ادیز ماندن
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اقت ط یه بو فقط اهورا بود ک گرفتندیچشم از اون نم یپدرش لحظه ا نیو ماهور و همچن آسا

تحت  از همو رنجور شده بود که ب فیضع ماند آن قدر یجواب م یگرفت و ب یسراغ مهزاد را م

 رفت...  یقرص و آرامبخش ها به خواب م ریتأث

*** 

 کردهن یرییتغ چیحال مهزاد ه یگذشت ول یهم م یو شب ها عذاب آور و پر تنش در پ روز

 خورد یمکان نتدرآمده بود و از پشت در اتاق مهزاد  یو سست یاز آن حالت منگ یبود، اهورا کم

 که با مخالفت دکتر مواجهه شده بود ندیبار ها و بارها خواست اورا بب

 کوچک پشت در اتاق بود...  یمهزاد، فقط از پنجره ا دنیاز د سهمش

 رم بهسشود، همان موقع  یعوض م یپرستار ها چه ساعت فتیدانست که ش یشب بود و م مهین

 یول بود مانده مارستانیعنوان همراه ب دست از اتاق خودش خارج شد، آن شب مادر مهزاد به

 ازش نبود...  یخبر چیفعال ه

و  اد رفتکردند، به اتاق مهز یتخت خود استراحت م یرو مارانیب یخلوت بود و همه  راهرو

لب بود، ق کرده دهانش را خشک و بد طعم ند،یاورا بب یکه کس نیدر را باز کرد، ترس ا یآرام ال

 د... به طپش افتاده بو شیو لمس کردن عروسک چشم آب دنید یبرا یقرارش با چه تند یب

 اتاق شد...  وارد

دور تا دور مهزاد را احاطه کرده بودند و  یبیبزرگ و عج یروح بود دستگاه ها یسرد و ب یفضا

کج و  یآنها دستگاه کنترل ضربان قلب را با آن خط ها نیداشتند، ازب یمخصوص یهرکدام صدا

 یخسته و لرزان به سمت تخت او رفت، چشمان آب یداد، با پاها یسبز رنگ را تشخص یکوله 

 صورت کبودش افتاده بود...  یرنگش رو یمژگان ب ی هیبود و سا هبراقش بست
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ن با آ یفرنگ یبایآن ز دنیکرد و چه درد ناک بود د یدهانش خر خر م یتو ژنیاکس ی لوله

اد و درئت به خود ج ،یتخت منفور و لعنت نیا یبکر روخاص و یهمه دخترانه ها و دلبرانه ها

 دست مهزاد سُر داد...  یدستش را رو

رده کخنه از بغض ر دیلغز یتن و صورت مهزاد م یرا تار کرده بود و نگاهش رو دگانشید اشک

 دیلرز یصداش هم م ش،یبه گلو

 شیقت پو یلیمهزادم من خ ؟ینیعاشقتو بب یخوا ینم ؟یچشماتو باز کن یخوا ینم زم،یعز _

وز رهر  که نیمسکوت بودنت، ا نیا ؟یفهم یم دمیبودنم رس یچشم تو شکسته ام... به انتها

 کنه یکشه، داره ذره ذره نابودم م یمنو م نمتیبیم نجایا

پر  ی نهیس برام حسرت بشه، دست رد به دنشیقسم چشماتو باز کن، نذار د یتورو به عل مهزاد

 شکست خوردم...  یباز نیدردم نزن من تو ا

 و ادامه داد:  دیمهزاد کش یگونه  یرو یدست

رم ب تیگاز زند شهیهم یبرا یاون وقت حاضرم اگه بخوا نم،یچشماتو بب گهید کباریبذار  _

 ام به مرگم! یراض

ز امان ا یب یقطره ها دیس-و-بدست مهزاد گذاشت و  یاش رو رو دهیسرد و خشک یها لب

 دست مهزاد افتاد...  یو رو دیچشمش چک

م کرد یشد، تا اآلن فکر م نیوجودم ذره ذره ته نش یبود که تو یعشق تو درد لذت بخش _

 م هم ازم گرفت...  نیفهمم که چشمات د یحاال م یفقط دلمو بهت باختم ول

پر  ی نهیبرام حسرت بشه، دست رد به س دنشیقسم چشماتو باز کن، نذار د یتورو به عل مهزاد

 شکست خوردم...  یباز نیدردم نزن من تو ا
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 و ادامه داد:  دیمهزاد کش یگونه  یرو یدست

رم ب تیگاز زند شهیهم یبرا یاون وقت حاضرم اگه بخوا نم،یچشماتو بب گهید کباریبذار  _

 ام به مرگم! یراض

امان از  یب یقطره ها دیس-و-بدست مهزاد گذاشت و  یاش رو رو دهیسرد و خشک یها لب

 دست مهزاد افتاد...  یو رو دیچشمش چک

م کرد یشد، تا اآلن فکر م نیوجودم ذره ذره ته نش یبود که تو یعشق تو درد لذت بخش _

 م هم ازم گرفت...  نیفهمم که چشمات د یحاال م یفقط دلمو بهت باختم ول

 کرده بود...  زیسرد را غم انگ یضاف یهق هق بلند مردانه ا یصدا

 ی نهیس یمهزاد بود، قفسه  دنیکرد که نشان از نفس کش ییخون بارش را نثار خط ها نگاه

 لب گفت:  ریکرد ز یشد و خس خس م یم نیباال و پائ یمهزاد به آرام

 باشه...  انیپا ینفس ها ب نیا یاله _

 د، نجوا کرد: در گوش مهزا دیس-و-بو آنرا  دیکبودش کش یشونیپ یرو یدست

 ... ستیتو ن انیپا یبد، نقطه  یخواب طوالن نیبلند شو و بگو ا _

 یمقسم  کردند که عشقش را به تمام مقدسات ینگاه م یبه مرد ریو متح جیبخش گ پرستاران

 ود!!بداد تا چشمانش را باز کند، نگاه همه و از جمله مادر مهزاد پراز اشک و ترحم 

 مرد ی هیگر دنید بود، سوزناک

 کوه غرور  زشیبود، ر دردناک

که آنجا  یبه تمام کسان تیاهم یآمد و ب رونیازبخش ب ده،یخم ینااستورا و قد ییقدم ها با

 حضور داشتند، خودش را در اتاق منحوس حبس کرد... 
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 کند باران امشب را...  ریسپرد، خدا بخ هیو پر گر یبغض ها را به آسمان ابر و

*** 

 ه همب یکردم و چشم ها یسوخت، سرفه آروم یگلوم م د،یچیپ ینامفهوم در سرم م یصداها

 بود و دیا سفکه بودم نگاه کردم، همه ج ییبه جا یچشم ریباز کردم، ز یام را به سخت دهیچسب

 هر یالبخند رو لبه دمیفهم یبود اما م نیشد، سرم سنگ یگنگ کم کم واضح م یها ریتصو

 بودند ستادهیسرم ا یباالبود که  یسه نفر

هم بهام بلکه کرد باعث شد  یمرد کهنسال، فکم رو حرکت دادم درد آروم کیپرستار زن و  دو

 دوخته بشه... 

 شد و گفت:  کمینزد مرد

 پس باآلخره، دختر ما از خواب خوشش دل کند...  _

شمم چحس بود، تنها مردمک  یبدنم کرخت و ب یتونستم انجام بدم، همه  ینم یحرکت چیه

 کرد و گفت:  میسرم و تنظ یاز پرستار ها درجه  یکی د،یچرخ یم

 همه منتظر تو ان...  رونیاون ب ،یخانم یخوش اومد ایبه دن _

  د...ش یذهنم روشن م یکه افتاده بود تو یهم افتاد، کم کم اتفاقات یبا درد رو چشمام

 چشمم نقش بست...  یکه تحمل کرده بودم جلو ییشکنجه ها تمام

 که گفت:  دمیدکتر رو شن یصدا

 ... میدار یواجب تر یدختر خوب، اآلن کار ها یدیخواب یبسه هر چ _

شد، همونطور که به  یکیرنگ دکتر  یشیم یرمقم به چشما یخودکار باز شد و نگاه ب چشمام

 کرد به پرستار گفت:  یمن نگاه م
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 به بخش...  دیو منتقلش کن نیرو انجام بد یینها شاتیآزما ،یمیخانم سل _

تار مک پرسها گرفته شد، با ک یو عکس بردار شیآزما یتا همه  دیطول کش یچند ساعت بایتقر

 گفتم:  دیرس یکه از ته حنجرم به گوش م فیضع ییبا صدا دمیتخت دراز کش یرو

 خانوادم... کجان؟  _

 زد گفت:  یمهربون لبخند

  ؟یسرت، درد ندار زنیریم انیاالن م م،یزور پشت در نگهشون داشتبا  _

 مرتبم کرد وگفتم:  یکم

 !!نمی..بشخوامینه، م _

باعث  اشت ود یبزرگ یرو از نظر گذروندم، پنجره  یاتاق خال رون،یکرد و رفت ب میرو تنظ تخت

 به داخل بتابه...  یشده بود آفتاب کم جون

 اومدن.. یکه به سمتم م ادیمحکم باز شد، سرمو چرخوندم سمت مامان و مه در

فت، رفرو  ادیبرادرانه مه شو-غ-آسرم تو  امیلب هام نشست و تا به خودم ب یرو یخشک لبخند

گونه اش  یاشکش پشت هم رو یدست هام گذاشت و قطره ها یسردشو رو یمامان دست ها

 آروم گفتم:  دیچکیم

 ونت برمنکن قرب هیگر _

 و فاصله گرفت لب زد:  دیس-و-بسرم رو  ادیمه

  ؟یخوب _

 تکون دادم، وجود آتل فکم حرف زدن رو برام مشکل کرده بود سرمو
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 یقتبگم از و تونمیو به جرئت م دمیمامان کش ی دهیصورت چروک یلرزونم و رو یها دست

 شکسته تر شده!! دمش،ید

ه س-و-بغرق  شونیکیو هر بار صورتم توسط  دنیپرس یهم سوال م تیو مامان از وضع ادیمه

ان ن احسوارد اتاق شد ینگذشت که احسان، عمو و زنعمو هم با دسته گل بزرگ یزیشد، چ یم

 گفت:  دیتا منو د

 شمیماحت ر یریمیشدم از دست تو، گفتم م ریپ ؟یال مصبتو باز کرد یباآلخره اون چشم ها _

 ..یآفت ندار ینگو بادمجون بم

 خوبه حالم نکهیکرد از ا یم کرد و ابراز خوشحالل-غ-ب هم احسان

 ... دادمیکه با حوصله وآروم جواب م دنیپرس یم یتخت رو گرفته بودن و هر کدوم سوال دور

 کرد یچشمام رو تَر م نیانداخت و هم یبابا م ادیکردن به عمو منو  نگاه

 مه کرد: م کرد و در گوشم زمزل-غ-بدرد م رو از نگاه در موندم خوند و به طرفم اومد در  عمو

م اما ر کنبرات پ تونمیمهبد رو نم یجا ،یرو بخور یزیحسرت چ ذارمیمن هستم، نم یتا وقت _

 ... شتمیمن پ یخواست یزیو هر چ یبه بعد داشت نیازا یهر مشکل

 نرویب ساعت بعد همه از اتاق میبرعکس عمه، با محبت بود و چقدر دوستش داشتم، ن چقدر

 رفتن و گذاشتن من استراحت کنم

 دیچرخ که در باز شد، نگاهم رفتمیمسکن ها به خواب م ریگرم شده بود و تحت تأث چشمام

 اومد تو.. شونیآشفته و پر یسمت در که اهورا با ظاهر

و برام سخت  دنیکه نفس کش میروال زندگ یبود رو یخواست، اهورا سد یبودنش رو نم دلم

 بود که من تحمل کرده بودم ییها یتموم سخت یبانکرد، اون باعث و  یم

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 عاطفه.تی –حس تنهایی  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

514 
 

 یوشدم به آسمون حضورش و کنارم حس کردم و بعد دستش ر رهیو ازش گرفتم و خ نگاهم

 دستم نشست!

 ... دیلرز یم دیاما نبا دیکرد، صدام کرد و دلم لرز صدام

 شد به جونم افتاد.. شیآت نشیغمگ یصدا

 نیا ینیدن چند زو ب میبود دهیاومدم، من و اهورا به آخر خط رس یم نیاز موضع ام پائ دینبا اما

 در هم شکسته عمر تلف کردن بود. یرابطه 

 تونستم چشم ببندم! ینم دیچیپ یخاطره هام م یکه تو یشوم ی گذشته

 سقوط کرد.. نیوزم دیو بغض اتاق رو پر کرده بود، زمان به صفر رس سکوت

 یم هابه چش م،یکوچ کن هیشد به گر یبود و کاش م دهیهردومون به مرز مرگ رس یگلو بغض

 نگاه کردم سشیآروم و خ

 دیرس یاز خروش که هر لحظه به طوفان م یآروم بود و من طرح یایاهورا در یچشما

کن... ابودم نن گهیخورم، تو د یدارم غلت م یدور برگردون بدبخت یمن رو ر،ینگاهتو ازم نگ :اهورا

 لحظه ام؟  نیسه هفته اس منتظر ا یدونیم

 نیاتحمل  زدمیدست و پا م یبد خلسه ا یمن خودم تو زد؟یحرف م یجور نیچرا ا ،یلعنت

 حرف ها رو نداشتم؟  نینگاه و ا

 باتالق جدا شم؟  نیکردم تا ازا یم کاریچ دیبا

 قلبم گذاشتم و احساسم رو خفه کردم گفتم:  یرو پا

 !!یتا حرفامو از چشمام بخون کنمیخوب نگاهت مچرا نگاهت نکنم؟ اتفاقا  _

 چشماش که تارشده بود...  یقهوه ا یزل زدم تو یو دلواپس یدلخور ایدن کی با
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 لب ریخوند که ز یاز چشمم چ دونمینم زد،یموج م یخشم دوست داشتن هینگاهش  ین ین یتو

 گفت: 

 کردم احساس تو هم نسبت به من متقابله...  یحس م شهیهم _

 رییط تغفق رهینم نیوقت ازب چیحسه، حس هم ه هیاهورا خان،  ستیوست داشتن که کاال ند _

 هم درد، بد تر از همه نفرت!!! یوقتا به اندوه و غم گاه یگاه ده،یحالت م

 واریو د مدویم نفسم بند گفتمیکه م یانداخت، با هر کلمه ا ریدرد رو شو ازم گرفت و سرشو ز با

 ریگ یهدورا یشدن و قصد خفه کردنم رو داشتن، تو یتر م کیاتاق هر لحظه به من نزد یها

را اهو و حسم به رمیاشتباه بگ میتصم دمیترس یاحساسم مشخص نبود، م فیکرده بودم و تکل

 باشه...  دیکه با شهنبا یاون

 خواست نه ترحم! یاز من دل م اهورا

ندان ز یمن بهش، وابستگ یبود که عالقه  نیترس من ا یکه خودش شکسته بود و همه  یدل

 به زندانبان باشه... 

ک قلقل و احساسم رو دیکش یدست رو دلم م یهر بار به نحو رشیمتغ یکه با رفتار ها یکس

هش ببشه  نبود که یمرد شکستیدر هم م؛ که خودش به وجود آورده بود یو باز اعتماد داد،یم

 . ..میو سخت بود یراه طوالن نیاد، ما اآلن ته اراه و باهاش ادامه د نیکرد و ا هیتک

 فتگر یضربان م ختیر یم رونیکه از دهان خودم ب ییزد و از حرف ها یبه شدت م قلبم

 !!نمتیخوام بب یبرو اهورا... نم _

 شد و آروم گفت:  زونیاز پلکش آو یاشک

 زدیآو یکه به پلک مرد م یاشک _

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 عاطفه.تی –حس تنهایی  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

516 
 

 زدیر یغرور را به هم م قانون

 دارد دنیو اشک مرد د میگر یم

 دارد دنیخوردن کوه درد د سر

م و داختبه پام ان یاما با دست آزادم چنگ فتمیکم مونده بود که خودمم به هق هق ب گهید

 هم فشردم! یدندون هامو رو

 رو پاک کرد و گفت:  سشیجا بلند شد صورت خ از

 ستت بدم!!از د خوامیگردم!من نم یباز بر م یاما فعال، آروم که شد رمیم _

 پتو! ریاتاق گرفتم و سرمو کردم ز دیبراق و سف یدر نگاهمو از سنگ ها یصدا با

  ه؟یچه حس و حال نیا ایخدا

*** 

 مامان جان؟  یریکجا م _

باشه ن دایکه آتل گردنم پ کردمیم میتنظ یکه شالم و طور یبه طرف مامان و در حال دمیچرخ

 گفتم: 

 قدم بزنم! یکم خوامیم _

 یبر ییالزم نکرده جا یخوریهوا سرما م نیتو ا _

 غرغر گفتم:  با

 ونه!خ نیتو ا دمیمرخص شدم پوس مارستانیدو هفته اس از ب یکنیلوسم م یدار گهیمامان د _

 دنبالت اد،یامروز اهورا م _

 پرخاش گفتم:  با
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  د؟یفهم یچرا شما ها حرف منو نم نمشیخوام بب یغلط کرده، نم _

م زل دره یمااخ اب؛ ستادیکرد و اومد روبه روم ا یو به مامان اشاره ا رونیاز اتاق اومد ب ادیمه

دم ق اطیح یکه تو همین طورزده بودم بهش بازوم رو گرفت و منو با خودش همراه کرد، 

 گفت:  میزدیم

 رونشیب دادیاد وببا دعوا و د نجایهربار که اهورا اومده ا ه؟یچ ندهیآ یات برا میمهزاد، تصم _

 یکرد

 نیا بُرم یم ؟یفهم یخواد م یدلم بودنش رو نم اد،یمه ششیخوام برگردم پ ینم گهید _

 رو!! دهیطناب پوس

م حرف یو مصمم رو یشد من باشم که انقدر جد یکرد باورش نم یناباور بهم نگاه م ادیمه

اد د یال نمدرصد هم احتم هیبچگونه راه انداخته بودم  یباز هیکرد  یو همش فکر م ستادمیا

 باشه یحد جد نیتا ا هیضق

 گه گفتم:  ینم یزیچ دمید یوقت

 رمیگ یم میخودمه، و خودم براش تصم یزندگ _

 کنارش خواستم رد شم که مچ دستم رو گرفت:  از

  نه؟یحرف آخرت هم _

 بود نیحرف اولمم هم _

شتم رفتم، از درون دا اطیو به سمت در ح رونیب دمیمحکمش کش یدست ها نیاز ب دستمو

 اما خودم رو نگه داشتم دمیترکیم
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 زایکه ن شدم یاختالل روح هیکردن که من بعد از اون اتفاق دچار  یو اهورا هر دو فکر م ادیمه

 فتمگر میفکر کرده بودم و تصم ییتنها نیهم یمن تو یدارم تا چند مدت تنها باشم ول

 اش مانعپه با خواستم در و ببندم ک یبا بد خلق دمیکش ینیاهورا ه دنیو باز کردم که با د در

با  فتم ورکه مانعش بشم عقب عقب  دیشد و با زور خودش و انداخت تو، نتونستم و زورم نرس

 اخم نگاهش کردم: 

  ؟یخوایم یچ نجایا _

 لب زد:  یجمع کرد و با لبخند آروم لباشو

 خانممو!! _

 رییتغ همه نیا کبارهینبود چطور به  ینطوریبشر گرد شد، اهورا ا نیهمه وقاحت ا نیاز ا چشمام

 کرده بود؟ 

 حالت چطوره؟  امروز؛ زمیعز _

 دیکش ینگفتم، فقط نفرت بود که از چشمام زبونه م یزیچ

 و قرمز به طرفم گرفت و گفت:  دیاز رز سف یگل دسته

 قابلتو نداره خانم گل! _

  نکردم گفتم: یکرد، اما توجه یتم م-س-عطرش م یخشم به سمتش رفتم هنوز هم بو با

 نمیبب توختی... خواااااااااام ریچند بار بگم نم ،یحرف منو بفهم یخوایکه نم نیمثل ا _

داد تقال  هیمن، دستشو دور کمرم انداخت و چونه اش رو به سرم تک یتوجه به حالت عصب یب

 بودنم به نفس نفس فیدستاش خالص بشم، اما محکم گرفته بودم بخاطر ضع نیکردم تا از ب

 افتادم... 
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  ؟یداریچرا دست از سرم بر نم _

 گوشم گفت:  کنار

  ؟ینابودم کن یخوایآخه چه دردته خانم من؟ چرا م _

 ازش فاصله گرفتم و گفتم:  یکم

 یداد تا از خونه ات برم نشون یکرد یکه کار یتو؟ همون شب ایمن؟ من نابودت کردم  _

 ... یچقدر مرد

مین هخودت منم  یتو دنبال زندگ م،یخواست یکه هر دو م یزیهمون چ رمیم تیاز زندگ من

 طور

 : دیطاقت داد کش یب اهورا

بعدش  و یودکه نب یمدت نیمن اشتباه کردم، تو ا ،یخوام لعنت یخوام... نم ینم گهیحاال د _

 هزار بار جون دادم...  ی... باور کن من روزمارستانیهم ب

 داد زدم:  دمیکه کش ییزجر ها یادآوری با

 برو نجایولم کن... اهورا از ا _

 که هستم نکن! ینیمهزاد بمون برام، خراب تر از ا _

 یها کنم که اون شب نحس، با حرف هیتک یتونم به کس یمن نم ؟یبمونم کجا آخه لعنت _

که  یهست ییبالها یبرم، توو... مسبب همه  رونیبشم و از خونه ب وونهیوحشتناکش باعث شد د

 به سرم اومد... 

 .. من. یاهورا از دور کمرم شل شد و کنارش افتاد با بهت زل زده بود به لب ها دست
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 رد وبموهاش فرو  یدستاش افتاد و پنجه اش رو تو نیسخت بود، دسته گل از ب یکم باورش

 نجوا کرد: 

 نزن! میزندگ ی شهیبه ر شهیت _

 و کردم بهش و گفتم:  پشتم

 ... میکنیدفعه تمومش م نیمنتظر اظهارنامه باش، ا _

ب ض قلانداخت و نب یبغض به گلوم چنگ م ،یپشت اطیح یتند کردم به سمت کلبه ام تو قدم

 شد...  یو کم م ادیخرابم ز

وده، منو اهورا ب یخشک شده زدم مشخص بود که اون هم شاهد مشاجره  ادیبه مه یا طعنه

و از پاهام وپله ها نشستم  ید گوشه کار دستم دا ادیز ستادنیسرپا ا دیچیپاهام پ یتو یدرد

 آوردم و مشغول ماساژ دادنش شدم!! رونیکفش ب

 بودم دهیمحض رس یتفاوت یو به ب دهیبر ایدن یبودم، از همه  دلخور

 د ازشگرفته بودم و محال بو میتصم زن،یبر گذاشتمینم یپشت پلکم جمع شده بود ول اشک

 م... رفا بودح نیا کار رو نکنم اما لجباز تر از نیکه ا زدیم ادیاز درون فر ییصدا هیبرگردم... 

 یبرا یه ااز کلم غیاما در دیلرز یم کشیبار یاشک بار کنارم نشست لبا ییبا چشم ها مامان

 گفتن... 

 ش پنهون کردم و گفتم: وش-غ-آتو  سرمو

 ترسم! یمامان من م _

 موهام نشست و مشغول نوازشم شد...  یلرزونش رو یها دست

 ستیتو ن یبهتر از اهورا برا چکسیه ،یریراه رو اشتباه م یدخترم دار _
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 لباش گذاشتم گفتم:  یرو انگشتمو

 ینکن منو منصرف کن یمامان سع شششش،یه _

 !یهنوز هم لجباز _

 نه _

بود،  گارینخ س هیاش  گهیودست د بیج یدستش تو هیاومد  شیآروم، پ ییبا قدم ها ادیمه

و  لترشیفزد به  یمتنفر بود حاال خودش داشت پک م گاریروز از س هیکه  یادیتعجب کردم مه

 گرفت...  یم نیسنگ یکام ها

من پر  وبود  پوزخند زد و نگاهش و ازم گرفت، دلخور دیرو که د گارشیس یشده ام رو خیم نگاه

ونستم د یمبودم که ن ییبود من هم دلواپس فردا ریاز بغض، ناراحت بود منم غصه داشتم، دلگ

 بشه...  خوادیم یچ

 یدب شویگزند یخوایم یراحت نیحاال به هم یدیامونش رو بر ،یجونش رو به لب رسوندمهیاد: 

 ؟؟؟ به باد

 یپدر بود برا که فقط برادر بزرگتر نبود، یبرادر یکردم و داد زدم، صدا بلند کردم رو پرخاش

 بودنم! میتی یروز ها

ام جا  نهیکه تو س ییمگه از دردا ؟یمن بود یمگه تو زندگ ه؟یچه قضاوت مسخره ا نیا _

 یحاال من شدم ظالم و اهورا مظلوم؟ اون ؟یشد یرحم قاض یکه انقدر ب یخوش کرده خبر دار

پشت  یباهاش کم بال سرم اومد؟ اهورا پل ها یشوم شبامه؟ مگه تو زندگ یها سبوکه باعث کا

تونم حرف ها و  یم بد موند، نمو راه برگشت نگذاشت، بد بود و تو خاطر دسرش رو خراب کر

 که ببخشم!!  ستمیو اونقدر هم بخشنده ن رمیبگ دیگذشته اش رو ند یرفتار ها
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 ادی، مهگرفت که زده بودم به نفس نفس افتادم و بدنم لرز یا یدر پ یکوبنده و پ یحرف ها از

م به ه ادیهمو مامان وحشت زده به طرفم اومدن و مامان مشغول ماساژ دادن کتف و گردنم شد، 

 آب برگشت وانیل هیسرعت داخل خونه رفت و با 

 بهتر شد یبه خوردم داد حالم کم و

 گفت:  عیسر مامان

 یخور یشده,سرما م فیتو، بدنت ضع میبر _

 آروم گفتم:  ییتن صدا با

 خوبه!! جا نیداخل هوا کمه، هم _

 اریپتو ب هیمامان جان  :ادیمه

 کنارم نشست و گفت:  ادیاز جا بلند شد و رفت، مه مامان

  زمن؟یعز یشیم یچرا عصبان _

 که فقط از اهورا نمک خورده!! یقیزخم عم هی ادیروح ترک خورده ام مه هیمن  _

 زدم و گفتم:  یتلخ لبخند

 که با اهورا داشتم...  هیدردناک یزندگ ی هیمن، هد فیاعصاب ضع _

 دادم وگفتم:  هیرو به شونه اش تک سرم

 کشم! ینم گهیکنم د یحس م اد،یخسته شدم مه _

 !میاشها بتن میدار اجیدونست احت یهر دومون و خودش رفت، خوب م یپتو رو انداخت رو مامان

آزارت بده، امانت دار  یزیچ خوادیدلم نم یتر زیعز ایدن یتو زیمن از همه چ یتو برامهیاد: 

 جفت چشمام قبوله یرو یتو بگ یبه بعد هر چ نیبابا نبودم امااز ا یبرا یخوب
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 ادیوقت تنهام نذار مه چیه _

 باهاتم!! یکه بخوا یزیتا ته هر چ _

تم ه راحکه بتون یخواست، معجزه ا یمعجزه م هیزدم و چشم هامو بستم!دلم  یکم جون لبخند

 درد...  نیکنه از ا

ه ک یمن و دادخواست طالق تیبا شکا، گذشت یم یها مرده بودن و زمان به کند عقربه

ه اهورا ب یونه از خ لمیوسا ادیبا کمک مه؛ اهورا و منتظر روز دادگاه بودم یفرستاده بودم برا

 یا رشته نیبودم، آخر نیاتاق سابقم جا گرفت، غمگ یکرد و تو دایخودمون انتقال پ یخونه 

 یه ه گفتببود که  نیجالب ا؛ بردم نیخودم از ب یشد رو با دست ها یوصل م وراهم که به اه

 خودم ی استهخو یینزده، جدا ینکرده و اصال حرف یریهام جلو گ لهیاهورا از آوردن وس اد،یمه

 وار بودم که اهورا، مانع از رفتنم بشه! دیام یبه طرز احمقانه ا یبود ول

 یبد یز هاکه رو دمید یم رفتم،یبه فکر فرو م یاما وقت خوام،یم یکه چ دونستمیهم نم هنوز

م بود که گرفته یمیخوش بود، پس تصم یاز روز ها شتریب یلیکه با اهورا داشتم تعداش خ

 درسته!

شد  نیابر  گرفتم وقرار یاستعالج یسه ماه از دانشگاه مرخص یکه داشتم برا یپزشک یگواه با

  بدم... ول روکه مونده بود رو بگذرونم و خرداد ماه امتحان ترم ا ییکالس ها دیتا بعد از ع

تنگ اتاقم،  روزیبود، من افسرده و هر روز الغر تر از د ادیدوش مه یکار ها رو نیا یهمه  البته

و طالق  امیدر ب یفیکه از بالتکل گهیدادم چند وقت د یم دیرفتم، و به خودم ام یم لیتحل

 تیدونستم که وضع یاما نم فته،یروال خودش م یرو یو زندگ شهیدرست م زیهمه چ رم،یبگ

 !!شهیکه هست م یزیچ زبد تر ا
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 یس مح شتریرو، کنارم ب یخال زیچ کیهر روز وجود  م،یبهمن ماه بود لیو اوا گذشتیها م روز

 کردم!

 دور و نامعلوم! ینقطه  هیبه  زدمیحرف شده بودم و ساعت ها زل م کم

 یلوج یبزنه تا داد بزنم و هرچ یبهم حرف یرو نداشتم و منتظر بودم کس یزیچ ی حوصله

 !رمیهدف بگ واریدستمه به سمت د

 اما دست خودم نبود. شدمیخودم شرمنده م یاز رفتار ها یگاه

 از هر طرف احاطه ام کرده بود...  یادیز یروح یها فشار

ه وار ه خورنشه طالقم بد یاگه اهورا راض نکهیکه شب ها رو ازم گرفته و فکر ا ییها سبوکا

 کرد. یم یمغزمو متالش

 ه بود وموند از کار خودش هم باز یحت چارهیب کرد،یو حس م دیفهمیم ادیام رو فقط مه یکالفگ

 برگرده اصفهان! تونستیبخاطر من نم

م و داز کررفت، آتل فکم رو ب یرو به وخامت م یو حال روح یام رو به بهبود یجسمان تیوضع

 کردم...  یگرفت، استفاده م یکه درد م یفقط مواقع

 کر کردنکه ف بود با خط قرمز یزد و انگار اهورا ممنوعه ا یپرسه م یهر لحظه به سمت افکارم

 به او گناه بود وبس!

س حم از شد یپر م یشد، گاه یراه برام روشن م کیبودم که هر لحظه  یکیتار یایدن ریگ در

 گرفت یسراسر وجودم رو نفرت م یگاه ب،یغر یو دوست داشتن یدلتنگ
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روح  یو ب سرد یها مکتین یکنار مهزاد رو شهیرنجور و خسته تر از هم د،یدادگاه فرارس روز

 یها کیسرام شده بودم به رهیخ کرد،یم ونیکه کنارم ش یتوجه به زن یدادگاه نشسته بودم و ب

 وداز اهورا نب یخبر چیو ه بستیم خیو بعد  شدیاشک م زیلبر میآب یرنگ، چشما یطوس

 بست و رمق از پاهام رفت...  خیرگ هام  یاسممون رو صدا زدن، خون تو یوقت

اتاق  ش بهو دنبال خود دیمنو کش ادیگذاشتم که تهش نامعلوم بود، مه یم یپا به راه داشتم

م وده بمسن بودن، نشست یکه هرسه مرد یو دو منش یقاض یرو به رو یچوب یصندل یبرد، رو

 یبرخهم  باز یساعت گذشته بود ول مین دادم،یکوتاه م یموردشون جواب ها یب یو به سوالها

 از اهورا نشد... 

 دیبا ره،یبگ هدیاومدم، اهورا حق نداشت ناد یم نیدادگاه پائ یاز راه پله  شهیتر از هم یعصب

 وگفتم:  دمیغر ادیاومد، باخشم سر مه یامروز م

  ومد؟یزنگ بزن بپرس کجاست؟ چرا ن هی _

 ده یهزار بار زنگ زدم جواب نم _

 پرس و جو از خانوادش بکن! هی _

 سرش رو تکون داد وگفت:  ادیمه

 باشه حتما _

  ؟؟ هیدادگاه ک یوقت بعد _

 که!!! دنیوقت نم ایزود نی!به اگهیهفته د کی یالتماس افتاد برا یبا کل _

 گفتم:  رلبیو ز دمیرو با حرص جو ناخنم

 که راه انداخته؟  هیبچگانه ا یچه باز گهید نیا _
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 رو برام باز کرد وگفت:  نیدر ماش ادیمه

 یابیق غور طالجلسه دادگاه حضور نداشته باشه، خود دادگاه دست یچهار بار تو ایاگه تا سه  _

 !دهیرو م

و  رمیگب لیکو تونمیمنم م ینطوریا خواد،یم یالاقل حرف حسابشو بزنه، بگه چ ادیخدا کنه ب _

 مخمصه تموم شه! نیزود تر ا

 و اوردمیواضح بود که طاقت ن ینگاهش به قدر ینگاهم کرد، حرف ها یچشم ریز ادیمه

 شدم.!. رهیخ رونیبه ب شهیازش

 هام یدلدو شیبه اصطالح مشترک، هر روز آت یزندگ نیکالفه ام از ا ،یسردرگم نیام ازا کالفه

 !شدیگوشم نجوا م یتو یلحن هیاهورا هربار با  یها ... حرفشهیم شتریب

نه و از شور نیبار سنگ نیکردم و ا یبود رو باز م دهیچیپ میکه به دست و پا ییبند ها دیبا من

 داشتم...  یهام بر م

 نکهیا یه برانداشتم  یبیعج یاهورا ارسال شد، دلهره  یدادگاه برا هیبار بود که احضار نیدوم

از  اهور هممن و آسا جو یافتاده باشه چون حت یناراحت بودم که نکنه اتفاق نیاز ا اد،یدوباره ن

 خبر بودن! یاهورا ب

 کردم! یم هینشستم و همراه با آسمون گر یشب پشت پنجره م مهیها تا ن شب

 !تمفیخودم رو روال م ،یکردن اهورا از زندگ کتیکردم با با یبود که فکر م احمقانه

 ندارم! ادی یزیچ یو تو خال یحس دلتنگ هی اون روز ها جز از

 شدن به آسمون رهیمن بودم و خ فقط

 هام یقرار یبودم و ب من

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 عاطفه.تی –حس تنهایی  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

527 
 

 !!!هیبودم و شب و گر من

 !دیکش یوجودم شعله م یکنارم، تو زیچ کینبود  حس

 . ومد..ابار مامان هم همراهم  نیا د،یشد و موعد دادگاه فرا رس یهفته به سرعت سپر کی

 ییم هاودآدبمختلف  یداخل، دادگاه مملو از آدم ها ادیاهورا م یک نمیبه در بود که بب چشمم

 داشتند...  یسرنوشت کیکه هرکدوم 

 یها یاریب ها ناراحت از بد یلیدادگاه به نفعشون تموم شده و خ نکهیها خوشحال از ا یبعض

 ... یزندگ

مد آرفت و  که اونجا در ییکسا دنیداضطرابم با ؛ داشت زیدلهره برانگ ینا آروم و جو طیمح

 شد! یم شتریو ب شتریبودن، ب

شد  یکو مابود که تو سرم  یاسمم رو بلند خوند، صداش ناقوس ینوبت ما شد و سرباز دوباره

 قبل، بدون حضور اهورا افتاد...  یدفعه  یوارد اتاق شدم و همون اتفاق ها

 کردم یال شدم فکر منشسته بودم و به غرور لگد م ادیمامان و مه کنار

ه را رو باهو زیآم نیکننده و توه ریتحق یاز حرف ها یکیخودم در حال کلنجار رفتن بودم که  با

 زمیزوت عخوش رنگ وحال یناب، چشما یلبخند ها یادآوریتا ازش متنفر شم اما با  ارمیب ادی

 !دیپاش یتصوراتم رو فرو م یهمه  رش،یاخ یگفتن ها

 کرد...  یقلبم رخنه م یتو یناگفتن یحس کینفرت  یجا و

 حس کی فکر کردن بهبه جای کردم که عقلم رو به احساسم ارجح بدم و  یام رو م یسع تمام

 شمیاندیب ندمیو ناشناخته، به آ یالک

 لب گفتم:  ریزانوم مشت شد ز یرو دستم
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 من دوستش دارم؟  یعنی _

م سرشو خ ردارهنگاه از روبه رو ب نکهیبدون ا نهیبود، دست به س دهیکه زمزمه ام رو شن ادیمه

 کرد به سمتم و گفت: 

 ... یکن ریسکه ان، مبادا عشقت رو به نفرت تعب کی یعشق و نفرت دو رو _

  واب...خشده بودم اما خودم رو زده بودم به  داریخوردم، ب یتکان سخت ادیمه یجمله  از

 تند پشت سر هم گفتم:  تند

 ... من دوستش دارمستمینه من عاشق ن _

 بره! نیتکون دادم تا افکارم از ب سرمو

ه و زدکه خودش ر یکرد اما کس داریب شهیکه خوابه رو م یگفتن آدم شهیهم نکهینه ا مگر

 بخواب نه... 

 دیبفرمائ _

 را الغرم، اهوافکارم پاره شد و سرمو بلند کردم و نگاهش رو دنبال کرد یرشته  یقاض یصدا با

 ورتمص یناآروم وارد شد، نگاهش از رو یو حال شانیپر یبا صورت دمش،یکه د یتر از وقت

 نیائ و پاستخوان ترقوه اش باال دیدرخش یم یاز سرخ یهاله ا یشد، چشماش تو یبرداشته نم

 شد! یم

 لب گفت:  ریمخلوط شده بود ز گاریس ینشست، عطر سردش با بو کنارم

  معرفت؟ یب نمیبب نجایتو رو ا دیمن با _

 دیلرز یمده و ضربان قلبم باال رفته بودو دستام سر ش ینگم، حساب یزیرو گاز گرفتم تا چ لبم
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بلند  یقاض یکردم که صدا یم یوقت ازم جدا نشده بود باز چیحلقه ام که از بعد ازدواج ه با

 شد

 کی ه، کداما بودطالق از جناب پاکزاد از طرف شم یخب بسم اهلل... خانم مهزاد رادمان، تقاضا _

 و...  نیدارد، دست به زدن، ندادن نفقه، عدم تمک شونیاز موارد حق طالق را ا

 گفتم:  دیلرز یکه مشهود م ییاعتماد به نفس ام رو جمع کردم و با صدا تمام

 میباهم ندار یا ندهیآ شونینداشتن تفاهم و اختالف نظر، من و ا _

  ن؟یدیرس جهینت نیبه اچطور  _

 زدم:  یتلخ پوزخند

 و نداشتن عالقه! یبعد از شش هفت ماه زندگ _

 صداشو صاف کرد و دستشو باال برد و گفت:  اهورا

 چند لحظه...  ،یقاض یآقا دیببخش _

 دیبا سر اشاره کرد: بفرمائ یقاض

 کرد وگفت:  کمیسمت من و سرشو نزد دیچرخ اهورا

 ... یکه زد ییحرف ها _

 تو حرفش. وگفتم:  زدم

 بود از ته قلبم! قتیهمش حق _

 : م گفتآروم که فقط من بشنو ییبا تن صدا د،یلبشو گز یدهنش رو قورت داد و باحالت آب

 وونهید شتریبخوادت، از من ب شتریکه از من ب شهیم دایپ یکس یکنیباشه... باشه..اگه فکر م _

 ... ستین ی!برو... تو موندن التماسدمیطالقت م رون،یب رمیم تیات باشه... از زندگ
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 وبود  خودشو از دست داده تمیقلبم ر زد،یکه حرف م یتمام مدت ،یچرخوند سمت قاض سرشو

 !دیجوش یچشمم م یاشک تو

رام جا بداد، جو اون یکرد و در خواست طالق توافق قیمنو تصد یحرف ها یرو به قاض اهورا

 م!!ک دنینفس کش یمتشنج شده بود و هوا برا

 شد. یم نیام به شدت باال و پائ نهیس ی قفسه

 رو به من گفت:  یقاض

  ؟یستیدخترم، حامله که ن _

 و لرزون گفتم:  فیتکون دادم و پوزخند زدم، ضع یرو به نف سرم

 ... رینخ _

 ..یاریب شگاهیطالق، برگه از آزما یالزمه که برا _

رفتم  زشیم ناموزون به سمت ییامضا، با قدم ها یبرا میایب شیاز من و اهورا خواست پ یقاض

 ردم وبرگه رو امضا ک یرو یجون نداشت خودکار رونگه داره، به سخت یسردم حت یدست ها

 ت: گف یلرزون برگه رو امضا کرد، قاض ییاهورا هم مثل من با دست ها ستادم،یکنار ا

 !دیطالق اقدام کن یبرا دیهروقت که خواست د،یتونیحکم م نیبا ا _

نداختم اموم مغ ینگاه و به اهورا نیشد که چشمامو بستم، آخر دهیدادگاه با ضرب روش کوب مهر

 !میرفت رونیو همراه مامان از اتاق ب

 بود...  دهیفا یام فشار آوردم تا راه نفسم باز بشه اما ب نهیس به

 از جنس سرطان راه گلوم رو بسته بود و تلخ کرده بود یسد

 چه مرگم بود؟  گهیخواستم؟ پس د یرو نم نیخودم هم مگه
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خوب  نکنه، وگرنه من حالتش رو هیمن گر یتا جلو کردیبه شدت خودش رو کنترل م مامان

 نداره تا مثل انبار باروت منفجر بشه!! یمرز دونستمیم شناختم،یم

 ش!! یم یهر لحظه پر و خال شیآسمون یها چشم

 کنه جز مرگ فیحال اون لحظه رو توص تونستینم یکلمه ا چیه

 ریسا یتبرزخ لعن نیمبهم شده بودم و تو ا یحس ها ریرفتم، اس یم دیکه با یلحظه ا درست

 شدم... 

 ستادم،یظر امنت ادیمه نیزدم و کنار ماش رونیتند از ساختمون منحوس دادگاه، ب ییقدم ها با

اه د، نگحرکت کر ادیومه میشد نیماشسوار  زیکه اومد، هرسه در سکوت وهم انگ دینکش یطول

د، خشک ش یدادگستر یپله ها یبرلب رو گاریوس یمشک ییبا پالتو دهیخم یآخرم به مرد

اشتم حرف زدن ند ییگلوم خشک شده بود توانا د،یکاو یو من رو م دیلرز یمردمک چشمش م

 حال گفتم:  نیباا

 محضر؟  میریم یک _

 گفت:  رلبیبهم انداخت که تا عمق وجودم رو سوزاند، ز ینگاه نهیاز آ ادیمه

 ... رمیگیفردا وقت م _

 دستم شدم...  یگرفتم و مشغول ور رفتن با انگشتا ادیاز مه چشم

 ..دادیو مامان عذابم م ادینگاه مه سرزنش

*** 

، اتاق که تابش نور آفتاب روشنش کرده بود دیرو از هم جدا کردم... سقف سف نمیسنگ یپلکا

 کردم دایزل زدن پ یبود که برا یزیچ نیاول
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 ... هیامروز چه روز نکهینبود دونستن ا سخت

 روز عمرم باشه نیتر هامیپر ا تونستیم، سال نیماه و ا نیروز در ا نیا

 مجسمه هیمجسمه خشک شده بودم...  هیتنم نداشتم... مثل  یبه تکون دادن اعضا یلیم چیه

جون  یب یبا مجسمه ها یوقت بود که فرق یلینداشت... خ یحس چیکه ه دیسف یگچ ی

 نداشتم... 

شد...  تر کیاراق ت... اتدیتخت رد شد و پرده هارو کش یباز شد... مامان از جلو یاتاق به آروم در

 چشمام رو بستم، دارمیمتوجه بشه ب نکهیقبل از ا

 شتریبقلب سوخته م رو  قشیرفتن چند لحظه کنار تختم مکث کرد... آه عم رونیاز ب قبل

 زدیم شیآت

 هیرگ یبرا یجون گهی... ددیاشکم جوش یخشک نشده  یچشمه ، بسته شدن در اتاق یصدا با

 شدنیتموم نم یلعنت یاشکا نیا یکردن برام نمونده بود... ول

لبخند  ستم،نش نهیآ یدورم و روبه رو دمیچیخورد پتو رو پ یکه به تن رنجورم م یسوز سرد از

 گفتم:  نهیآ یتو ی دهیلبم جاخوش کرد و رو به نقش دختر تک یرو یو عصب کیستریه

 ... یشیامروز راحت م _

 ن،یتم پائنداخاخورد سرمو  یاز کجا آب م دونمیکه نم یبود، با بغض دهیحرفم به انتها نرس هنوز

 یروز ادیشده بود،  ختهیموهام دورم ر شانیپر یخودم هم شرم داشتم، حلقه  یاز رو یحت

 دیچیاتاق پ یافتادم که اهورا موهام و بافت و آهنگ خوند، صداش اکو شد و تو

 "عاشق موهامه"اون روز گفت دم،یاز موهام رو گرفتم و بو کش یا طره

 از موهام رو جلو آوردم یکشو برداشتم و دسته ا یرو از تو یچیق
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 اهورا تو گوشم بود یصدا

 خوشگل عاشق یآها"

 "عمر دقائق یآها

مو  یشد ودسته  دهیکه دست لرزونم بهش داد، چ یموهام قرار گرفت و با فشار یرو یچیق

 پاهام افتاد...  یجلو

 تو  یوصل به موها یآها"

 "قیشقا سنجاق

 ... ختیها ر کیسرام یشد و رو دهیهم چ یبعد ی دسته

 گل شب بو یا یآها"

 "اهویگل ه یآها

 خون بار خوندم ییو چشم ها سیخ یآخر شعر رو با صورت ی کهیبلند کردم و ت سرمو

 آهو.. یطعنه زده چشم تو به چشما یآها _

 ... دیرس یکوتاه شده و تا گردنم م یموهام نگاه کردم که به طرز نامرتب به

 قابل باور بود ریغ دمیدیم نهیآ یکه تو یزیچ

ود، ببسته به موهام وا میو زندگ دادیم حیترج ایتو دن یزیکه موهاش رو به هرچ یدختر من،

 ..شناختمیشده بودم که خودم هم نم یا بهیحاال غر

 اومد...  ادمیخوب باهم بودنمون رو  یرو بستم و تموم روزها چشمام
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 آروم قلبم با خودش کنار اومد و سرجاش ختیکه از پلکم آو یو خاطراتش شد، اشک اهورا

هورا و با کوتاه کردن موهام از اگوشه مغزم، من  یسلول خاکستر کیگرفت، خاطره ها شد 

 ..دمیاحساسم بر

 کرد...  یکرده بود، قلبم درد م ریسنگ سفت تو گلوم گ کهیت هیمثل  بغض

 نه،یم به آه بودبه دست زل زد یچیتو اتاق و مات من موند که ق دیدر بزنه چپ نکهیبدون ا ادیمه

 و گفتم:  ادیسمت مه دمیچرخ یرمق یبا حالت منگ و ب

  اد؟یمه _

 قدم به سمتم اومد و گفت:  هی

 جون دلم؟  _

 ؟! ستیخودم حواسم ن ؟؟ من مُردم _

و  نیرو پرت کردم رو زم یچیکرد، ق ش رو به روم بازوش-غ-آنگفت، فقط  یچیو ه دیگز لبشو

کرده  و پُررلرزونم اتاق  ینفس ها یفقط صدا زهینبود که بر یپناه بردم، اشک ادیبه سمت مه

 بود... 

  ؟یخواهر من که دست به موهات زد یدیبر یاز چمهیاد: 

 یاز زندگ _

 یچشما یمنو از خودش جدا کرد و با دستاش دو طرف صورتم رو گرفت، چشماش تو ادیمه

 ... زدیمن دو دو م

 ... دهیاز احساسش بر یعنیکنه  یموهاش رو کوتاه م یدختر وقت هی _

 پاکت...  هیتو ختید وربلند موها روجمع کر یرشته ها نیزم یشد از رو دوال
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  اد؟یمه یکنیم کاریچ _

 یبه دلت رجوع کن دهیوقتش رس _

 نگاهش کردم تا منظورش رو بگه متعجب

 عشق رو به نفرت بدل نکن!! ،یمهزاد، تو فرصت دار ستین ریموندن هنوز د یبرا _

 و چرخوندم سمت پنجره و گفتم:  روم

 !شهیم میمن ترم یکار غرور شکسته  نی... تنها بااتونمینم اد،یمه شهینم _

 غرور نکن! یام بود بگم که عشق رو قربان فهیکنم، اما وظ ینم یاصرار _

  ؟یزنیحرف رو م نیا نانیتو چطور با اطم ستمیکدوم عشق؟ من از احساس خودم مطمئن ن _

 !شناسمیمن تو رو بزرگ کردم، جنس نگاهت هم م _

 زدم یصدا دار پوزخند

 جالبه!! _

که  ینگفت پاکت یزیرو داره چ دن،یسنگ کوب یتو خیکه حس کرد حرفاش فقط حکم م ادیمه

 موهام داخلش بود رو به دستم داد

 رو نگه دار.. نایامهیاد: 

 الزمش ندارم! _

 دور؟  یزیبر یخوایاحساستو ممهیاد: 

 وقته مرده یلیاحساس من خ _

 رونیتأسف تکان داد و از اتاق رفت ب یاز رو یسر ادیمه
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ور از زه با مامان ناراحت نشه دو سه لقم نکهیا یبرا یغذا خوردن نداشتم، ول یبرا ییاشتها

 تو اتاق دمیکشک بادمجون خوردم و پر

 داد زد:  ادیمه

 !میدفتر باش دیمهزاد زود حاضر شو ساعت دو با _

 دیگفتم که مطمئنا صدام رو نشن یلب ریز ی باشه

 رد... اهم ککوتاه و بلندم مواخذه ام نکرد، فقط مغموم نگ یبود که مامان بخاطر موها جالب

 گرفتم هشگایاز آزما روزیکه د یبرگه ا شیآرا یو بدون ذره ا دمیپوش یسرا پا مشک ییها لباس

 رو برداشتم و از خونه خارج شدم... 

 یم م ترچشما م،یشد یم کیجا گرفتم، هرچقدر به محل مورد نظر نزد نیماش یتو ادیمه کنار

 شد و دلم پرخون... 

 دمیراه رس انیپا

  چیاز ه یکوله بار با

 یآکنده ازهر احساس یدل و

 تلخ یسرگذشت

 که مانند قطع عضو بود یناکام و شوم ییجدا

 ... یول نمردم

 !!!شمیاز پ کمتر

پا  یبود و حاال برا دهیاهورا متوقف شد، اهورا ازمن زود تر رس نیپشت سر ماش ادیمه نیماش

 بود رید دنیپس کش
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زده و  رونیب یشال مشک ریاز ز زمینامرتب و ت یروحم انداختم موها یبه صورت زرد و ب ینگاه

 صورتم رو قاب گرفته بود... 

 یرزلرد و بهمن ماه به تن شکست خورده ام هجوم آو یابر یشدم، سوز و هوا ادهیپ نیماش از

 سراسر وجودم رو گرفت... 

، بود یمیقد یرساختمون تجا م،یرنگ دفتر خونه باال رفت یو مشک کیاز پله ها بار ادیمه همراه

 . ود..اهورا ب دمیکه د یزیچ نیباز شد و اول ادیتوسط مه یو زهوار در رفته ا یدر چوب

 فروغ زل زده بود به رو به رو...  یب یچشمان با

 جون هم، به عنوان شاهد طالق همراهش اومده بود! پدر

 مگوش ل-غ-بم کرد و ل-غ-بپدر جون  یول دم،یسرد از اهورا شن یکردم که جواب یآروم سالم

 گفت: 

 !!یمن یتو باز هم عروس خونه  فتهیب یهر اتفاق _

 یمرد م نیا ریصشده ام رو تق اهیس یروز تمام زندگ هیزدم،  انشیپا یب یبه مهربون یتلخ لبخند

 دونستم اما... 

 یوررنگ  یقهوه ا یو عبا دیکاله سفبا  یرمردیمنتظرنشستم، پ یصندل یرو ادیمه کنار

 به احترامش بلند شد و سالم کرد عیسر ادیخارج شد، مه یدوشش از اتاق

 ... یسالم حاج آقا مهدومهیاد: 

 سالم پسرم، حالت خوبه بابا جان؟  _

 از اون سالم کردم تییتشکر کرد و من هم به تبع ادیمه

 آقا گفت:  حاج
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 امیتا ب دیداشته باش فیاتاق تشر یتو _

 . فتم..که اشاره کرده بود ر ینگاه کنم به اتاق یبه کس نکهیجا بلند شدم و بدون ا از

  بود... موجود بود که اونجا یزیتنها چ یفلز زیقطور و م یبزرگ با کتابها یتا کتابخونه  چند

 . پشت سرم اومدن تو.. ادیکردم که پدر جون و اهورا و مه ینگاه م واریدر و د به

 نهکقانعش  یزیدر مورد چ خواستیکرد، انگار م یبا اهورا بحث م یلب ریداشت ز ادیمه

 گفت:  یکه داشت م دمیاش رو شن زمزمه

دل از  یتون یتو چطور م ،یراه درست باش ینشون دهنده  دیتو با ،یمهزاد بچه اس تو بزرگتر _

  ؟یعشقت بکن

اه و د خومرد خو نیاون هم به ا ؟یکن یالتماس عشق م یبرادر؟ دار یکنیچه کار م ادجانیمه

  ؟؟ مغرور

 بلند گفت:  ییاز کوره در رفته با صدا اهورا

 بُرم! یبشه، عشقم رو سر م یگفته بودم غرورم زخم _

 رو نگاه کردم...  ادیسرزنش وار مه یزدم و با نگاه یپوزخند

 داداش؟  یخواستیرو م نیهم

  ؟؟ شدن و سبک شدن خیسنگ رو  ستین بس

  ؟؟ دست اهورا شدن ی چهیباز ستین بس

 باشم؟  ونسرداون انقدر غرور براش مهمِ، من خ یهمه غرور و تکبر، چرا وقت نیگرفتم از ا لج

 مغرورم...  منم

 کتاب بود گفت:  یکه سرش تو یوارد شد و درحال یآقا مهد حاج
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 بائن؟  ایبشه  یجار یرجع غهیخب، ص _

 بگه گفتم:  یزیهر کس چ نکهیاز ا قبل

 بائن حاج آقا...  _

 کردن...  یبا تعجب به من نگاه م ادیمخصوصا مه همه

  ؟یدختر جان مطمئن _

 بله! _

 بود کرد و گفت:  ستادهیکه پشت سرم ا ادیبه مه یآقا نگاه طوالن حاج

 دینیبنش نجایا دیاریب فیخوب، تشر یلیخ _

*** 

 *اهورا*

 از دستام یشیبا هر قدم دور م یدار"

 "خواااام یحال بد و اصال نم نیا من

و به رر من شدم، مهزاد غرو یزده، از خشم سرخ م رونیبرپا بود، رگ گردنم ب یدلم آشوب یتو

 کردیم یتاز شیگرفته بود و داشت پ یباز

 تا انفجار نداشت...  یبودم که مرز یزود پز گیدرون د از

 دختر؟  یتابش شد، چه به سرم آورد یکنارم نشست و باز دلم ب مهزاد

  ؟یریم یحاال دار یرو نابود کرد میتنه تموم زندگ کی یاومد

دور  یجا هیکرد به  دیرو کند و تبع یغرور لعنت نیا شدیکاش م رم،یجلوت رو بگ تونمینم من

 برگرد...  شهیالتماس کنم هرجور م هیافتاده و با گر
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 یریدلگ یلیکه از من خ یخودت گفت"

 "یریاز دست من م یکه دار نمیبیم

 خاکستر بود...  ریز شیراحت باختمت، آخ که دلم آت چه

 شدم یغرق م یمرگ آور یخلسه  یتو

 تحملش کنم؟  گهید یکیکنار  نیبعد از ا تونستمیم چطور

 میمدت چقدر خاطره جمع کرد نیتو ا"

 "میبرگرد گهیهم د شیروز پ هی دیشا

 خوب وبگو برگرد...  یداد بزنم و قسمش بدم به تموم روزا خواستیم دلم

 مونیروز جدائ دیفعال رس یول"

 "مونیدوتائ یشده چشما سیخ نیبب

 بود...  یآسمونش بارون یچشما ر،یبلند کرد و نگاهم رو غافلگ سرشو

که  خ شدهمس ییطالق و من و مهزاد کنار هم با چشم ها ی غهیآقا شروع کرد به خوندن ص حاج

 !میبود به هم زل زد دهیتا حاال هم رو ند

 از اون روز که دلت سرد شد"

 دمیامروز و تو خواب د من

 ربطه یخواب ب گفتمیم

 "دمیترس یاز امروز م چون

 امروز...  هیاهیامروز، عجب روز س هیبیروز غر عجب

 ها برپاست امروز...  یخاکسپار عجب
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 کاخ قلبم بود  یروز ملکه  کیکه  ی جسد

 آمده بود خودش نیبه مراسم تدف امروز

 ؟؟؟ بود یشدن

 بودنش ساخته شده بود؟  یایبا رو ندهیکه تموم آ یکردن کس خاک

 دمیترسیاز اون که من م"

 اومد چقدر ساده سرم

 من شمیعاشق نم گهید

 قلب تو آزاده یول

 من شمیعاشق نم گهید

 "قلب تو آزاده یول

ام  نهیس روایخودش خارج شده بود و خودش رو به در و د تمیقلبم از ر د،یرس انیبه پا غهیص

 بود...  میزندگ یکه همه  یدست دادم اون از... ادیب رونیتا ب دیکوبیم

 رد..بود رو امضا ک زیم یکه رو ییزانو مشت شد، مهزاد بلند شد و برگه ها یرو دستم

مد، او یم عضالتم از هر طرف کش ینداشتم، همه  ستادنیسرپا ا یبرا یمن بود اما جون نوبت

ا ن امضمپاهام گذاشت و  یدارم، خودش دفتر رو باز کرد و رو یچه حال دیحاج آقا که فهم

 کردم... 

 ر : دفت یرو دیآورد و کوب رونیحلقه اش رو از دستش ب ستاد،یاومد و مقابلم ا شیپ مهزاد

 پاکزاد! یخداحافظ آقا _
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 نبالشدبامن کرد و  یسرسر یخداحافظ ادیرفت، مه رونیو پا تند کرد و ب دیلرز یم صداش

 ... دیدو

*** 

 *مهزاد*

 قدم بزنم! کمی خوامی... ماین ادیمه _

 ... رهیگیاآلن بارون ممهیاد: 

 گردم خونه! یتنها باشم، راهم بلدم زود برم خوامیم ستیمهم ن _

 ... نابویباشم، راهمو کج کردم سمت خ ادیاز مه یاز اونکه منتظر جواب قبل

ا با عابر ه زد یدشده بود، آسمون رعد بلن کیو گرفته تار یابر یکه هنوز روز بود اما هوا نیباا

ر امان ون دبار ریشدن ز یو گل سیتا از شر خ دنیدو یم ابانیطرف به اون طرف خ نیعجله از ا

 من بودم! دادیتفاوت به راهش ادامه م یکه ب یباشن، تنهاکس

 برق انداخت و همزمان عضالتم منقبض شد...  ابونیخ یرو یا گهیو برق د رعد

 .. شد. ریگرفت از چشمم سراز دنیبود و همزمان با بارون که بار دهیبه مرگ رس بغضم

 . ا شدم..ره تنهپشتوانه رو از دست دادم، دوبا هیکردم که  یبار بعد از بابا حس م نیدوم یبرا

ش کنارم به حد خود زیچ کیحس کمبود  د،یکوب یم فمیتن ضع یرحم بارون رو یب شالق

ورا ر اهکنم، کنا داشیکه مدت ها سردرگم بودم که پ یزیاون چ دمیبود و امروز فهم دهیرس

 !ارمیبه دستش ب تونمیم

 بائن باشه...  غهیفکر برگشتن هم محال بود چون خودم خواستم ص یحت

 لعنت به من آه
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 به اهورا لعنت

 به همه...  لعنت

  ه؟یبفهمم حسم چ دیاالن با چرا

*** 

ها امان تنممنو  اصفهان که هم میشد که دوماه آخر زمستون رو بر نیقرار برا اد،یمه شنهادیپ به

 به کارش برسه...  ادیهم مه م،ینباش

 دم!خورده بو یدیشد یکه داشتم، سرما یبارون موندم، بخاطر ضعف بدن ریکه ز یروز از

د قلبم در یمسکن چیجا دادم، ه یکیچمدان کوچ یکه الزم داشتم رو تو ییها زیزار، چ یحال با

ودنش چقدر به ب دمیاز دستش دادم، فهم شهیهم یکه برا یدرست زمان؛ داد ینم نیرو تسک

 محتاجم...  یزندگ یتو

و رامان مکرر م بود که جگر م یها هیگر یچند روز صدا نیدستم مشت شد و مثل ا یتو لباس

 ... کردیخون م

 رو سوزوندم میزندگ یحماقتم، همه  شیبا آت من

 افتادم یاومد و به خر خر م ینفسم باال نم ه،یوقت ها از شدت گر یبعض

 . آب بود.. یتو یهم عوارض خفگ نیا شدمینفس م یدچار تنگ ادیاز اون حادثه، ز بعد

 تدارو هام کنارم نشس ی سهیآب و ک وانیل هیاتاق به ضرب باز شد و مامان با  در

 ذره آب بخور.!. هیآروم باش دردت به جونم،  _

 ام جمع شد:  افهیخوردم، ق یکرد وکم کیرو به دهنم نزد وانیل

 ؟! چقدرر تلخه _
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  ؟؟ دکتر میحالت بده؟ بر _

 "نه"دست اشاره کردم  با

 یر مذک نشست،یصبح کنار تختم م یها کیتا نزد شد،یمن آب م یهم داشت پا به پا مامان

 ... ختیر یگرفت و اشک م

وهام ازش ممامان و شروع کرد به نو یپا یشکمم جمع کردم و سرم و گذاشتم رو یرو تو پاهام

 خوند ییآرومش الال یو با صدا

، د، الالش اومبدش اومد/ خودش رفت و سگ میالال، گل پونه / گدا آمد در خونه، نونش داد الال

 لگالال، الال،  ،یاز سرم واش ی/ بخواب یمونسم باش یمونب، یتو درمون دلم باش /یالال، گلم باش

گل  الال، الال، الال، الال، گل فندق / ننه ات آمد سر صندوق،، خشخاش / بابات رفته خدا همراش

 ... هریونت مادر قربمکه ، رهیگ ی/ چرا خوابت نم رهیگل ز، الال، الال،، پسته / بابات رفته کمر بسه

م کنار فضا رو پر کرد، حضورش ادیعطر سرد مه یکم کم بسته شد و آروم گرفتم، بو چشمام

 لرزونش گفت:  یکرد خوابم باصدا یاحساس کردم، مامان فکر م

 ارهیدش بسر خو ییبال ترسمیمن م رهیم نیبچه داره از ب نیبکن مادر، ا یکار هی ادمیمه _

 گرفته و خشن گفت:  ییباصدا ادیمه

 ..ادیهم ازدست من برنم یو کار خودش خواسته _

نه  خودم بود حیترج ییتنها نیا گفتیراست م ادیروحش، مه یگرفت از لحن سرد و ب دلم

 !رمیتقد

 کردم.. یخاکستر ارویخودم دن یبود که با دستا یشدن حق من سرزنش

 دوباره گفت:  مامان
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 ... شهینم یعنی _

 صداشو بلند کرد وگفت:  ادیمه

ونم اسوز ندپ ادخویم یبزرگ شه، تاک گهیبائن بوده مادر من... وقتشه مهزاد د غهیص شه،ینه نم _

  ؟؟ خودش بشه یها یکار

 گفت:  آرومتر

که  ینید اکردم، اما خودش خواست و تهشم ش شیکه تونستم کنارش بودم و راهنمائ ییتا جا _

 ... ینیبیم

روم ودم آببا حرص از جاش بلند شد و رفت، من که تااون موقع، خودم روبه خواب زده  ادیمه

مامان  داشتمنتخت افتادم، طاقت  یپلکم رو باز کردم و بدون نگاه کردن به مامان دل خسته رو

 ... نمیرو بب

 مسبب دلم خون شد من خت،یر یواشک م کردیکه داشت با عکس بابا، درد دل م یوقت روزید

 مامان بودم یغم ها ی همه

 مامان خودم رو کنترل کنم یکه حداقل جلو گرفتمیم ادی دیبا

*** 

دست  ن بهو چمدا دمیلباس هام رو پوش نیتر یبا رخوت از جا بلند شدم از جلو دست فرداصبح

 ..رونیاز اتاق رفتم ب

 مامان لبخند زدم و سالم کردم! دنیباد

 باخنده گفت:  مامان

 ینود خواب قهیتا دق شهیمامان جان، گفتم مثل هم یزشدیسحر خ _
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 گفتم:  رلبیو ز دمیخند آروم

 آشفته دالن را هوس خواب نباشد...  _

 ومدیبودم و خواب به چشم هام نم داریتاصبح ب دونستیکه نم اون

 گفت:  مامان

 راه حالت بد نشه...  یصبحانه حاضر کردم، برو بخور تو _

ه پزخونآش یگفتم و راه یمسافرت و به مامان تلخ کنم چشم نیا ینیریش خواستم یکه نم من

 شدم

 کرد یطعمش رو عوض نم ،یعسل چیه ینیریکام خودم تلخ بود و ش وگرنه

 بق عادتروم طرو نگاه کردم، پشتش به من بود و آروم آ ادیو مه ستادمیدرگاه آشپزخونه ا یتو

 خوردیاش صبحانه م شهیهم

د و ش یم نیبود، با هرحرکت باال و پائ دهیکه پوش یآب یمردونه  رهنیپ یپهنش تو یها شانه

 جذاب ترش کرده بود... 

 شتمگونه اش کا یرو عیسر یه اس-و-بشدم و  کشیبه قدم نزد قدم

  ؟یباهام داداش یقهر _

قت ند وچ نیدونستم ازم دلخوره و ا یچشماش نبود، م یمثل قبل تو ینرمش چیکرد، ه نگاهم

 !کردیرفتار م نیهم باهام سرسنگ

 رهیگیبا من قهر نباش، دلم م _

 داشت.. ش دردازده  خی یعذاب آور بود، نگاه آب ادیسکوت مه ن،یوسرمو انداختم پائ دمیگز لبمو

 فرو خوردم  وهیو نشستم، به زور چند لقمه با آب م دمیرو عقب کش یصندل آروم
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 ادیمه، شالم خشک کردم یهارو کمک مامان جمع کردم و شستم، دستم رو با دنباله  ظرف

 خطاب به مامان گفت:  بردیم رونیکه چمدون خودش وب همین طور

 ... دیظهر ستاد باشم عجله کن دیمن با _

 صداش شدم:  تند

 ... ادی... مهادیمه _

 به سمتم و گفت: ها؟  دیچرخ

 زحمت اونم ببر! یچمدون منم اونجاست، ب _

 خواهر محترم؟  یمگه خودت چالق یول دایببخش _

 گرد شده، رفتنش رو نگاه کردم یها باچشم

 حرف بزنه، چطور شده که از چشمش افتادم؟  ینطورینداشت بامن ا سابقه

 شونه ام نشست وگفت:  یمامان رو دست

 نگران توئه!! یلیاون خ ر،یبه دل نگ _

 گفتم:  باپوزخند

 ؟ دلسرد؟ اینگران  _

 خودم چالق نبودم  اد،یمامان رو پس زدم و چمدون ام رو برداشتم به قول مه دست

ودم خ دمیکش یعقب، همون طور که دراز م یصندل یوخودم رو انداختم رو نیبه ماش دمیرس

 روکش دادم و قلنج دست هام رو گرفتم... 

ر بهم خوش انقد ادیگفت، قبال مسافرت با مه ینم یچیکس ه چیبه جاده، ه میدیرس باآلخره

 گذشت که حد نداشت، اما اآلن...  یم
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 نگاهش کنم...  نهیآ یاز تو دمیترسیکه م کردیم یبا اخم رانندگ چنان

 تمنداش نگاه سرد و زبان تلخش رو نیمهربون خودم، تنگ شده بود تحمل ا ادیمه یبرا دلم

  کرد؟یکدوم گناه نکرده مجازاتم م به

ب کتا یروند، مامان هم سرش تو یم یحرف چیوقفه بدون ه یب میکه سوار شده بود یوقت از

 قرآنش بود..

و به من ،ادیفکر نکنم چون فکر کردن ز ادیز دادمیم حیکالفه شده بودم، ترج یحوصلگ یب از

 شدیاون، اوقاتم تلخ م یآور ادیو با  دادیسمت اهورا سوق م

ت ا دسداداش م نیه عجب اپخش شد، چ یو عاشقونه ا میمال کیضبطو روشن کرد و موز ادیمه

 کرد یبرداشته و آهنگ قشنگ گوش م یفروغ دونیو فر انیاز سر شجر

خواب  م بهشبانه ا یها یخواب یکردم و چشم هام گرم شد، در اثر ب یبا آهنگ زمزمه م رلبیز

 رفتم..

  دم،یمامان از جام پر یزهرا ای یچه مدت گذشت که با صدا دونمینم

هم  یخشک شده از ترس ام رو یخورد و باالخره متوقف شد لب ها یدیشد یتکون ها نیماش

 مئن بشهه مطک دید یرو م ادیفشردم، زبونم بند اومده بود و نگاه جستجو گرم فقط مامان و مه

 سالمن... 

ن ماما و نیپائ دیجست پر هیبا  ادیمه م،یبرگشت یعیگذشت که همه به حالت طب قهیدق چند

 هم دنبالش... 

شدم،  ادهیپ نیسست ام رو حرکت دادم و با سرانگشت سردم در رو باز کردم از ماش یها پا

به طرف  د،یچیپیسرم م یگذشتن، تو یکه با سرعت از خم جاده م ییها نیماش راژیو یصدا
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 یمشک یبود، خرمن موها دهیکش وش-غ-آ یرو تو یجون دختر یقدم برداشتم... جسم ب ادیمه

 ینخ راهنیپ هیسرما جز  یکت دراومده بود، کنارش نشستم توحر هرنگ دختر در جهت باد ب

 تنش نبود زیچ چیه

 آوردم یدختر اون هم وسط جاده سر در نم هیاز حضور  هنوز

 گفت:  ادیمه

 زنده اس...  زنه،ینبضش م _

وست عقب جا گرفت، حواسم رفت به پ یصندل یحرکت از جا کنده شد و دخترک رو هیتو  و

 انداخته بود...  هیگونه اش سا یبلندش که رو یو مژه ها دیسف

  ؟؟ راهه مارستانیچقدر تا ب ادیمه _

 بود که دستپاچه اس تندتند گفت:  معلوم

 ساعت مونده تا اصفهان!! مین _

 وتند دستم گرفتم، مامان سرشو چرخونده بود به عقب یو سرد دختر رو تو فیظر یها دست

 کرد یو به صورتش فوت م خوندیتند قل هواهلل م

ورد با برخ اش به خاطر یهوشیدخترک به اورژانس منتقل شد، ب مارستان،یب نیبه اول دنیرس با

 ره،یبگ رشیز ادیمه نکهیبود که گرفتارش شده بود، چون قبل ازا ینبود از ضعف عصب نیماش

 کرده بود.. تیرو به سمت چپ هدا نیماش

 اومد وگفت:  میآوره بود مارستانیب اطیح یبه سمت من و مامان که تو ادیمه

 نجایا نیشیشمارو ببره خونه، خسته م ادیزنگ زدم به احسان ب _

 وگفت:  دیکش شیبه رو سر یدست مامان
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 حالش چطوره؟  _

 ... ببرنش انیبه خانواده اش ب میزنیبهوش اومد زنگ م هوشه،یواال هنوز که بمهیاد: 

 داد زد:  مارستانیساختمون ب یپله ها یپوش از رو دیسف یاز پرستار ها یکی

 به هوش اومد ضتونیرادمان مر یآقا _

ح رو یبسرد و  طیاز مح شهیهم م،یشد و به بخش رفت دهیکش ادیپاهام دنبال مه ناخودآگاه

حس  قط منفتخت افتاده بود، رو  یکه رو چارهیاون دختره ب ییمتنفر بودم، تنها مارستانیب

 !کردمیم

 گفت:  ادیو مه میستادیتختش ا کنار

 خانم، شما حالتون خوبه؟  _

ود باده برق اشک افت اهشیس یباز کرد، نگاه مخمل یحرکت کرد و چشم هاش رو به آروم پلکش

کن ن مملح نینترسه دستش رو گرفتم و به مهربون تر نکهیا یبرا دیلرز یم زیو چونه اش ر

 گفتم: 

  ؟؟ چی شده ادیم ادتی ؟یخوب زم،یعز _

 کجام؟  _

  اد؟یم ادتی یمتأسفانه تصادف کرد ،یمارستانیب _

 : ادگفتیپتو رو گرفت و به مه یگونه سر خورد، محکم لبه  یدرشتش رو یها اشک

 نداشته باش!!! میتورو خدا کار _

 زد ینم یدختر شده بود و حرف یمشک ینگاه کردم، بهت زده محو چشما ادیمه به

 گفتم:  عیسر
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 نداره! یبه تو کار چکسینه آروم باش، ه... نه _

چهره  به یدکالفه اس، سرشو آروم چرخوند سمت من، لبخن ادینگاه مه ریکه معلوم بود ز دختر

 اش زدم:  دهیرنگ پر ی

 !!زنهینم یبیبه تو آس چکسیه نجاینترس باشه؟ ا یچیاز ه _

 چیت هه صورمعلوم نبود چشه، !؟ تاحاال ب اد،یتا به خودش ب دمیرو کش ادیمه نیآست همزمان

 یه بانداخت ک یبه صورت طرف م ینگاه گذرا و الک هی شهیهم زد،یزل نم ینجوریا یدختر

 نکرده باشه. یادب

 معذبش نکن!! رونیبرو ب ،یدیدختر مردم رو بانگاهت قورت م یچته تو؟ دار _

 شدیتر م یکرد، قربون جذبه ات برادر، با اخم خواستن یچشم از من گرفت و اخم ادیمه

 نشستم یصندل یو رو دمیها بود رو کش ماریب نیب میکه حر یکه رفت پرده ا ادیمه

  ه؟یاسمت چ _

 گفت:  رلبیبه من نگاه کرد و ز دینگفت باترد یزیچ اول

 نورا _

 انشاهلل؟  یخب نورا خانم، بهتر _

 آره تکون داد یبه معن یسر

 . ..یاز حال رفت هوی ینشد ول تیطور یهم که با ما داشت یبرخورد یروشکر، توخدا _

 بودم دهیهم دو یادینزده بودم، راه ز یزیسه روز بود که لب به چ _

کنم، فقط حس اعتماد  چشیکه سوال پ خواستم ینم دمیاش کش یفر و مشک یبه موها یدست

 تا خودش حرف بزنه کردمیدار م شهیدلش ر یرو تو
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 شدن نگران یلیبهشون؟ حتما تا االن خ میکه زنگ بزن یپدر و مادرت رو دار یشماره  _

 چشم هاش پنهان بود یتو یتینها ینگفت، غم ب یزیچ یول دیلرز لباش

 گفت:  آهسته

 رو ندارم! یمن کس یول _

 ؟؟؟ شهیحرفش تعجب کردم، مگه م از

 زمیعز یتو خدا رو دار _

 خودش! شیمنو ببره پ ادیپس به خدا بگو ب _

رده کچشماش لونه  یمثل خودم تنهاست و چقدر غم تو کردمیبود، چقدر حس م دیناام چقدر

 بود!!

 بود که از خونه فرار کرده باشه...  نیا دیرسیکه به سرم م یفکر تنها

شت دن ندادختر قصد حرف ز نیا شدم،یوارد م گهیدر د هیاز  دیبا دم،یدهن کش یهامو تو لب

  دادن... سیالاقل اگر فرار کرده باشه، خانوادش حتما استعالم گم شدنش رو به پل

 ؟؟؟ هووم میبگو باهم حلش کن یدار یاگر مشکل سه،یپل شیدیبرادر من همون که د _

 ... شهیکس حل نم چیمشکل من با ه _

 کشت تا نشکنه یگلو م ینگاهش کردم، بغضش رو تو نیغمگ

 مشکل آدما هرچقدر بزرگ باشن، خدا ازاون بزرگتره!! _

 کرد هیو بلند بلند گر هیگر ریزد ز ارهینتونست دوام ب گهید

 رشهیکه خود خدا هم درگ یمشکل ه،یمشکل من تنهائ _

 !!کهینورا به من نزد کردمیگرفتم چقدر حس م وش-غ-آ یطرفش رفتم وسرش رو تو به
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 ... ـــــرمیبمـــــ خوااامیندارم، م ایدن یرو تو چکسیمن ه _

، مونهبزنده  خوادیقصد داره خودش رو بکشه و نم گفتیحرف هاش م یکرد و البال یهق م هق

 کم کم ساکت شد و آروم گرفت

 واسم نمونده ییکجا برم؟ من که جا نجایبعد از انورا: 

 به من کرد وگفت:  ینگاه

 تنها باشم!! خوامیبرو م _

 زدم وگفتم:  یکم جون لبخند

 صدام کن یداشت یکار نجامیاسم من مهزاده!هم _

 که گفت:  رونیب امیبخش خواستم ب از

 سایوا _

 وگفتم:  دمیپا چرخ یپاشنه  یرو

 جانم؟  _

  ؟؟ سوزهیتودلت برام م ستم،یمهم ن چکسیمن واسه ه ؟یکمکم کن یخوایچرا م _

 شدم وگفتم:  کشیسه قدم نزد دو

 ... زارمیترحم کنم و خودمم از ترحم ب یکه به کس مستین یمتأسفانه آدم _

 حس انسان دوستانه؟  ه؟یکمکت چ لیپس دل _

 ..ییهااز جنس تن م،یکه من و تو از جنس هم نهیا کمیبهت نزد کنمیکه حس م یلینه، دل _

 برادرت هست!! یستیتو که تنها ن _
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تو  ت کهسراغ ادیم یوقت ییحس تنها ،یرو نداشته باش یکه کس ستین یمعن نیبه ا ییتنها _

 ه!!ت باشکه از هم جنس خود یرو نداشته باش یکه دورت رو گرفتن، کس ییآدم ها یاوج شلوغ

 زد وگفت:  یپوزخند

 !یزنیقشنگ حرف م _

  کنه؟یآدم رو دانا م ییتنها گنیم یدیشن ه،یتنهائ راتیتأث _

 گفت:  زدیکه باخودش حرف م یبه رو به رو زل زد مغموم درحال یکم

 نادون بمونم، به بابام بگو برگرده! خوامیمن م _

 دادم تنهاش بذارم حیترج ستین نجایفرو رفته بود که انگار روحش ا یحالت تو

 بود ادیرفتم، احسان هم کنار مامان و مه مارستانیب اطیتند کردم و به ح قدم

 رهیبگ موش-غ-آم تو به سمتش رفتم و سالم کردم، طبق گذشته انتظار داشت یلبخند گشاد با

 یزیچ یکس نکهینگفتم، بدون ا یزیچ یدست دادن اکتفا کرد، تعجب کردم ول کیبه  یول

 کردن فیبپرسه خودم شروع کردم به تعر

و هم ر ییاج گفتیرو نداره و تنهاست م یبود، کس دایکه از حرفاش پ نطوریاسمش نوراست، ا _

به  هشیم رهیو خ رهیدم تو خودش فرو م کیو  کنهیم هیدم گر کیهم مضطربه،  یلینداره بره!!خ

 روبه رو...  وارید

 وگفت:  دادیحرفام گوش م یبا دقت به همه  احسان

به  شهیده مدا لیدختر راست بگه، تحو نیدادگاه، اگه ا یبرا میرو صورت جلسه کن نیا دیبا _

 !!یستیبهز

 با عجله گفت:  ادیمه
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 میریبگ میتصم هیخونه تا بعد  مشیبریکار فعال به دادگاه برسه، فعال م ستینه... نه..الزم ن _

 بخش اورژانس شد، باتعجب به احسان گفتم:  یخودش زود تر از همه راه و

  ؟؟ کرد ینجوریچرا ا _

 باال انداخت وگفت:  یشونه ا احسان

 !!دونمینم _

 میرو انجام بد صشیترخ یکارها میمرخص بشه، بر دیبا گهیاآلن د _

تم، را رفنو شیگرم برداشتم و پ یو مانتو یروسر هیبود،  نیچمدون خودم که تو ماش یتو از

 اومد نیو از تخت پائ دیباکمک من مانتو رو پوش

 و بالبخند گفت:  دیپرده رو کنار کش مامان

 ؟؟؟ الحمداهلل دخترم یبهتر _

 زد یلبخند کم جون نورا

 شکر خدا بله...  _

 و روبه نورا گفتم:  ستادمیمامان ا کنار

 مامان خوشگله من هستن شونیا _

 زل زد به مامان و زمزمه کرد:  تینهایب یغم با

 خوشبختم! یلیخ _

 ادیدادم که به خونه ما ب حینورا رو گرفت، به نورا توض صیترخ یبرگه  ادیکه مه یساعت مین یط

که فعال به  میکرد، امامن و مامان متقاعدش کرد یشرمنده بود و قبول نم یبابت کل نیو ازا

 ما باشه...  شیپ همانیعنوان م
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 صورت کنار زد  یفرش رو از تو یزد و موها یلبخند محجوب نورا

اب اسب نیازا شتریب خوامیشما شرمنده هستم، نم یبخاطر زحمت ها یجاهم کل نیمن تا هم _

 زحمت بشم

 دستشو گرفت و گفت:  مامان

 !!یندار یتو برام با مهزاد فرق زم،یحرف رو عز نینزن ا _

 اخماش بدرقمه تو هم بود ستادمیمامان و نورا جدا شدم و کنار احسان وا از

 مارستانیو براق ب دیسف یزل زده بود به سنگ ها و

 شده احسان؟  یزیچ _

 چشمام یشد تو رهیباال و خ دیرو کش نگاهش

 عقل نداره! ادیمه _

 گفتم:  باخنده

  ؟یدیرس جهینت نیما چطور به او ش _

 گفت:  تیباعصبان

 ممکنه جون یهر خطر سه،یپل هی ادیمه ستین م،یکه درش هست یتیهنوز متوجه موقع _

وسط  یاون هم انقدر ناگهان بهیغر هی شهیم یکنه، چطور راض دیخودش و خانوادش رو تهد

  ؟؟ خونه اش راه بده یسبز شده رو تو شیزندگ

دروغ بگه، با  تونستینورا نم یچشم ها یحساب کردم ول یحرف احسان رو منطق یجهت از

که به سر  ییبال یعنیشد،  یشدم و ته دلم خال یاحسان نسبت بهش دچار دوگانگ یصحبت ها

 من اومد ممکن بود دوباره تکرار بشه
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 لرز رفت یاز فکرش هم تنم به مهمون یحت

 حرفش گذاشت و ادامه داد:  دیسکوت من رو به تأئ احسان

 ... نمیبب مارستانیتخت ب یرو زامیاز عز یکیخواد دوباره  یمن دلم نم _

 ادیمه ،زمینباش عز نیهمه بدب نیبرادر من؟ ا یرفت شیپ هیقض یاحسان؟ تا کجا یگیم یچ _

  ؟؟ یشک دار ادیمه یها ییتو به توانا کنه،یم کاریداره چ دونهیخودش م

 داشته باشه! یبد تیکه ن ادینورا هم نم به

ه ضرب گرفته بود، حالتش مشخص بود ک نیزم یو با پا رو دیگز یپوست لبشو م احسان

ر شه نیا تو م،یشد ادیمه یخونه  یکرد و همه راه نهیبار آخر معا یسردرگمِ، پزشک نورا رو برا

 داشتم  یغربت حس دلتنگ

م غ شهیآسمون هم نیا ،یهست کنه که کجا ینم یفهمه، فرق یقبل و بعد نم یدلتنگ حس

 !!!زهیانگ

وه جل یرسنگ مرم یقرار داشت و نما ییو خوش آب وهوا بایز یمنطقه  یتو اد،یمه آپارتمان

 بود...  دهیبهش بخش یشتریب ی

 یونه ارد خونکنه،  یبگیحواسم به نورا بود که با ما احساس غر یمامان، همه  ماتومیاولت با

 شه خودبود واس یغار باز مونده بود، بازار شام هی تیاز تعجب دهنم به غا م،یشد ادیمه

 : دیکش غیج تیوضع دنیباد مامان

 ـــــــــــــــــــــادیمه _

 ت: برگشت وگف برهیبه سر م یبود خونه توچه وضع دهیکه تا اون موقع، هنوز ند ادیمه

 جانَــــ...  _
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 : دیموند و مثل مامان داد کش مهین حرفش

 احســــــــــــــــــــان !! _

 گفت:  یساختگ یکرد و با ترس یقالب ته اد،یمه ادیبا فر چارهیب احسان

 بچه ام افتاد...  یکشیحاج خانم تصدقت، چرا داد م یجونم حاج آقا؟ اله _

اخته و اندنورا هم سرش د،یچیسالن پ یمنو مامان بود که تو یاحسان که تموم شد قهقهه  حرف

 دیخندیم زیو ر نیئبود پا

و ورا ربود که ن نینورا شد، انقدر نگاه نافذش سنگ یجلب خنده  اد،یمه بیغر بیعج نگاه

سمت  دیچمدون مارو کش طهیاوضاع خ دیمتوجه خودش کنه و معذب بشه، احسان که د

 خودش و گفت: 

 برادر.. یهوا چه خوبه، غرق نش... بَه بـــــــــه _

 دیخند طنتیو با ش دیکش ادیمه یبه شونه  یدست

 تشر زد وگفت:  ادیمه

 چه وضع خونه اس؟  نیکوفت، ا _

 کنم زیبه جون حاج آقا وقت نداشتم تم _

 گفت:  بردشیکه به سمت سالن م یدرحال چوندیگوش احسان رو گرفت و پ ادیمه

 نجایجالت اخاز  و یزنیباال م ناتویاالن آست نیهم ،یحرف زدنت حالم رو بهم زد نیزهر مار باا _

 حاج خانوووم ،یایدر م

 :  دیخند یبه جلو هولش داد، احسان با پرروئ یکم و

 ینوکرتم هستم، حاج _
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 بهش انداخت و گفت:  ییرو باز کرد و نگاه گذرا یدر اتاق ادیمه

هارو  اتاق هین بقکرد زیتا احسان زحمت تم نیجا بد نجایا لتونویدر امانه، شما فعال وسا نجایا _

 بکشه... 

شت و بردا نیزم یرو از رو تزایپ یو جعبه  چیساندو کیپالست کرد،یکه غرغر م یدرحال احسان

 لب گفت:  ریز

 !!دمیمن به گور تو خند _

 احساااان خان...  دمینشنمهیاد: 

 کردمینگفتم، دعا به جونت م یچیه _

 معروف بود.. یبه احسان، همون خرخودت ادینگاه مه یمعن

 نو : مهزادادیمه

ا نور یوردست کامل روبه  کیخودم  یزدم و دوباره مشغول شدم، ازلباس ها یبند مین لبخند

 گذاشتم وگفتم: 

 !!دیخر میبر تا سرفرصت یها استفاده کن نیاز هم یلباس نو ندارم، مجبور نجایمن ا د،یببخش _

 !؟ رمیمن حمام بگ شهیهارو جبران کنم، فقط م نیا یچطور دونمینم یمرسنورا: 

 !رهیهم از بدنت م یخستگ ینطوریآره، چرا که نه... ا _

 فتممان رلباس هام به کمک ما ضیکردم و خودم هم بعد از تعو تیرو به سمت حمام هدا نورا

چقدر از کار  دونستمیمن خوب م دونستیکه نم یهرک د،یکشیم یبا غرغر جارو برق احسان

تکون دادم و درجواب  یزنه، باخنده سر یکار کردن تو خونه برا گفتیم شهیهم ه،یخونه فرار

 که گفت:  ادیمه
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 نورا کجاست؟ کوتاه گفتم: حمام...  _

لند ب یمکصدام و  یبه تنگ اومده بودم، بخاطر روشن بودن جاروبرق ادیمه یهمه سرد نیا از

 گفتم:  ادیکردم و روبه مه

 ینکبت یزندگ هیر چون طالق گرفتم؟ چون خودم و از ش ؟یکنیبامن رفتار م ینجوریچرا ا _

  ؟؟ راحت کردم

دن فت ششدن و سر کو ریدم به دم تحق یدونیم ؟یشش ماه خبر داشت نیمن تو ا یاز زندگ تو

  ؟یچ یعنی

، ض تودر عو یبشنو یچقدر درد داره وقت یدرک کن یتونینم اد،یمه یبفهم یستیدختر ن تو

 معامله کردن... 

ز ا ست،یاز دوست داشتن ن شهیم کیشوهرت بهت نزد یوقت یچه سخته اگه بدون یدونینم

 هوسِ... 

 و بخشنده باشم؟  رمیبگ دیگذشته رو ند تونستمیم یچطور من

 دوباره برگردم؟  دمیکه از اهورا د ییزهایباهمه چ یانتظار داشت تو

 رو بشنوم؟  شیالک یبشم و فقط نغمه دوستت دارم ها کور

 ... ادیرم بها ساز خونه فرار کنم و اون بال یکه به من داشت باعث شد اون شب لعنت یباشک اهورا

 . بار خوب، صد بار بد.. هیسردرگم باشم،  شدیباعث م رشیمتغ یبا رفتار ها شهیهم

ودم خکه  یزد درحال یمن م انتیمنو احسان هم شک داشت و دم از خ یبه رابطه  یحت اون

 ... دمیود رو دکه باهاشون دوست ب ییدخترا
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حسان ا یقجاروبر یوقت بود که صدا یلیهام به شماره و چشم هام به اشک افتاده بود، خ نفس

  ادامه دادم: هیبا گر کردیمن بود که فضارو پر م یها ادیقطع شده بود و فقط فر

طلقه مدختر با مهر  هیشدم  یمن تو سن نوزده سالگ ست؟یواسه من سخت ن یتو فکر کرد _

 کنم؟  یاطرافم رو درک نم ینگاه آدما یتو فکر کرد ش،یشونیپ یبودن رو

 هیز بابا عد اب دمیاز دستش دادم فهم یوقت کرد،یم تیمنو حما شهیهرچقدر هم بد بود، هم اهورا

ستم هکه  ینیازا یبه من پشت کن یهم از دست دادم، اگه... اگه تو هم بخوا گهید یپشتوانه 

 ... شمیتنها تر م

 بودم...  ریاس ندهیگذشته و آ یدوراه یق گرفتم، توطال یوقت من

 ذشتهگ یروز ها یرو کنارش بسازم، حرف ها ندمیاز گذشته، آ یبدون چشم پوش تونستمینم

 ؟ شدن من؟ دایبعد از پ شیناگهان رییتغ ای کردمیاش رو باور م

منو  م هاآد نیکدوم از ا چیه دیاشک به هق هق افتادم، شا یدهنم گرفتم و ب یرو جلو دستم

حس  هی نیا یرو گفته بودم من اهورا رو دوست داشتم ول قتیمن حق یکردن، ول یدرک نم

نفرت  شق وافتادم، ع یم یشش ماه زندگ نیا یممنوع بود، هر بار که به حرف و رفتار هاش تو

 کردیرم مقرا ینداشت، فقط ب یبرنده و بازنده ا چیکه ه یجنگ. گرفتندیم گتو دلم باهم جن

 قب رفتمقب عشد که ع کمینزد یدو سه قدم ادیکردند، مه یو مامان ناباور به من نگاه م احسان

م، تگرف ل-غ-ب یتخت نشستم و زانو هام رو تو یبه نورا زدم، رو یحواس طعنه ا یتو اتاق و ب

ه ن د،یجویرو م دورم رو گرفته بودن، بغض خوره وار گلوم یکوتاه و بلندم به طرز نامرتب یموها

 داشت...  ینه دست از سرم بر م شدیم هیگر

 سرم رو بلند کنم، حضور نورا رو حس کردم نکهیبه در خورد و بدون ا یا تقه
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 یعنی؛ یکرد ل-غ-بزانو را  هروقت .یری، پیندارد کودک یفرق کردن! یندارد عاشق یسن :نورا

 …یریتو هم با عشق درگ

 از تربعد از حمام چهره اش ب اهش،یس یعمق چشم ها یشدم تو رهیاشک خ یپشت پرده ا از

 بود.. بایرنگ سرخ به خود گرفته بودن، چقدر ز شیشده بود و لپ ها

عشق  یوقت گفت،یم شهیهم امرزیبابام خداب ،یقبولش کن یتون یمهزاد فقط نم یتو عاشق :نورا

 ... شهیارد مبهش پشت نکن، در چه باز باشه، چه نباشه عشق ازش و زنه،یقلبت رو م یدر خونه 

 به استقبالش برو نذار تو دلت بپوسه...  ییبا خوشرو پس

 لب گفتم:  ریز

 !!یخبر ندار یچیتو از ه _

 یلتو بهم دوخته شده و یتو دلت، لب ها یاس، بازتاب حرف ها نهییچشم هات نقش آ _

 داره...  ادیگفتن ز یچشمات حرف برا

 گفتم:  رلبیبود، ز باز شده یزل زده بودم به لبهاش که به لبخند باتعجب

  ؟یهست یتو ک _

 ییاز جنس خودت... از تبار تنها یدختر _

 دنیدرخش یاز اشک براق شده و م شیمخمل یمحو شد و به فکر فرو رفت، چشم ها لبخندش

 اراده شروع کرد به حرف زدن یب

ا به ز فرداشوم  سوبکا هیسرنوشت منه، شبها با  ییتنها دمیخودم رو شناختم، فهم یاز وقت _

  دمکریدر انتظار منه چشم باز م یچه روز نکهیا رفتم، و صبح ها با ترس از یخواب م
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 یوت یلگبهم داشتن، من تا شونزده سا یادیز یکه شباهت ها ییپر بود از دختر ها اطرافم

 یس همه سالم بود که خانوادم منو به اونجا سپردن، برعک کیاصفهان بزرگ شدم،  یستیبهز

 بودم دهیمن پدر و مادر و برادرم رو د رخوارگاهیش یبچه ها

شده  رید نیسقط جن یبرا گهیحامله اس که د دیفهم یسن باال منو باردار شد و وقت یتو مادرم

 وقت نبودم چیآدم کامل بودم، که کاش ه هیشکمش  یبود و من تو

 هم فشرد و گفت:  یکرد چشم هاشو رو مکث

 دنکر یم میقا یسالگ کیزترس حرف مردم پدر و مادرم منو تااومدم ا ایبه دن یوقت _

رکه و مع یریسر پ"بود و گفته بود دهیاز وجود من مطلع شده خند یزن داداشم وقت یحت

 " ؟یریگ

 مردم رسوا بشن، و آبروشون بره...  یداشتن که با حرف ها نیازا واهمه

 کرد فینداشتم بعدا پدرم برام تعر ادیهارو به  نیکه ا من

ها  اردید نیبه بعد رفته رفته ا یاما از تولد نه سالگ زدنیمرتب بهم سر م ،یهشت سالگ تا

ز ن، اپاک بود یلیرشد کردم و بالغ شدم که خ ییقطع شد، من کنار کسا تیکمرنگ و درنها

 ... کردنینم غیدر گهیهم د یبرا یمحبت چیه

 بود...  کیاما قلب هامون بهم نزد میخانواده هامون دور بود از

ثل م یکیمن هم،  خواستیشد، دلم م یوقت کتاب ازم دور نم چیداشتم، و ه ییباال هوش

 داداشم بشم مانینر

 برگردم یبود که جراح مغز واعصاب بشم... با سربلند نیا میبچگ یآرزو

 باعث افتخارتون باشم اما.. تونمیخانوادم و بگم من هم م شیپ
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سراغ  ده بودسال اوم نیپدرم بعد از چند خت،یبهم ر میزندگ دارید هیسالم بود که با  شونزده

 ه ترو شکست رتریپ یلیبخاطر داشتم، خ شیهشت سال پ یکه تو یآخر ریتک دخترش، از تصو

 .. اشته.دمامانم، ده روزه که مرده، سرطان  گفتیتنش بود و خودش م یمشک رهنیشده بود، پ

 بود ختهینر به دلم یمهر چینکرده بود، ه یمن مادر یاز مرگ مادرم نداشتم، اون برا یحس چیه

 هوم بودمف یگنگ و ب ی هیسا هی شهیمامان هم یکه از مردنش ناراحت بشم، تصورم از کلمه 

 بشکنم، لش رودتنهام گذاشته، اون موقع نتونستم  نکهیازا یمونیو اظهار پش کردیم هیگر بابام

 دیکشیکردنش پر م ل-غ-ب یخودمم دلم برا

د با تعه شد و منه تموم یبابا، پدر واقع یبر درست بودن ادعا  یمبن یستیبهز قاتیتحق خرهباآل

 من به بابا واگذار شد...  یمختلف، سرپرست یها

 ثروتمند، اصفهان و تاجر فرش بود یاز مرد ها پدرم

 شدیمن م یباعث خنده  شهیهم نش،یریهم داشت، حرف زدن ش یظیغل یمن لهجه  برخالف

ه بش رو خوب بودن با پدر یروزها ینیریزد انگار که ش یلبخند د،یحرفش که رس ینجایا به

 آورد...  یم ادی

 م،ید، هم بوهمدم تنها ایدن نیبود کنار بابا گذروندم، توا یعمرم پنج سال یسال ها نیبهترنورا: 

 یه رشت د،زیگرفتم، با کمک بابا تونستم دانشگاه  ادی یادیز یزهایبود ازش چ یمرد پخته ا

 ؛ رمیبگ یقبول ینیبال یروانشناس

 کم ان...  شهیهم یخوب زندگ ،یکه عمر لحظه ها نیافسوس از ا یول

 تلفن شوم خبر مرگ بابا رو داد...  هیآخر دانشگاه بودم که  سال

 به تنش نشست، فرصت حرف زدن رو ازم گرفت یکیستریچشم هاشو بست، لرز ه نورا
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ود، ب یدیسع یآقا لشیوک یاموال بابا، به عهده  یدوماه از مرگش گذشت، وکالت همه  _

شنهاد پروز منو دعوت کرد به دفترش، اولش با زبون نرم خواست خرم کنه، بهم  کی یدیسع

لم د حامر نیا یوقاحت و پست نیخودش زن و بچه داشت از ا یدیکه سع یازدواج داد، درحال

دم، گرفت، به خودم اوم نهیدلش و ازم ک یبهش زدم داغ شد رو هک یا یلیبهم خورد، س

 ود... ند نبب ییاموال بابا رو به نام خودش کرده بود و من دستم به جا یهمه  لهیباح یدیسع

 کرد، ونریم به میپدر یاز خونه  یاز دادگاه به عنوان مالک خونه، منو حت یروز با نامه ا کی

 سرم هم ازدست دادم و آواره شدم یسقف باال گهید

  ؟؟ ینکرد تیچرا شکا _

 من بود هیشواهد عل یهمه  د؟یرس یم ییمن به جا تیشکا یفکر کرد _

 شد؟  یبعد چ _

 کردمیمفکر  تجربه یزن آشنا شدم، اون قول داد که سرپناهم باشه، منم که ب هیتو پارک با  _

 .. دارم. از گفتنش هم شرم یکه حت دمید ییها زینجات منه و بهش اعتماد کردم، چ یفرشته 

 با چند اتاق تو در تو...  یمیو قد یکلنگ یخونه  هی م،یاختر رفت یخونه  به

 ... شدنیفروخته م یکه ساعت هیبا سرو وضع افتضاح و کر ییدخترا

فت خ نیه ارو ب یمردن از گرسنگ؛ مثل اونها منزجر شدم یکیقرار من هم بشم،  نکهیفکر ا از

ش لو ونه اخداشت که فاحشه  نیبرگشت وجود نداشت، اختر ترس از ا یدادم اما راه برا حیترج

 !فتهیب ریبره و گ

 فیخوشگل و باطن کث یتموم پر استرس کنج اتاق گذشت، دختر ها با صورت ها یهفته  هی

 گوش من...  ل-غ-باتاق  یساعت به ساعت تو
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 و ادامه نداد...  دیروگز لبش

د ده بوخودم فراموشم ش یها یکنارش نشستم، گرفتار کرد،یم تشیاذ فیکث قتیحق نیا گفتن

 کردم! یو فقط به نورا فکر م

ل هت ست،یواب نبخور و بخ نجایا ارم،یخرج خودم و درب دیشب اختر بهم گفت از فردا با هینورا: 

 !!یومدین

ت درس یزیچ کردن هیصبح کردم اما مگه با دست رو دست گذاشتن و گر هیشب رو با گر تمام

 شد؟  یم

دنش ا به گره دیلک یاومدم و به اتاق اختر رفتم، همه  رونیکه متعلق به ما بود ب یاز اتاق آروم

 دیکش یبود که خرناس م فیخوک کث هی هیبود، اون لحظه در نظرم شب زونیآو

ا من ب انمیکار پ نیا؛ کمرم به عرق نشسته بود ی رهیکرده بود و ت خیاضطراب دست هام  از

 شدم!! یخالص م یزندگ نیاز ا ایکردم  یبه قعر چاه سقوط م ایبود،  یمرگ و زندگ

 کرد و غرق خواب بود یشدم، خر و پف م کشیکردم به خدا و نزد توکل

ا بفتاد، ا رونیلباسش ب ی قهیگردنش در اومد، و از  یها دیکل نگیریج یخورد و صدا یتکان

 !دیکه اونجا بود بند رو پاره کردم، انگار که بند دلم بر یا وهیکارد م

دم تاق زها رو برداشتم و از ا دیو ترس کل یبا بدبخت دم،یترس یهم م دنیاز نفس کش یحت

 ... رونیب

داشتم جه نتو نیاصال هم به ا اطه،یدر ح یکدومش برا دونستمیدستم بود که نم دیتا کل چهار

 از اونجا فرار کنم واستمخیفقط م یکه سر و وضعم چه شکل
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ز سرم ا ییکه چه بال دمیتازه فهم دمیدو یاصل ابونیرو باز کردم و به سمت خ اطیدر ح یوقت

 گذشته!!

ا شم نیماش یجلو دمیبه جاده رس یاز شدت ضعف وقت دم،یپاهام وجود داشت دو یجون تو تا

 !!!ستیبه ادامه اش ن یدیلنگ در هوا که ام یزندگ هیاز حال رفتم و اآلن هم منم و 

اهم بغضم بنورا دل و  تیمظلوم یبود، ناگهان برا دهیها که نکش یدختر چه سخت نیمن ا یخدا

 شکست!

رها  غضش وشونه ام گذاشت و ب یکرده باشه سرش رو، رو دایپ هیگر یهم که انگار هم پا اون

 کرد... 

 و ادیمه!زدمیم، لبخند احمقانه مسخره اش یها فیاز شام کنار احسان نشسته بودم و به تعر بعد

ا بش رو حرف زدم و مجابش کردم که مشکل یتورا دور از ما مشغول صحبت بودن، با نورا کل

 کمکش کنه تونستیبذاره اون حتما م ونیدر م اد،یمه

 خوردم، همزمان احسان گفت:  یرو برداشتم و کم یچا فنجون

 جوجو کنترل رو بده اآلن فوتبال داره _

ام  گونه یوآن که جواب احسان رو بدم ر یچشمام حلقه زد و ب یاشک تو؛ افتادم ادشی کبارهی

  کرد؟یمثل اون صدام م دیشد... چرا احسان هم با یجار

شته گذ دیاتمومش کنم، نب دیبا دونستمیگوشم آواز شد، م یاهورا تو یحرفها یدفعه همه  هی

 فکر نکن...  گهیکنم، بسه مهزاد د یادآوریرو 

 ... کردیسرکوبش م یرحم یخوام و عقلم با ب ینم زدیم ادیفر قلبم
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چشمم  یمحسور کنندش جلو پیخاص خودش و ت یاهورا و ژست ها نیحرکات دلنش ی همه

 و محو شد...  دیکوتاه ازهم پاش یرنگ گرفت و بعد از لحظه ا

  م...ترو داش شیرو پ یسخت یکرده بودم، چه دوراه ریعقل و احساس، قلب و منطقم گ نیب

 ماشاره کرد یزدم و با سر به فنجون چا یلبخند تلخ کرد،یمتعجب بهم نگاه م احسان

 چقدر داغ بود!! _

و  نگاهش رو ازم کند یبدون حرف اضافه ا گم،یدونست دارم دروغ م یکه خوب م احسان

 ونیدوخت به تلوز

  کردم؟یدلم رو سرکوب م دیبا یشده بودم من تا ک یقهار یگو دروغ

*** 

ا و ماجر نگ زدز کردیم یبه برادرش که در کانادا زندگ؛ نورا بود یکار ها ریدرگ یبه سخت ادیمه

 ... ادیشد که هرچه زودتر خودش به اصفهان ب نیکرد و قرار برا فیرو براش تعر

ه چند هفت نیا؛ دادگاه بودن یجلسه  لیکردن و منتظر تشک تیشکا یدیاز سع؛ نورا یگفته  به

 بودم...  دهیاصفهان رو د یحیتفر یساژ ها و مکان هاپا شتریب بایتقر

 نشه...  دهیو به سمت اهورا کش ییتا دلم هوا کردمیخودم رو سرگرم م یهرنحو به

 یلتنگدت داز ش یگاه ومد،یشب خواب به چشم هام نم مهیتاب بودم و شبها تا ن یقرار و ب یب

 شد...  یرنگ اتاق خشک م یبعد نگاه ماتم به سقف ب یو لحظه ا ختمیریاشک م

 ... دیکش یبودم که فقط نفس م یا مرده

 یفلش بک به گذشته نزنم هر چرت و پرت نکهیا ینشستم و برا یها کنار مامان و ماهور م روز

 ... شدیزبونم قطار م یکه بود رو
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 ..زدمیتر از حد معمول حرف م ادیز یسردرگم یبودم وقت ها همین طور شهیهم

صال اودم خاز نظر  یول گرفتیمن خندشون م خودیب یها فیوقت ها نورا و مامان از تعر شتریب

 خنده دار نبود... 

  داشت، یاز سرم، دست برنم یو کالفگ یاون حس سردرگم شدم،یم وونهیکم داشتم د کم

از بشد و سر  یبغض م یخال یجا نیا یبود و گاه دهیاهورا کنارم به حد خودش رس نبود

 ... دیکش یم شیو خوره وار وجودم رو به آت شدیدر دلم تلنبار م یگاه؛ کردیم

لبازم گ و دبه تراس بزر ییصدا نیکنار نورا که غرق خواب بود بلند شدم و بدون کوچک تر از

 بود! نجایخونه ا نیرفتم، پاتوق امن من تو ا

 که نه با، بابا خاطره داشتم نه با اهورا...  ییجا

 کردمیم یعشق باز هر دوشون ادیبا  فقط

فتن، گر یآرامش م شدمیم رهیکه به آسمون خ یوقت یبرام آسون نبود ول نجایگرفتن با ا انس

 تهران هم حس کرده بودم یبود که تو یهمون یغربت آسمون ابر

 رکاندتین مخشک اصفهان استخوا یهوا یاومد، سرد رونیشد و از دهانم ب یظیسردم بخار غل آه

 داشت؟  یتیمگه اهم یول

 نداره یهم بباره، تفاوت خیاگه از آسمون  یکه سرد باشه، حت یزندگ

 دمیشک یبا، دخترونه هام رو به رخ مپر محبت با وش-غ-آ یکه تو یزمان یبرا دیکشیپر م دلم

 شدیپدرانه اش گرم م وش-غ-آ یوسراسر وجودم از گرما

من نبود و خوب  یهم برا ادیهم گهید ی... حتکردمیم یپناه یبابا نفسم رو گرفت، حس ب ادی

 امن فرو رفته بود یاتاق به خواب یکه تو یدختر یکه داداشم، دلش رفته برا دونستمیم
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 هوا سرده ؟یسادیوا نجایچرا ا _

 گفتم:  رلبیبود، ز ستادهیدرگاه بالکن ا یتو دم،یچرخ ادیسمت مه به

 بره...  یخوابم نم _

 چرا؟ مهیاد: 

 بابا کرده بودم!! ادی _

 و گفت: نبودش شونه هام رو خورد کرده...  دیکش یآه

  ؟یدیتو چرا نخواب _

 و به موهاش چنگ زد دیکش یپوف کالفه

 دونم...  ینممهیاد: 

 هی زیه چهم نمیبب شم،یم داریب ی... که وقتیهراس چیخواد، بدون ه یخواب خوش م هیدلم  _

 ... دمیبه آرامش ساحل رس ایدر نیهولناک بوده و از شر طوفان امواج سهمگ سبوکا

 ... ادیرمدو به پرواز  رهیگیگرفته و خاکستر شده اما دوباره جون م شیققنوس که آت هی بشم

 !رسهیروز بهتر از راه م هیخوش فردا  یایرو با

ا نگ خدو دفتر امروز رو از مرکب خوشر زمیگذشته رو مچاله کنم و دور بر یخط خط یزندگ

 !!!سمیبنو

 یزیه چب یرخویشن، برم یخاطرات گذشته که هرگز فراموش نم ینه... باز هم البال ی: ولادیمه

 !!!رهیاون رو ازت بگ ادینتونسته  یچیکه ه

 کردم و گفتم:  میم قال-غ-ب ریرو ز دستام

 ؟ مثلِ _
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 مثل عشق... مهیاد: 

 وقت باور نشد چیکه ه یکردم: مثل عشق... عشق زمزمه

 گفت:  ادیشد مه یسکوت سپر یتو یقیدقا

  ؟یبخواب یخوا ینم _

 نه تکون دادم و گفتم:  یبه معن یسر

 بره!! یتا قرص نخورم خوابم نم _

 داره؟  یچه عوارض یدونیدختر خوب؟ م یخوری: چرا قرص مادیمه

 ... ادیسراغم ب الیفکر و خ ذارهیکه نم نهیا شیبه عوارضش ندارم خوب یکار _

 گفت:  آروم

  ؟یچه به روز خودت آورد _

و  و نشنومر رانگیکر و کور بشم تا سرزنش د خواستیگرفتم... اصال دلم م دهیندادم... نشن یجواب

 ... نمیچشماشون نب یتو

و ر دنمیزجر کش نیغمگ ییمن بود و فقط با چشم ها یچند روزه  یها یقرار یشاهد ب ادیمه

 نشست...  یبه تماشا م

 ه بود و گرفت وگفت: حس شد یدست هامو که از شدت سرما سرخ و ب ادیمه

  ؟یبرات قصه بگم تا بخواب _

  ؟ی: مگه بلد دمیخند یکجک

 بلد باشم دیشا _

 !میپس بزن بر _
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 زانوهاش گذاشتم یکاناپه نشست و منم سرم و رو یرو ادیمه

 بگو _

 ... یبشنو یوقت نخواست چیرو ه گمیکه م یزیچ _

 مشتاق زل زدم به لباش که آروم شروع کرد به حرف زدن یشدم با چشم ها کنجکاو

القه عمو و ع ینظام استخدام شدم، اون هم به واسطه  یتو یسالم بود که بعد از سرباز ستیب _

الش تبابا من شغلم رو دوست داشتم و همراه احسان با  یخودم... باوجود مخالفت ها ی

که  یباش ییشاهد پرپر شدن کسا نکهیبود، ا ادیراه ز نیتو ا یسخت؛ میدیخودمون رو باال کش

 واقعا سخت بود یو نهار خورد یسرکار بود اشروز قبلش باه

 یسخت نمونه از کی یرو کنارشون گذروند تیلحظات زندگ شتریکه ب ییدست دادن همکارا از

مو ع یه سرشون یهربار که قپه ها یبچگ یتو دمیکه خواستم رس یزیمن به چ یهاش بود... ول

 یمه جا میبچگ یتونستم به آرزو نکهیو ازا کردمیاون لباس تصور م یخودم رو تو دم،یدیمرو 

 بردمیم ذتعمل بپوشونم ل

حاال  شونه هام نشست، یرو یکه درجه سرگرد شیو پنج سالم بود، درست چهار سال پ ستیب

 هام تیموفق یکه تو یهوش و ذکاوت ی لهیهام دو چندان شده بود، اون هم به وس تیمسئول

 دمیداشتم زود تر از موعد بهش رس

ت نو  یرمه یشده بودم، بازار داغ شرکت ها دیجد یپرونده  کی ریموقع ها بود که درگ همون

 نیبه ا شبه رفتن، کیو ره صد ساله رو  شتریاز مردم به طمع سود ب یمیفوج عظ؛ وورک بود

 ... شدنیگروه ها پرزنت م
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خه هرم به شا کیمجموعه داشت و درست مثل  ریز خودش یاز پنجاه نفر برا شتریب هرکس

 ... شدیهاش اضافه م

 یریدوسال رشد چشم گ یکه نظر مارو به خودش جلب کرده بود و تو ییپخش دارو شرکت

 کرد

 یلوج یرفطهمه خواهانش بودن، از هر  یممنوع بود ول رانیا یکه تو ییو پخش دارو ها فروش

 ... کردینفوذ جا باز م یبذا گهید یروزنه  هیاز  میگرفت یشرکت رو م نیا

 کردیم یشرویپ یبود که فقط به قصد نابود میبدخ یسرطان مثل

 یتو هرانتدانشگاه  نیاز بهتر یدارو ساز یموقع، اهورا به ستاد ما اعزام شد، دکترا همون

 ما بود...  یپرورنده برگ برنده  نیرو داشت و ورودش به ا انهیخاورم

 یریگ به خانوادش هم جلو قتیاز گفتن حق یبود، حت یمخف سیپل نکهیو ا تیامن لیدل به

  ...هکنیکار م دیهمراه پسر خاله اش نو شگاه،یآزما یکه تو کردنی... همه فکر مکردیم

 ..ریناپذ بودو صد البته سخت و نفوذ یآدم محافظه کار د،یترس یم شیاصل تیفاش شدن هو از

 نصف سهام شرکت عضو اونجا شد...  دنیو خر یبه عنوان عامل نفوذ اهورا

ماد ت اعتدوش اهورا بود و چقدر خوب از پسش براومد و تونس یمهم ما رو یاز کار ها یلیخ

 همه رو به خودش جلب کنه... 

 رانیه اب یو امارات ودب هیمختلف و مرز قاچاق ترک یکه از کشور ها ییاز محموله ها یلیخ

 دیرس یرگز به مقصد نمو ه شدنیتوسط ما کشف وضبط م د،یرسیم

 نفوذ بود...  یخرده فروش، نقطه  یباز هم وجود دالل ها یول
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 و یغرال یاز دارو ها یادیز لیس نیصعب العالج و همچن مارانیب یبرا ابیکم ییها دارو

 نیا داره از محصوالت یادیکشور ما خواهان ز یکه متاسفانه تو ی-س-ن-توان ج شیافزا

 شرکت بود

نجام اهم  یا گهید ی موفق کار هاشرکت ظاهراَ نیا یپوسته  ریز... اس هیفقط ظاهر قض نیا اما

 شدیم

اند ب نیا یا گهید یهم انسان از کارا دیکنار قاچاق دارو... قاچاق مواد مخدر و اسلحه و شا در

 مخوف خالف بود... 

از  یکیوبشه همدست هرمز،  رهیچهارم قرار بگ یپله  یدر عرض چهار سال تونست رو اهورا

 .. دادن. ین نموقت رخ نشو چیباالتر از اون بود که ه یمشکل پله ها یول ،یاصل یوارد کننده ها

 . دن..مر یجون خودشون رو از دست دادن و به طرز وحشتناک یبخاطر نادون یادیز یجوونها

ه بون هم که ا مینستدویاسم م هیبود و ما فقط ازش  ادیفاصله ز یباز نیا یاصل یمهره  تا

 میصحت داشتنش شک داشت

 ... "گانیخسرو شا"نیاسم مستعار باشه و دروغ تونستیم

اب مه عذبود که باعث اون ه یهمون کس نیهام ناخودآگاه منقبض شد ا چهیو ماه دیلرز تنم

 شد

 لیون مااوقت به سمت  چیه دهیسرنخ پوس نیبهش اما ا دنیرس یبود برا یهرمز سرنخ :ادیمه

 وه اس ماهوار یاز شبکه ها یکیصاحب  رانیکه خسرو خارج از ا کردیوانمود م ینشد و جور

 سرش گرم اونه... 
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 یو ب میلغزش کن میتونستیبود، نم فیکث یباز نیا یانداختن خسرو شاه مهره  ریما گ هدف

 ... میگدار به آب بزن

 ... میشدیشدن به هرمز از هدف دور م کیبا تزد کردن،یکه همه فکر م یزیبرعکس چ دیشا

 کنه...  ریکه شکارش رو غافلگ نهیا یشکارچ هی تیخاص

 یشد دهیبرعکس شد که تو دزد یوقت یباز یول

ز ا هنوبود که اهور یدرحال نیکردن ا شییبردن و شناسا یاهورا پ تیو خسرو به هو هرمز

 متوجه نشده بود..

 که اهورا خلع سالح و یگروگان گرفته شد تو

 دید که خسرو ازت گرفته بود و یلمیف یشبه شکست، وقت کیاهورا  بتتیغ یبشه، تو فلج

 دیلرز ییجنا رهیزد که کل دا ادیچنان فر

 ود و بااده بافت هیبردن به گر یاخمش، همه ازش حساب م هیبا  روزیکه تا د یمغرور و سخت مرد

ز گرو مو امنو و ع یزد، نگران رونیشد و از ستاد ب وونهیاون حال و فضاحت د یتو، تو دنید

 برداشتن اهورا هم بود

 دایرو پ که تو رو پنهان کرده بودن یگاه یمثل خسرو راحت بود، تا مخف یشخص یبرا کشتنش

 ... بردیم یادیزمان ز میکن

لج فو مارو  ختهیداد ترس به جونمون ر ینحو م کیکه خسرو هر لحظه به  ییهشدارها با

 ... کردیم

 میایار بباهاش کن زیمسالمت آم میکردیم یسع نیبا مرگ تو بود و بنا برا یمساو یلرزش هر
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ه ون هم به، ابر رانیتا خودش در کمال آرامش از ا خواستیبرگردوندن تو از ما م یدر ازا خسرو

 دونستیکه فقط خودش م یمقصد

 ود وسخت ب میو براش تالش کرد میدنبالش بود یاپیکه چند سال پ یدست دادن طعمه ا از

 سخت تر از اون از دست دادن تو... 

 دونستین مانداخت و چو رشیدختر هرمز، گ یکردن ناز بیننشست با تعق کاریاهورا هم ب نجایا

 اد... دلو  هرمز و گاهیجا یازترس به راحت یهم دست هرمز اون رو به مُقُر آورد و ناز یناز

جا را هموناهو چپ یکرد که از مرز بازرگان در حال فرار بوده، پا دایهرمز رو پ یوقت ژهیو گشت

رف حد و بو یکردم، کفتار هار ییبود، خودم از هرمز بازجو مارستانیخورد و دو روز ب ریت

 ازش دشوار...  دنیکش

 شیحال یزیداشت نشون بده که نقص العقل و چ یسع گفت،یکه م یربط یب یحرف ها با

 ... هیکه انگار سالهاست الل و معلول ذهن کردیم ینقش باز یجور ست،ین

همه  از شد وببونش مارو گمراه کنه... اما با کتک به حرف اومد و ناخودآگاه ز نکارایباا خواستیم

 و گفت...  زیچ

جز  یر کسزد مثل روز برام حجت بود که کا بشیبود که اهورا هم مثل تو غ یفاجعه وقت اما

 . ..ستیخسرو ن

رامون ر و بکه به لباس اهورا بود کا یو شنود ابیرد نیو همچن میدونستیرو م گاهشیجا گهید

 راحت تر کرد... 

 ها به طور نامحسوس مستقر شدن...  رویو ن میرو به محل رسوند خودمون

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 عاطفه.تی –حس تنهایی  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

577 
 

 دهیزه فهمشما باز کردن ما تا یآب رو یفلکه  یوقت شد،یبه ما گزارش م تیموقع یبه مو مو

 ... نیکجائ قایشما دق میبود

 جون...  مهیو اهورا هم ن یبود هوشیتو ب دمیمن رس یوقت

 !!نیودووم آورد نیهردوتون زنده بود خداروشکر

 نه...  رو مدیکش یچ یکه نبود یمن تو مدت نکهیاما ا ،یاش رو خودت بهتر بدون هیکنم بق فکر

 که گردنم بود...  یتیتو و مسئول یمامان برا یها یقرار یب

 گفت:  رلبیو موهام رو نوازش کرد ز دیکش یآه

 !کردمیکارمیچ دیمن با ومدیسرت م ییاگه بال دونمینم _

برام چقدر  یبرادر نینوجود چ دونستیفقط خدا م دم،یس-و-بمردونه اش رو  یها دست

 ازرشمند بود... 

 یاه یرابد رفت لیسوال داشت دل یکه جا یزیبرام روشن شده بود، تنهاچ قتیحق گهید حاال

 باشه؟  تونستیم یچ نیو توه ریاهورا بود، اون همه تحق

  اد؟یمه _

 هووم؟ مهیاد: 

 سوال بپرسم؟  هی _

 بپرس..مهیاد: 

 دوست دختر اهورا نبود؟  یمگه ناز _

 کرد و گفت:  یا خنده

 اهورا ازش متنفر بود...  یبه ظاهر آره ول _
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 نیا زیچ هی فقط یرو برام گفت زی!حاالکه همه چکردیم تیمنو اذ شهیاون هم ی لهیبه وس یول _

 براش ندارم یوسط مجهوله که جواب

  ؟یچمهیاد: 

 لیوااما ا گم خوب نبود ینم؛ کردیم ادیز یاهورا بودم، بد رفتار شیکه پ یشش ماه نیتوا _

 تونم باور کنم دوستم داره...  یسرد و تلخ بود، اصال نم یلیخ

ه با ندارا یزیز چدونست هرمز ا یاون م؛ واقعا مرد بود یبود... ول یا دهیچیاهورا مرد پمهیاد: 

 یخواست وابسته اش بش ینم

 گفتم:  یبا لحن طلبکار د،یابرو هام دو نیب یکمرنگ اخم

  ؟؟ به من داره یهرمز چه ربط _

 از یکی یرسول دیحم کرد،یمنع م ردستاشیهرمز اونو از ز شهیبود که هم یزیازدواج، چ _

روه و از گ بشه زنش بندیکه پا دیترسیم نیبود که عاشق شد و ازدواج کرد، هرمز ازا ییها یقربان

 نینجزن و  پس نه به خودش رحم کرد نه به؛ بود ادیز ینجوریامکان لو رفتنش ا اد،یب رونیب

 شکمش...  یتو یسه ماهه 

 : مه دادتوجه به حالت من ادا یب ادیحد دهنم باز مونده بود، مه نینفر تاا کی یپست از

ه ابستو یخواست روز یو نم ستیمهم ن رهیراه اگه خودش بم نیا یتو گفتیم شهیاهورا هم _

کرده ن یاو خد یو اون نباشه... انقدر تو رو دوست داشت که نخواست عالقه مندش بش یاش بش

 ود.مرد کنارت ب هیو واقعا مثل  کردیازت محافظت م شهیهم اد،یسرش ب ییبال

 ادیکه مه ییها فیتعر نیو دلم هواش رو کرده بود باا دمیرقصینزده م یجور نیخودم هم من

 تر شدم وونهیکرد د
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 !بود کرده رشیبود که درگ یروان یروح یفشار ها لیبود اون هم به دل یتند خو و عصب _

 بهت ابراز عالقه کرد که خطر دور شده بود...  یوقت

 دهنم روقورت دادم و گفتم:  آب

  ن؟یاون روز شما خسرو و دار و دسته اش رو گرفت _

 پلک زد وگفت:  یبه نرم کباری ادیمه

 دنبالشه...  سیفرار کرد، اآلن هم پل زیهمه چ یب یآره اما عطا _

  ؟؟ اآلن زندانن _

 در مأل عام اعدام شدن...  گهیخبرش رو دارم، هرمز و خسرو چند نفر د _

 خواستم فکر کنم ینم زیچ چیکردم به ه به جازانوش حا یرو سرم

  کش...رو تلخ و مختل کردن و نه به اهورا و عشق پا میکه، زندگ ییبه قصاص حق کسا نه

... زدم پسش یکه در کنارش در انتظارم بود و خودم با حماقت و نادون یخوش یبه زندگ یحت

 د!!ه بوشد رید یلیخ گهید ن،یو آتش ادیز و خواستن اهورا هرچقدر هم قتیحق دنیفهم یبرا

 کردم که لعنت بر خودم باد...  خودم

 یار زندگقم ی جهینت نیباختم و ا شهیهم یافکار پوچ و آزار دهنده برا یسر کیاهورا رو به  من

 از دست دادم...  یرو به چه آسون یبود، تک خال باز

ردم رچه کساختم چون ه یو م سوختمیم کرد،یدرد که تا عمق وجودم نفوذ م نیباا دیبا حاال

 گله نداشت.. یخودم کردم، جا

 ..دکریم فرق تیوضع دیبائن باشه شا غهیکه ص خواستم یو خودم نم شدمیاون موقع الل م اگر
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اب سر هیهم، همه اش  دیبخش بود و من چقدر تشنه و پر عطش بودم، شا اتیآب ح اهورا

 بود...  یتوخال

 یومورحاال ت کورک ساده بود و هیکه قبال  یدرست مثل درمان توده ا؛ بود ریفکر کردن د یبرا

 شده و سر باز کرده بود...  میبدخ

و  فسوساز سر ا یقیشد ونفس عم نیبودم، چشمام سنگ ادیمه یکه سرم رو پا یهمون حالت تو

 و به خواب رفتم...  دمیحسرت کش

*** 

 زد ادیبلند فر ماهور

دا قسم به خ اهورا گفته باشم ؟یخودتو حبس کن کیاون اتاق تار تو یخوایم یتاک گه،یبسه د _

 نه من نه تو.. گهید یاین رونیاگه امشب ب

 . رفت..گزد و ملحفه را به چنگ  یتخت غلت یماهور رو یتوجه به داد و هوار ها یب اهورا

 بود را اندهم زانیاتاق به شدت باز شد و ماهور به طرف اش هجوم برد و دستش که از تخت او در

 دیکش

  ؟یایب یخوا ینم مهیسر من، امشب خواستگار ریخ _

د و شاز جا بلند  یرمق یخواهرش کرد، با ب شیغرق در آرا یبه چشمان مظلوم عسل ینگاه

 گرفته گفت:  ییباصدا

 امیم شمیتو برو من هم حاضر م _

 ... دیرپ رونیجست از اتاق ب هیا و ب دیس-و-بو گونه اش را دیکش یاز سر خوشحال یغیج ماهور

 افتاده و صورت کدر شده اش یشد به شانه ها رهیخ نهیبه شور و نشاطش زد و در آ یخند زهر
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 پهنش را در بر گرفته بود...  یو شانه  نهیس یعضله ها ،یرنگ یمشک یرکاب

 خواهر دردانه اش، در مراسم حضور داشته باشد یخوشحال یرفت برا یم امشب

 رفت یشاد کردن دل کوچک خواهرش حتما م یخوشحال بود برا نطوریماهور ا اگر

 ... جمع را نداشت یحضور داشتن تو یبرا یو رغبت لیم گرچه

 یو به همه  دیچیپ یاش م نهیس یقفسه  ی هیکه در ناح یتوانست درد ینم زیچ چیه

 دهد، جز حضور مهزاد...  نیشد را تسک یوجودش پخش م

 قلبش را لگد کوب کرده و رفته بود...  ،یرحم یکه با ب یکس

 فت: گدر ساحل امن چشمانش  رهیکرده بود را برداشت و خ میبالش قا ریمهزاد را ز عکس

  ؟؟ همه جا جهنمه یتو کجا برم وقت یمن ب یآخه لعنت _

ف سا حرپر شعف ماهور که با آ یعذاب دهنده بود، صدا شیسر و سفت شده در گلو ریخ یزیچ

ن ا جشبمناسب  یبالش پنهان کند و لباس مرتب ریز ش،یکرد که عکس را سر جا بشیترغ زدیم

 ت کرمکراوا د،یرا انتخاب کرد و پوش یکی شیانبوه لباس و کفش ها نیامشب بپوشد، از ب

 بود را بست...  رهنشیکه ست پ یشکالت

 ... کردیم ییحقا که اهورا یو جذاب شد، در آن کت و شلوار مشک بایز

 ربود! یکه از حد معمول بلند تر شده بود واقعا دل م یشیته ربا  مخصوصا

 توانست بکند ینم یچشمانش کار یسرخ یبرا اما

ماهور،  یخوشبخت یهمه برا یهم پا دیآمدند و او با یتر از جانش م زیبه طلب خواهر عز امشب

 دیکه با یلحظات یاز برا خوردیم ییدانست که چه خون دلها یو فقط خدا م کردیم یخوشحال

 نبود...  ییو او ساختیکنار مهزاد م
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 جهت مرتب نگه دارد.. کیرا در  شیکرد موها یو سع دیکش یآه

 آمد و با اخم گفت:  کیتار مهیپا به اتاق ن جانیدوباره با ه ماهور

 همه دود؟  نیتو ا یاوپس.. خفه نشد _

 یجواب نتظرمآنکه  یزد و ماهور ب نهیبه خودش در آ یکه پشتش به ماهور بود لبخند تلخ اهورا

ا رنجره پ یحرکت جمع کرد و ال کیرنگ را با  یزرشک میضخ یاز جانب اهورا باشد، پرده ها

 باز گذاشت... 

 طرف اهورا برگشت و با اعتراض گفت:  به

 یطالبان شد هیشب ؟یمسخره ات رو بزن یها شیاون ر یخوا ینم _

 : که از جنس زهر بود گفت یتک خنده ا با

 شه...  یدر بداخالق نمها، عروس که انق یشیعروس م یم وروجک... دارل-غ-ب ایب _

 یمکشدار  یش جا کرد، نفس هاشو-غ-آدو سه قدم به طرف اهورا برداشت و خود را در  ماهور

 داشت بغض خفه اش را پنهان کند یو سع دیکش

 کاش مهز... ماهور: 

 یره ن دربادانست که حرف زد یرا که ناخواسته به زبان آورده بود را نزد، م یحرف ی ادامه

 دن اززکس جرئت حرف  چیخواسته بود از روز متارکه ه نیمهزاد ممنوع است چون اهورا چن

 مهزاد را در حضور اهورا نداشت... 

ه در بود ک یحرص یخواهرش، نشان دهنده  کیدستان اهورا دور کمر بار یشدن حلقه  محکم

 شد...  دهیوجودش دم

 بود گفت:  نطوریا ابم و خش دار که ذات ییبا صدا آروم

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 عاطفه.تی –حس تنهایی  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

583 
 

ای به ج... یمن هم خوشبخت بشبه جای  یمن، تو حق دار یخواهر کوچولو یخوشبخت بش _

 کن...  یمن هم زندگ

ادرش ه برک دانستیدو جمله را به زبان آورد، م نیا نیدر دل ماهور قل خورد، چه غمگ یزیچ

 رنگ است. یآب یهنوز هم در فکر آن دو گو

 .گرفتیکه از قلب خراب اهورا نشأت م یدرد حرف ها درد دارند! یبعض

 یانشگاهدهم  یدور آسا خانم بودند ومحمد پسرشان به واسطه  انیاز آشنا یرستم ی خانواده

ا لش ردوانست حرف از آنها داشت و اکنون پس از چند سال ت یبودن با ماهور، شناخت کامل

 نهد...  شیو قدم پ اوردیخواستن ماهور، به زبان ب یبرا

 !!بود!و رغبت ن لیم یپسر که سرتا پا نجابت بود، ب نیماهور هم نسبت به ا نیب نیا در

ا خود ر نیره بمنحصر بفرد و مجذوب کننده اش با مهمان ها آشنا شد و ذ ژیبا همان پرست اهورا

 محمد نشانه گرفت! یبه سو

 د!!بو نیحال نجابتش دلنش نیدر ع ریو سر به ز یخجالت نیآمد، همچن یم ینظر پسر خوب در

 .. فتاد.اسنت  یها یخواستگار یروال همه  یشد و رو یبر گزار م یبه خوب یخواستگار مراسم

 داد...  یزد و بغض فرو م یخون شده فقط لبخند م یاهورا بود که با دل نیا

 نبض گرفته یرگها یکه رو ییحسرت ها یاز همه  کردیبود و تنش زق زق م نیسنگ سرش

 ... دیرقص یاش، م

 یرابامش آر یمحض کم ندشیتوانست از دور بب یدمیپاره کرده بود و شا ریاش زنج وانهید دل

 ... مارشیقلب ب

 زد:  شیدانست چقدر در افکار آزار دهنده اش فرو رفته بود که ماهور صدا ینم
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 داداش؟  _

 گفت:  یخسته اش را به ماهور دوخت و سوال یخورد و چشم ها یتکان

 بله؟  _

 کرد و گفت:  یرستم یبه آقا یاشاره ا ماهور

 با شما هستن!! _

 گفت:  یرو به رستم مانینادم و پش یخورده بالحن سر

 نیفرمود یشرمنده ام متوجه نشدم چ _

 دانهشده بود، مر یخال یسرش کم یبود و جلو یخاکستر یجا افتاده با موها یمرد یرستم

 وگفت:  دیخند

 شین پعروس خانم و آقا دوماد دلشو یحاال که هر دو گمیجوون؟ من م یکن یم ریکجا س _

نظر ما  تر عقد کنن، عیطول بکشه و بهتره هرچه سر یکه مدت زمان نامزد ستین زیهمه، جا

 یسد عروشهم که درسشون تموم  یشه و وقتنوروز جشن عقد با دیکه ع گهیکه آخر ماه د نهیا

  ه؟ینظر برادر عروسم چ حاال؛ شونیسر خونه و زندگ مشونیو بفرست میریبگ

 ترک خورده اش نشاند وگفت:  یلبها یرو یاجبار لبخند به

 ندارم خوشبخت بشن انشاهلل یمن حرف د،یدونیهرجور خودتون صالح م _

 یگپخش کرد تا کام هم ینیریخجسته ش میتصم نیا یو به شادمان دیمحمد کل کش خواهر

 شود نیریش

 دیخند یزورک اهورا

 آسا کف زد و
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 و محمد عشق کرد...  ختیخجالت ر ماهور

 چشمانش، برق عشق بود برق

 گرفت...  یم یکه دلش را به باز یباد آورده ا یخوشبخت برق

 ه مزهخواهرش مز یدندان ها ریطعم گس عشق که ز نیاهورا، خوشحال از ا یلب پر شده  دل

 شد!! یم

 یها یادگاریروح خودش با  یب ییجا بلند شد، طاقت ماندن در آن جمع شلوغ را نداشت تنها از

 داد...  یم حیکسل کننده ترج یمهمان نیمهزاد رابه ا

 پناه برد!!! کشیخواست و به اتاق تار ریحاضران جمع عذر تقص از

ه جان بکه برادرش  یراهش شد، درک کردن درد یه بدرقه ماهور بود ک ینگاه غم زده  تنها

 نبود نتظارشده بود، سخت و دور از ا شیهم نوا بیروز ها عج نیکه ا یماهور یبرا د،یکش یم

 د نه ازات بوکراو ینه از گره  یخفگ نیتخت فرود آمد، دست برد کراواتش را شل کرد اما ا یرو

 ودرده بالعالج مبتال ک یرا به درد شیبود که گلو یتنگ اتاق، از بغض ناخوانده ا یهوا

جز  ،گاریس لتریمحکمش به ف یهمه جا را پر کرد، پک ها ییتوتون نعنا یآتش زد وبو یگاریس

 شدیآورد و خاکستر م یجز سوختن توتون را در م

 ... ختیر یبود که به جانش م یسرخ آتش

 اورا داشت...  یتمنا دلش

 زده بود...  شیایدن ادیبن یر اصل برحم که پشت پا ب یب مهزاد

را لمس کرد،  ادیمه یو شماره  دیکش رونیتنگ شلوارش ب بیرا از ج لیموبا یگوش اریاخت یب

 تماس برقرار شد...  هیبعد از چند ثان
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 متعجب گفت:  ادیبم و خش دار سالم کرد که مه ییصدا با

  ؟یسالم... سرما خورد _

  ؟یینه!چه خبر داداش کجا _

  ؟ی... تو خوبمیاصفهان ما _

 دیبه گوش رس امیمهزاد از آن طرف خط پ یلحظه صدا همان

  ؟؟ یایشام سرد شد نم اد،یمه _

 امیچرا... چرا اآلن ممهیاد: 

د شک شخبه دست  یگذرند، قلبش را برشته کرد، گوش یم ریداغ که از کو یباد ها نیع یزیچ

 زمزمه کرد رلبیدخترک وز نیا یخواستن یو حض برد از ناز صدا

 کند یزود عاشق م تیصدا یرایناز گ""

 ""کس صبحت نکن چیباه شودیمن تا م جان

  ؟؟ وصل است نیریش یناز دردانه  نیگفته بود که جانش به جان ا و

تن  همه و اهورا زدیشد اگر باز حرف م یدرش آورد و چه م یت-س-از آن حالت م ادیمه یصدا

  دن؟یشن یشد برا یگوش م

  ؟؟ خانواده خوبن ؟ی... خوبینگفتمهیاد: 

 کرد وگفت:  یمصلحت یسرفه  

 تهران؟  یگرد یبرم ی... کرسوننیمنم خوبم، همه سالم م _

 اونجام.. دیع التیتعط یتا آخر ماه... برا _

 خوبه خوش بگذره!! _
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  ؟؟ یبار یقربانت فعال کار _

 سالم برسون خداحافظ...  _

 تماس را قطع کرد...  عیسر و

 گ بد ترز مرتمامش ا یول یگذاشته ا یرا زندگ مینام روزها ست؟یچ ایدن نیسهم من ازا ایخدا"

 "است

بهم  یره حنج نیو پر از غم از ب یاراده به قصد لگد زدن به هوا پرت کرد عصب یرا ب شیپا

 اش گفت: خدا...  دهیچسب

 دستان بزرگ قدرتمندش گرفت انیغم سرش را م با

 کنهیم رتیپ یهمه دل نگرون نیا ،یی... بسپر به اون باالشهیدرست م زیهمه چماهور: 

 کرده...  رمینبودنش پ _

 بود تا ماهور عمق فاجعه را بفهمد...  یکوتاه، کاف یجمله  کی نیهم

 از حد تصور دلتنگ بود و اهل درد دل کردن نبود...  شیمرد ب نیا

 برگرده؟ مدت زمان عده هنوز نگذشته.. یخوا یچرا نم را:ماهو

 گفت:  یمسخره و عصب یبا پوزخند اهورا

از  دیع باتونم خواستار برگشتنش باشم، رجو یبائن بوده، من نم غهیص؛ ندهیآ لیخانم وک _

 طرف مهزاد باشه... 

با  که یلب در حال ریرا بر زبان آورد که به نفس نفس افتاده بود ز شیمحکم حرف ها چنان

 گفت:  رفتیخودش کلنجار م
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فا حر نیا به برگشتنش دلم خوش باشه؟ اگهچه جوری وگفت ازم متنفره،  خوادیمنو نم یوقت _

 طالقش بدم...  شدمینم یکه راض زدیرو نم

 آمد شیاز چهار چوب در گرفت و پ هیتک ماهور

 کی یرو گفته ازت متنفره؟ عشق و نفرت دو یگ یاز جات بلند شو... مگه نم ؟یچرا نشست _

 ینم لیق تبدچرا نفرت و به عش شیخوایمو کمتره، اگه واقعا م کیفاصلشون از تار ... سکه ان

  ؟یکن

 شه! ینم _

 محکم گفت:  ماهور

گذره بعده  یسه ماه انقضا باست،یدختر جوون و صدالبته ز هی... مهزاد شهیم یاگه تو بخوا _

 شونیکیطلب کردنش و اون هم مطمئنا به  یکشن برا یمطمئن باش خواستگاراش صف م

 یلیت فاممثل احسان پسر عموش که از قضا نسب یکی... به کنهیو ازدواج م دهیمجواب مثبت 

 تره کیدهم دارن و از همه نز

 انداخت...  یبود که مغزش را به دوران م یماهور زنگ خطر یها حرف

ف نشد و صااوقت دلش با  چیخصوصا با آوردن نام احسان که ه دادیاش را م یمرگ زندگ دینو او

 و پوچ...  چیآن هم بر سر ه

 یسر هریا خرا دارد... اما قلبش ب ادیمثل مه یمهزاد، حکم برادر یدانست که احسان برا یم

 بر او نهاده بود...  بیو نام رق کردیقبول نم

 فرو خورد و گفت:  یدهانش را به سخت آب

 کنم؟  کاریچ دیحاال با _
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 ادیب خودش به سمتت لیممحرک برگشتنش باش!بهش ثابت کن که دلت باهاشه... بذار با  _

 از جا بلند شد و قبل از آن که از اتاق خارج شود گفت:  ماهور

 دنبالش غرورت و جا بذار...  یرفت _

نه ز خاکرد که ا بشیترغ یباران یپر دردش، هوا یچشم ها یشد برا یسبوماهور کا یها حرف

 بزند...  رونیب

 انداخت...  سیخ ابانیبود گذشت و خود را در خ یکیاز سالن که غرق در تار آرام

  ل کردنش...-غ-داشتن مهزاد و ب یکرد برا یعاشقانه بود و بدجور وسوسه اش م هوا

  زدیبه شالق تند باران، قدم م تیاهم یرا ب ابانیخ عرض

 ابونایخ نیتو ا زنمیپرسه م یه"

 از خدا خوامتیم زنمیزجه م یه

 ادیبارون داره م هییهوا عجب

  خوادیندارمت دلم تو رو م یستین

 چترتو یکنار من ببند یستین

 عطر تو چهیبپ میبش سیخ ییدوتا

 هوا نیحالم بده لعنت به ا یستین

 کار یچ خوامیتو ناخوشم بارون م یب من

 کاریچ خوامیم بارون

  دیبر گهینبودنت امونمو د یآ

 دیبه لب رس گهیکن جونم د یکار هی یآ
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  خوادیزخمه دلم مرهمه دستاتو م یآ

 داده به باد موینبودنت زندگ یآ

 دیبر گهینبودنت امونمو د یآ

 دیبه لب رس گهیکن جونم د یکار هی یآ

 خوادیزخمه دلم مرهمه دستاتو م یآ

 داده به باد موینبودنت زندگ یآ

 حالم بده یستین کاریچ خوامیم بارون

 هوا نیبه ا لعنت

 چمه آخه چه مرگمه دونمینم

 هوا کمه نجاینفس برام ا سخته

 ادیبازم صدات م سوزمویتب م تو

 خوادیرفتنت دلم تو رو م هسبوکا

 چمه درد نبودنت دونمینم

 تو سردمه یمن ب ایکنو ب یرحم

 برمیاز تو نم کنمیمن دل نم خورمیغصه م یه کنمیم هیگر یه

 بدونه تو سخته برام گلم بد تا نکن باهام من کم تحملم سخته

 دیبه لب رس گهیکن جونم د یکار هی یآ دیبر گهینبودنت امونمو د یآ

 داده به باد موینبودنت زندگ یآ خوادیزخمه دلم مرهمه دستاتو م یآ

 دیبر گهینبودنت امونمو د یآ
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 دیبه لب رس گهیکن جونم د یکار هی یآ

 خوادیزخمه دلم مرهمه دستاتو م یآ

 داده به باد موینبودنت زندگ یآ

 شد سیصورتش خ یدر بهر خودش فرو رفته بود که ندانست ک انقدر

 از جنس باران نبود یسیخ نیا

 جنس گرم اشک بود و بس...  از

 (اگه خونده نشه فهیمتنش ح د،یاز آهنگ نگذر یهمین طور)بچه ها 

 ینیسهمگ وش-غ-آو سرد نشست، رگبار باران تن درمانده اش را در  سیخ یها مکتین یرو

 در بر گرفته بود... 

 ... دیاینفر بود و خدا کند که ب کیکبود قلبش فقط  یمرهم زخم ها یشهر باران نیا در

 شیدندان ها رینوبرانه ز یرمالوکه طعم گس خ یوش-غ-آ یشده بود برا ییهوا دلش هوا یب

 بود... 

 نمود...  یقرار م یب و بتا یب چقدر

 توانست حال ناآرامش را آرام کند...  یم دریبابا ح ییایدل در تنها

 ... دیرفته را برگشت و به خانه رس ابانیدرنگ از جا بلند شد و عرض خ یب

 کیز امشت خاطره  کیروز ها حکم جهنم را داشت، چقدر عذاب دهنده بود  نیکه ا یا خانه

 ... دیکش یاعصابش، خط م اهیتخته س یمعرفت، که به نوبت رو یب

نداشت، انگار که داغ دلش با فشردن پدال گاز  یشب گذشته بود و اهورا توجه مهیاز ن ساعت

 ... افتی یم نیتسک
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 کرد یکه نه، پرواز م یسمت امامزاده رانندگ به

 بار همراه مهزاد بود...  نیراه را، آخر نیا

 ؛ دانستیرده بود در حق اش، مک یبود و بد بد

 گناه داده بود؟  یخطا کار ب نیجبران به ا یبرا یمگر مهزاد فرصت اما

 مهزاد شده بود...  یغرور اهورا و لجباز ی چهیباز شانیهردو یزندگ

 ود..بسته را ب شیکه همه جا دست ها یاز غرور دیترس یو م سوختیدر آتش قهر مهزاد م اهورا

هم  اشت ودحکم مقدساتش را  یکرد که زمان یغرور یعشقش را قربان ،یبود و با خودخواه مرد

 ارزش نداشت یچشمم ذره ا شیاکنون پ

 اک کنشد، برف پ لیدرشت برف تبد یبه بعد، قطرات نمناک باران به دانه ها ییجا هی از

اد که هر لحظه اش کنار مهز ییرا فعال کرد و خودش غرق شد در آن گفت وگوها نیماش

 بود...  نیدلنش

 که کنارش نشسته باشد ینازک مهزاد اکو شد، پندار یصدا

 شاعرانه است...  یلیخ ینطوریا یمن عاااشششق بارونم... هوا _ ""

 دوست دارم شتریمن برف رو ب _

ا بودم تا ب یرفب ینشستم کنار پنجره ومنتظر آفتاب بعد از هوا یبچه بودم م یبرفم خوبه، وقت _

 """... یبرف باز میبر ادیمه

سبز  یاراغ هچ، دیچیرا به سمت چپ پ یفرع نیاول د،یایب رونیب الیداد تا از خ یرا تکان سرش

 مد، آ یا مهشرشر ناودان خانه  یشب تنها صدا زیامامزاده روشن بودن و در آن سکوت وهم انگ

 اش پنهان برد...  قهی انیکرد و سرش را م کیکه به تن داشت را بهم نزد ییپالتو
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 کرد...  یبرق شده بود و کار نم یرا فشرد اما آب باران دوباره باعث اتصال زنگ

 دهیشکلخ لخ  یصدا قهیبرداشت و محکم به در زد، بعد از چند دق نیزم یاز رو یسنگ تکه

  خورده آمد و در باز شد... سیبه آن آسفالت خ دریبابا ح یشدن کفش ها

 متعجب گفت:  دریح بابا

  ؟یکنیچه کار م نجایبابا جان؟ ا ییاهورا... تو _

 ... شدیمداوم م یها یبود و باعث فک لرزگ دهیسرد به مغز استخوان رس یهوا

 داد گفت:  یو صدا م خوردیاز سرما، بهم م شیکه دندانها یحال در

  ؟یدیراهم نم ارتیاومدم ز _

 کنار رفت و گفت:  یبه آرام رمردیپ

 ... یتو تا سرما نخورد ایهمه بازه، ب یبرا شهیخدا هم یدر خونه  _

  ؟یحالم خراب بود، به ساعت دقت نکردم خواب بود در،یشرمنده ام بابا ح _

 ... ینماز که در زد یبرا گرفتمیصالة صبحِ جوون، داشتم وضو م _

 ... اوردیرا درب شیزد و دوال شد تا کفش ها یمحو لبخند

ش را شمانچخواند،  ینماز م با،یز ینیبود که با طن دریو آرامبخش بابا ح نیدلنش یصدا محو

 ... دیخر یآرامش را به جان م نیبسته بود و ا

 ریپ ی فتادهشانه اش چشم باز کرد، لبخند به صورت چروک ا یرو یکهنه ا یقرار گرفتن پتو با

  بود... مرد متواضع نیط در مقابل ااهورا فق د،یس-و-ب یرا به نرم شیمرد مقابلش زد و دست ها

 شده؟  داتیپ نجایوقت روز ا نیشده که ا ی: پسرم چدریباباح

 خسته...  یلیخسته ام پدر جون خ _
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 . ود..بنگفته  چکسیسِر درون که تا به حال با ه نیفاش ا یباز شد برا شیاراده لبها یب

 پسر جون یکرد تشیاذ یلیخ _دریباباح

 فرو افتاده گفت:  یبا سر زیغمانگ

 به نفعش بود...  نیاما ا دونمیم _

 بهش حق بده دونست،یاون نم یول :دریباباح

 گفت:  عیسر اهورا

 بهش بگم، خودش اجازه نداد...  خواستمیمن م _

غرور و  شناسمت،ینکردم، اندازه کف دستم م دیسف ابیآس یموهارو تو نیاهورا جان، من ا _

 ... شهینم یوقت باهم قاط چیمثل آب و روغنه، ه زیچ هیعشق درکنار هم 

 غرورت!!! یپا بذار رو ،یاریدلت رو به جا ب یخوایم اگه

 شیاهایرو یبه پا قتیحق یو وزنه ها کردیم یاز زخم زندگ یکه تا آن موقع در گردباد اهورا

 شده بود، به خود آمد...  ریزنج

 مهزاد بود... کنار  ق،یزخم عم نیگرد باد و مرهم ا نیا آرامش

 او...  یرفت در پ یم دیبا

 شد یخواستار برگشتنش م دیبا

، عشقت یعمر حسرت گرفتن دست ها کیرو بهش بگو، نذار  زی: برو دنبالش و همه چدریباباح

 کنه!! رتیپ

 یرنج م یمیکهنه سال و قد یکه از درد ییجمع شد گو رمردیفروغ پ یدر چشمان ب یاشک

 برد... 
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 زمزمه کرد:  اهورا

گول  خودمو وعده گول زنک نیعمر با ا کی د،یپس التماس نکن مونهیکه بخواد بمونه، م یکس _

 لوش روکرد، هرچقدرهم ج رشیرگ ها اس یتو ایکشت  شهیعشق رو نم نکهیزدم اما غافل ازا

 رهینم نیاز ب یصاحبش هم بکش یحت ای یریبگ

 ... شهیم ریتکث شتریب بلکه

ه چ میا... چه بخویگذر کن تا به ساحل آرامش برس یو خم زندگ چیپ نیپس از ا :دریباباح

 ... میعبور کن یزندگ یاز کوچه ها دیبا مینخوا

  ن،یریش یتلخ و گاه یگاه

 ... سازهیمارو م یزندگ یعبور هاست که کوچه ها نیا

 ... فرسوده اش ناله وار بلند شد یاستخوان ها کیریت کیریت یاز جا بلند شد، صدا و

.. اشد.بداشته  یاما خوش قلب باعث شد احساس بهتر یمیساده و قد رمردیپ نیو گو باا گفت

ست، رخوابه سرعت ب رفتیم دیگرفته بود و با یوجودش را در بر گرفت انرژ یآرامبخش یروین

 ... دیکش یانه به رخ مرنگش را سخاوتمند ییطال یطره ها دیو خورش رفتیم ییهوا روبه روشنا

 د... نمو یم تر زیکرد و پشت رل نشست، باران بند آمده بود و هوا دل انگ یخداحافظ دریبابا ح از

 گفت:  یکه م دیرا شن رمردیپ یآخر زمزمه  ی لحظه

 رفت دیخون با انیم یگر مرد ره _

 رفت دیافتاده و سرنگون با یپا از

 تکان داد و به سمت جاده تاخت...  یجا خوش کرد دست شیلبها یرو یتلخ لبخند

 کرده بود...  رهیچشمانش را گود و ت یاز غم عشق پا یدور د،ید نهیکدر خودرا در آ صورت
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 رنگ بود!!! یاش زرد و ب دهیتک صورت

 .. اشد.نداشته ب یبود که به ظاهر خودش توجه ادیکه در دلش به پا شده بودآنقدر ز یشور

 ... دیبر یعشق را سر م نیبار حتما ا نیخدا کند دوباره پس زده نشود که ا و

 . ..ساختیمهزاد را از طعم زهر تلخ تر م دنید ینیریو ش کردیته دلش زق زق م یزیچ

 پس زده شدن از جان کندن هم دشوار تر است گفتیدرونش م ییندا

 ینم یزیسرکوب کند، اما چ تا حرف دلش را گشتیکوبنده م یتمام جسارتش دنبال جواب با

 ... افتی

 ... یبازد، تو... تکه تکه ا یکند کدام طرف م ینم یآدم که جنگ باشد، فرق درون

 ادگرفته جواب د ییکشاند و با صدا رونیب ،یاورا از کشمکش درون لیزنگ موبا یصدا

 بله؟  _

 را فاصله دهد  یماهور باعث شد گوش یگوش خراش دهنده  غیج

 ـــــــون و بله... درمـــــــ یدرد ب _

 و چهار ساعته ستیب حناق

  ؟؟ یدیکه جواب نم یبود یخاک جنازتو پس بزنه کدوم گور یریبم یاله

 واست افتاده یفکر کردم اتفاق یرفت یول کرد یاومد تو دهنم اونطور قلبم

 جامونده بود!! نیماش یتو میگوش ،یرفته بودم امامزاده عل _

ده، شچه  دیکه بگو زدیمبل رها کرد، آسا بال بال م یو خودش را رو دیکش یقینفس عم ماهور

 دل نگران...  شهیمادر هم نیتا سکته کردن نداشت ا یحد

 نشده مامان جان، رفته بوده امامزاده...  یچیگفت: ه ماهور
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 : دیمردانه پرس اهورا

 شده ماهور؟ آسا خوبه؟  یطور _

 ت: گف کردیرا مثل اهورا کلفت م شیکه صدا یحالرفت و در یبه گوش یچشم غره ا ماهور

 و میسک سک کرد لیدور به عزرائ هینشده فقط من و مامان  یچیشده ماهور؟ ه یطور _

 ... میبرگشت

 حالم خوش نبود دیببخش _

  ؟ییاآلن کجا _

 اصفهان...  رمیدارم م _

 گفت:  یرفت با شادمان ادشی یو نگران یدلخور ماهور

  ؟؟ دنبالش یریم _

 آره.. _

 یاز کشن کمیسرت  ریخ کنم،یخودم خفت م یاریدرب یپلشت باز یاهورا بر ی... واااایوا _

 هاااا...  یریواسه من غمباد بگ یباز دست از پا دراز تر برگرد یکن..نر

 رفتار کن...  میمال کمیخدا  تورو

 !!ستمیکه انگار من ترور یزنیحرف م یجور _

 ماهور بلند شد وگفت:  یخنده  یصدا

 بدتر از اون داداش...  _

 دست شما هم درد نکنه!! _

 گفت:  طنتیبا ش ماهور

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 عاطفه.تی –حس تنهایی  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

598 
 

  ؟یبست لیامامزاده دخ یرفت _

 بستن نداره...  لیبه دخ یازیکه بخواد برگرده، ن یاوناهورا: 

 مئنا بامط یگب ینطوریبه مهزاد ا ی!بریرفتار کن میمال یستیبلد ن گمیم یدی... دیدیدماهور: 

 گهید وت کهر زنهیهام م یآهن رهیگ نیدونه از ا هیرو بند  ندازتتیم شورهیاون زبون درازش م

 ... ادیصدات درن

 ماهور گفت:  یکم حوصله از وراج اهورا

  ؟یخوشحالم کن یخداحافظ هیبا  یخوا ینم _

 دمیم ادتیمن دارم راه کار  یشعوریب یلیخ _

 : دیاز کوره در رفته توپ اهورا

  ؟یبا بزرگترت چطور حرف بزن یستیهنوز بلد ن _

 گفت:  مانیپش یوا رفته و لحن ییباصدا ماهور

 از دهنم در رفت...  د،یخب ببخش _

 !!کنمیم یدارم رانندگ ؟یندار یباشه، فعال کار _

 مواظب خودت باش! رسونه،یمامان سالم م _

 سالمت باشه، خداحافظ...  _

 خداحافظ!! _

چند  نیه ابود ک یدردناک یاز زندگ یناش فشیکنار پرت کرد، اعصاب ضع یصندل یرا رو لیموبا

 صباح گذرانده بود... 

 را نسبت به خودش نداشت...  یاحترام یب نیو گزنده شده بود و تحمل کوچکتر تلخ
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 *مهزاد*

فتن به ره از حوصله بودم ک یبود، انقدر ب ختهیکوتاه و بلند و شلخته ام دور گردنم ر یموها

 یتاع مبلندش رو قطع کرده بودم، امن یکه خودم رشته ها ییو درست کردن موها شگاهیآرا

 کردم... 

 هیا اال بح کردم،یرهاش م شانیبه حال خودش پر ایو  شدیبافته م یبا طناز شهیکه هم ییموها

 ... زدمیپشت سرم دارش م یمشک یکش ساده 

منتظر  د کهوقت بو یلیخ ادی... نورا و مهرونیب دمیو دو دمیسرم کش یشال رو، رو یهولک هول

خوب  باهم تنها باشن، من شتریطولش دادم که ب ینشسته بودن، ازقصد کم نیماش یمن تو

خارج  ختمونکردم و از سا یکیشناختم، پله هارو دوتا یبه نورا رو م اد،یجنس نگاه براق مه

 دیخر میبودبر رارشدم، امروز ق

 نداشتم هم نورا یلباس کاف نجایهم من ا چون

 عقب جا گرفتم یصندل یو با لبخند رو ادیمه نیبه ماش دمیرس

 شد...  رید دیببخش _

 گفت:  یبا شرمندگ نورا

 رفتم عقب!! یمن م ینشست یجلو م یومدیمهزاد شما م _

 ..گهیاحترام بود د یهم جور نیا

 راحت باش گلم، من جام خوبه!! _

 ابروش رو باال بده و بخنده یتا هیکردم که باعث شد  ادیبه مه نهیاز داخل آ یمرموز نگاه
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 ؟؟؟ شمام آره برادر _

 دندون هاش مشخص شد فیکه رد دیخند ییپررو با

 وقته آرررره...  یلیمن که خ _

داد  ینم ندیسوال پرس یاما به خودش اجازه  کردیباتعجب به حرف زدن مشکوک ما نگاه م نورا

 گفتم ادیبا خنده به مه

 پس روشن کن اون پخشتو...  _

مو شم هاچ د،یچیپ نیماش یگرم خواننده تو یضبط رو زد و صدا یفرمون دکمه  یاز رو ادیمه

 به نورا نباشم...  ادیمه یرکیز ریعاشقونه و ز یبستم که شاهد نگاه ها

 ... دادینگاه ها عذابم م نیا دنیهنوزم محتاج محبت بودم و د من

 فضا ها رو در کنار اهورا لمس نکردم؟  نیکدوم از ا چیمن ه چرا

رم براد یگه زندهم خوشحال بودم ک یکنار برن، از طرف یافکار پوچ و ته نیتکون دادم تا ا سرمو

رش د یختنوا کیتونست از  یعشق بود و م راتییاون تغ نکهیشده، چه بسا ا یراتیدستخوش تغ

 ... ارهیب

 یورتصبا  عیچشم هامو باز کردم که نورا سر م،یها توقف کرد دیمرکز خر نیتراز به یکی یجلو

لذت  نیا انگفتم ت یزیچ د،یخند یهم م ادیمه یچشم ها ن،یپائ دیگلگون پر یملتهب و گونه ا

 که از حضورش برده بود تو ذوقش نخوره...  مهینصفه ن یو خوش

 کارت عابرش رو به سمتم گرفت و گفت:  ادیبشم که مه ادهیمنم پ خواستم

 الزمه بخر...  یدید یهر چ _

 زن داداشمو دارم، نگران نباش یبه چشم هوا یا _
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 رفت و گفت:  یباخنده چشم غره ا ادیمه

 دونه...  ینم یزیاون هنوز چ ،یند یسوت _

  ؟یبهش نگفت یعنی _

 ... کنمیسواستفاده م تشیخوام فکر کنه دارم از موقع ینه، نم _

  ؟یکن کاریچ یخوایپس م _

 ... ادیداداشش ب کنمیصبرم _

 ... دمیکش رونیانگشتش ب نیگفتم و کارت رو از ب یرلبیز ی باشه

 گفت:  ادیمه

 ... امیم کنمیرو پارک م نیداخل پاساژ، منم ماش دیشما بر _

 از هکنیتعارف م یلیخ دونستمیچون م دمیتکون دادم و دست نورا رو کش ادیمه یبرا یسر

 گفتم:  یاول کار به شوخ نیهم

 یوندیت مبهم بگو چون خود ،یاریدرب یو بدقلق باز یتعارف کن یخوایاگه م زم،یعز نیبب _

 ،یطرف ادیمه با یایهم برام نمونده... اگه با من راه ن ی... اعصاب درست حسابمیقاط یلیمن خ

 زور گو تر از منه...  یلیکه خ

 گفت: کرد و  ینینمک یخنده  نورا

 ..میباشه من تسل _

چراغ ها و  م،یدها ش کیبوت دنیو دونه دونه مشغول د میپاساژ باال رفت چیمارپ یها یپله برق از

 ... کردیکننده تر م رهیمغازه هارو خ ن،یتریو یتو یهالوژن ها
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 گهید زیچونه خ یبرا یاما نورا بجز چند دست لباس راحت میبود دهیطبقه ها رو د شتریب بایتقر

 بود...  دهینخر

 حرفا...  نیو ا ومدهیگفت خوشم ن یم یالک

 به زق زق افتاده بود و خودم به غلط کردن...  پاهام

 مچاله به نورا گفتم:  یباصورت

 ... یکردم انقدر سخت پسند باش یفکر نم _

 دهما ساا کیش یلیخ یسرمه ا یپالتو هیشده بود به  رهینگفت، رد نگاهش رو گرفتم، خ یزیچ

ه چنده؟ از فروشند زشیسا دمیپرسیکه ازش م ینیهولش دادم داخل مغازه و درح عیسر

 اش هم بهمون نشون بده...  گهید یخواستم تا پالتو ها

 رداب کانتخ یچند رنگ شال و روسر نیزور و تحکم من نورا دوتا پالتو و شلوار وهمچن با

 !!میبر اد،یشش بخو یزیچ هیزود از  کردمیمونده بود کفش، که خدا خدا م فقط

 دهیشکجفت جوراب بخرم، از بس که دنبال نورا  هیخواست واسه خودم  یدلم نم گهید یحت

 زدم! یشدم و لبخند احمقانه م

ن، ا اآلداشتم ام یباز هم انرژ یول دیکشیساعت ها هم طول م دیبودم که اگه خر یهمون من

 دنج اتاق خودم...  یتموم بشه، پناه ببرم به گوشه  عتریهزچه سر کردمیعجله م

 به نورا گفتم:  رو

 . کجا مونده.. نمیبب زنمیم ادیزنگ به مه هیمنم  ینیبب نجارویا یتا تو کفش ها _

 درآوردم...  فمیک یاحسان بود و از تو هیکه هد ینورا فاصله گرفتم و گوش از
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 یشبک گراند گو یعکس مسخره از خودش رو، رو هیخنگ با اعتماد به نفس کامل،  احسان

 ز چندرو گرفتم و بعد ا ادیگرفت، شماره مه یخندم م دمشید یگذاشته بود، که هروقت م

 لحظه جواب داد: 

 تموم شدااا دمونیتو؟ ما خر ییکجا _

 میشام بخور میبر امیم د،یسیهمونجا وا _

 رو قطع کردم و به طرف نورا برگشتم.. یگفتم و گوش یا باشه

  شد؟ یچ _

 گذاشت وگفت:  فیپوت خوشگل و ظر مین هی یرو دستشو

 قشنگه!! نیبه نظرم ا _

 ..قهیچه خوش سل _

 که گفت:  میدینورا هم خر کفش

  ؟یبخر یزیچ یخوایمهزاد، خودت نم _

 !گهیروز د هی یحوصله ندارم بمونه برا گهینه د _

 گرفتم و گفتم:  دستشو

 ... ادیهم ب ادیتا مه میکن یاطراف وقت کش نیا کمی ایب _

 : گفت نورا م،یدیرس یدر اصل یکه جلو نیهم م،یرفت نیها پائ یدوباره از پله برق باهم

 اونجاس...  ادیاوناها آقا مه _

 .. زار.ه یبود، تپش قلبم رفت رو ستادهیا ادیکه کنار مه یکس دنیو بلند کردم با د سرم
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و به  وردمفرو خ ینورا از دستم ول شد و افتاد، آب دهنم رو به سخت دیخر یاز پاکت ها یکی

 نورا گفتم: 

 باشه؟  نیسمت ماش میریم ،ینگاهش کن نکهینورا بدون ا _

 دوال شد پاکت افتاده رو برداشت و باتعجب گفت:  نورا

  ؟؟ یچرا انقدر هول کرد ه؟یمگه چ _

 اهوراست ستاده،یوا ادیکه کنار مه یاون مرد _

 ود... بمن  یها یقرار یها و ب هیخودش شب ها شاهد گر دونست،یرو درباره من م زیهمه چ نورا

 گفت:  رلبیاون دوتا، ز یزوم شد رو یعیو به طرز ضا دیکش ینیه نورا

  کنه؟یم کاریچ نجایا _

 ... میبر اینباش ب عیتورو خدا انقدر ضا دونم،یمنم نم _

 !!خوردینم تکون ن،یبود به زم دهیاما انگار چسب دمیمانتوش رو کش نیحرف آست نیدنبال ا به

شتم، رو ندا هوراو نافذ ا نیما، تحمل نگاه سنگ یرو دیاونها چرخ یمعطل کرد تا نگاه هردو انقدر

 خارج از دهنم ظیغل یآه سردم مثل بخار ستادمیو پشت بهشون ا دمیپام چرخ یپاشنه  یرو

 شد... 

 وع کردمت شرداش رویکه پاهام ن ییحرف زدن، تا اونجا یبرا اد،یخودش ب به یکس نکهیاز ا قبل

 برم فقط تحمل موندن نداشتم...  خوامیدونستم کجا م یبه قدم زدن، نم

 ریو زر نیریهر چند کوتاه اما تلخ وش دارید نیکه ا کردمیم یداشتم و سع یقدم برم تندتند

 پاهام دفن کنم... 
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ز ستم اندادم، جرئت چرخوندن سرم رو به طرفش نداشتم، مچ د یتیاهم ادیصدا کردن مه به

 خشکش زد نهیس یو نفسم تو دهیپشت کش

م ش خواستاشک با زجه از یازپشت هاله ا دم،یدیاهورا رو م اد،یصورت مهبه جای لحظه  اون

 بود...  دهیهم کش یداریبه ب یخواب، حت یشوم شبها موقع  سبوکا؛ ولم کنه

چشم  ن بامهربو یو ترسناک، گاه زیخوف انگ یصورت اهورا بود، گاه کردمیهر طرف نگاه م به

 شده بود...  رهیپر از عشق بهم خ ییها

اسمم  یمختلف یصداها؛ زدمیزده ام هجوم آورد، نفس نفس م خیبه دوطرف صورت  یدست یداغ

 دادیو گوشم و خراش م زدیرو صدا م

 .. طلق و مرگ آسا فرو رفته بودم.م یسکوت یگوشم گذاشتم تا نشنوم، تو یو رو دستم

 ودار کش یشد به آه لیتندم تبد یبا خودش کنار اومد و سرجاش آروم گرفت، نفس ها قلبم

 مقطع و کم کم آروم شدم... 

رو  ادیمه یواقع ریبار تصو نیچشمم رنگ باخت و ا یهامو باز کردم، صورت اهورا از جلو چشم

د، ش سیاز اشک چشمام خ رهنشیکه پ دینکش قهیاش به دق نهیس یسرم رو گذاشت رو دم،ید

 گوشم یسماق یبه پرده  یمختلف یافتاد و همزمان صدا ها نیگوشم پائ یدستم آروم از رو

 هجوم آورد... 

 صدا...  هی یول

 نجوا...  هی

 آشنا.. یزمزمه ا دیشا ای

 !!دمیصدا رو با گوش سر نه، بلکه باگوش قلب شن نیگرفت، ا یرو به باز قلبم
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 تر، با دم دورکه اهورا چند ق دمیسرشونه اش د یبرداشتم، از رو ادیمه ی نهیس یرو از رو سرم

 مغموم به من زل زده بود...  ینگاه

 گفتم:  ادیهامو بستم و به مه چشم

 !!میتورو خدا بر _

 م روسرد ولرزون یخودش هم کنارم نشست و دست ها نم،یبش نیماش یکمکم کرد تا تو نورا

 رفت... دست گ یتو

ان نگار تواود، ب یکیکه اون نزد یچراغ برق ریزد به ت هیکنار رفت و تک نیاز سر راه ماش اهورا

 پاهاش رو نداشت...  یرو ستادنیا

 .. کرد. لیبرف تبد یزده  خی یسرد رو کم کم به دونه ها یو هوا ی ختهیو بهم ر یابر آسمون

 م،ختیشک رو همراه آسمون قرمز ا نیماش یسرد و بخار گرفته  ی شهیدادم به ش هیرو تک سرم

 و موهاش رو چنگ زد...  دیکش یپوف یبا کالفگ ادیمه

 کرده بود مییهوا، هوا یبود که ب یمن از عشق یتاب یو ب یقرار یب

 قیفس عمناتاق و در و بستم،  ینگاه کنم، رفتم تو یآنکه به کس یبه خونه ب میدیرس یوقت

 ... گشتمیقرصم م یلرزون دنبال قوط یو با دست ها دمیکشیم

ه ب یودخ یفکر ب گذاشتیخوب بود که نم یلیتخت افتادم، خ یدونه با آب فرو دادم و رو هی

 سرم بزنه... 

 روزا...  نیکاش بگذره ا یروبه رو شدن با اهورا رو نداشتم، ا ییتوانا هنوز

 یها از جلو ریتصو یکه خورده بودم، خواب مهمون چشمام شد و همه  یقرص ریکم به تاث کم

 چشمم محو شد... 
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*** 

 یالدم و سخت بود، پرده رو کنار ز یلیجا با رخوت بلند شدم، دل کندن از تخت گرمم خ از

 پنجره رو باز کردم... 

به تن  یلرز وبه داخل هجوم آورد  یدیباد شد د،یبار ینم شبیبود اما مثل د ختهیبهم ر آسمون

 جونم نشست...  مهین

خت و ت نیائپشده بود، خواب آلود، پتورو گلوله کردم  دیبرگ از برف سف یب یو درخت ها نیزم

 اما مرتب نورا انداختم.. یخال یبه جا ینگاه

ه م که همعا کرددرفته بود، از ته دلم  ادیدادگاه بود و صبح زود همراه مه یجلسه  نیاول امروز

جهم رو ه توک یزیچ نیاومدم، اول رونیتموم بشه و حق به حق دار برسه، ازاتاق ب یبه خوب زیچ

 جلب کرد 

 زدیحرف م یباز احسان بود، داشت با گوش شین

 کنم!! یمنت کش ستمیمن بلد ن ما،ی: تپش خانم قهر نداشتاحسان

 .. کارا نبود. نیباشن؟ احسان که اهل ا یشنوم، تپش خانم ک یم دیجد یزایبَه چ بَه

 افتادم! سویگ ادی هویکردم که  یلبخند داشتم استراق سمع م با

 شتم کههم شمارش رو ندا دمیجد یگوش یبرده بودم، تو ادیرو از  سویبه کل گ ایخدا یوا

ه بر م دلشهاضافه شد... اگه احسان  ی... درد عذاب وجدان به درد سردرگمرمیباهاش تماس بگ

 بدم؟ یرو چ سویمن جواب عشق گ ستن،یکه کم هم ن شیحوال یدخترها نیاز هم یکی یپ

 فراموش نکرده...  نوزه سویمطمئن بودم که گ

  ؟یشد داری: اِ مهزاد باحسان
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 زدم وگفتم:  یزورک لبخند

 !ریسالم صبح بخ _

  ؟یصبحانه خورد ر،یصبح توام بخ _

 نه هنوز...  _

 ... خوادیم یحساب یبرف باز هیپس بجنب که دلم  _

 وگفتم:  دمیخند

 ... یگور خودت رو کند _

 هم مطمئن نباش ادی: زاحسان

 نرفته...  ادتیکه اون سال پلور بهت زدم و که  یضربه ا ،ینیبیحاال م _

وارد  میخوندیم یهم کر یکه برا یدرحال دمیفرصتم اونو جبران کنم... خند هیاتفاقا منتظر  _

 میآشپزخونه شد

م خود یبرا داد،یتأسف تکون م یو سرش و به معن دیخندیما م یبچگونه  یبا بحث ها مامان

 دهنم...  یگرفتم و همه رو جا دادم تو یبزرگ یلقمه 

 گفت:  نیرفت و در همون ح رونیاز آشپزخونه ب مامان

 مهزاد...  یخفه نش _

 احسان رو لوچ کردم و فقط چشمام نیهم یداد حرف بزنم، برا یتو دهنم اجازه نم ی لقمه

 دیخند

 یجد یکه احسان با لحن دادمیجا م نتیکاب یصبحانه ام تموم شد داشتم، ظرف ها رو تو یوقت

 صدام زد: 
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 مهزاد؟  _

 اش گفتم:  یرفتار نجوم رییتغ نیاز ا متعجب

 بله؟  _

ر هم داشته باشه؟ هر چقد تونهیم یلیات چه دل یهمه کالفگ نیا ه؟یچشمات ازچ یسرخ _

 دلته...  یکه تو ستین یزیچ نیا فهممیمن م یول یکن یتظاهر به سر خوش

 هی دلم یحرفاش نداشتم، تو یبرا یجواب زد،یمصمم احسان دو دو م یچشم ها یتو نگاهم

 ... خوردیم چیپ یزیچ

 سقف...  یها یگچ بر یسبزش گرفتم و دادم ارزون یرو از چشم ها نگاهم

 یرو ه اشبرادران یشگیچشم هاشو دروغ بگم، احسان بود و مرهم هم یتونستم زل بزنم تو ینم

 ... ادیمنو مه یزخم ها

 ... دادمیرو لو نم یزیبراش رو بود، هر چقدر هم خود دار بودم و چ دستم

 منو سرزنش نکرد...  ادیوقت مثل مه چیاحسان ه د،یفهم یچقدر خوب م و

 و... رترم  کیاز برادر نزد یپسر عمو نیدوستش داشت ا ،یبچگ یبه وسعت همون ده تا دلم

 !!!خوامی: جواب ماحسان

 با پوزخند گفتم:  د،یچشمام غلت یتو اشک

 بذار تو حال خودم باشم...  م،یخوردت نیداداش، ما همه جوره زم الیخیب _

  م؟یما همه نگرانت یبفهم یخوا ید آخه چرا نم _

 خانوادم...  یپوست ریز یها ینگران نیقرص بود به هم دلم

 سرو صدا آب دهنم رو قورت دادم احسان دوباره گفت:  پر
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 درد عشقه؟  _

 زمزمه کردم:  فیضع ییبا صدا اوردمین تاب

 هم زیاست و درمان ن اریدردم از  _

 هم زیاو شد و جان ن یفدا دل

 یه اراز فاش نشد چیکه ه یتر بود، کس کیکه از خودم به من نزد یکس گه،یبود د احسان

 نداشتم.. ششیپ

قت ند وچ نیتا به عادت اعصاب خورد کن ا دمیلب گز خورد،یخوره وار روحمو م نشیسنگ نگاه

 از کوره در نرم!

 صبرم سر اومده بود و تند خو شده بودم.. ی کاسه

ند چ یوزرخسته کننده که همه از جمله خودم،  یاحسان لب باز کرد و باز همون حرف ها باز

  دمیپرسیر از خودم مبا

  ؟ی: پس چرا طالق گرفتاحسان

 یکرد دیرو ناام دمیاحسان جان، چه زود ام دنتیخوش بود به سوال نپرس دلم

 زخم؟  نیا یال یذاریچرا استخوان م گهیمن تو د زیعز آخه

ا ته بود، گذشت کردم که کار از کار دایاحساسم رو پ یسرزنشم نکن، من وقت گهیتورو خدا تو د _

ما دلم ا نم،زیغرورم رو بند م یشکسته  ینیباطالق چ کردمیبشه فکر م یجار غهیص نکهیقبل ازا

 یمنکردم،  ریو هوا گ نیزم نیاآلن هم ب نیهم من؛ دیشد و از هم باش شتریترک هاش ب

 کنم...  یاهورا چشم پوش یگذشته  یخطا زتونستم ا

 بوده! یچ یکه گفت برا ادیمه _
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 ردک یاز من دوا نم یدرد چیشده بود و گفتنش ه رید یلیکه خ یزمان یآره گفت، ول _

 ؟؟؟ یدیاهورا رو بخش _

 نه؟  ایببخشم  تونمیهنوز بهش فکر نکرده بودم من م ؟یچه سوال سخت ایخدا

 کردم...  یازش فرار نم شبیبودم صد در صد د دهیبخش اگر

م دوست داشتن هر لحظه تو وجود نینشده بود، هرچقدر هم که ا یکیدلم باهاش  هنوز

 بجوشه... 

 اما گشتم یبا جون و دل به طرفش برم کردیم یو معذرت خواه گفتیاگه خودش بهم م دیشا

 رمیبگ یمیتونم تصم یحال نم نیباا

 بهش فکر کنم احسان...  گهیخوام د ینم _

 شهیدرست م زیخواهر کوچولو؟ همه چ یشیم یچرا عصبان _

 ام رو فشردم و گفتم:  قهیشق یچارگیب با

 به درخواست خودم بائن بود غهیشه، ص یدرست نم یچیه گهید _

 متفکر زل زده بود به من بعد از چند لحظه گفت:  احسان

 چقدر از مدت عده گذشته؟  _

 چطور؟  م،یماه و ن کیحدود  _

 کردیگرفته بود، واعصاب ام رو درهم تر م تمیر زیم یبا سرانگشت رو احسان

  ؟یرو مخ باش ادینکن، خوشت م _

 زدو گفت:  یشخندین

 دارم!! یفکر هیمن  ی... ولدیخوب بابا، پاچه ام در یلیخ _

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 عاطفه.تی –حس تنهایی  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

612 
 

 زدم بهش و باچشمام ازش خواستم حرف بزنه! زل

 ادیبائن به حساب م ی غهیاز ص یطالق خلع و مبارات که جزو یتو _

 رجوع با زوجه اس...  حق

  ؟یچ یعنی نیخب ا _

 شوهرش برگرده شیعده زن حق داره که پ یمدت سه ماهه  یتو یعنی _

 !!!یـــــالکــــــ _

 باور کن!! _

 پکر گفتم:  یحالت با

م چرا رگردب خواستمیکه خودم رو مسخره کردم، اگه م ینجوریفکر کردنت، ا نیباا یفکر نکن _

 تر بشه؟  یکه هست زخم ینیغرورم ازا یخوایاصال طالق گرفتم، م

 من هنوز نتونستم قلبا از اهورا بگذرم ایثان

 زد  هیتک یبه صندل یدیبا ناام احسان

 دغدغه خوب باشم یامروز و ب هینکن، بذار  عیصبحم رو ضا یاحسان، خوش الیخیب _

 زد وگفت:  یلبخند کم جون احسان

 پس بدو حاضر شو...  _

 ختمیر رونیلباس گرم داشتم ب یسمت کمد و از توش هرچ دمیحرف، پر نیباا

 دم،یچرم که ست هم بود پوش یو شلوار و پالتو دمیرنگ پوش ییمویل یبلوز پشم هیاز همه  اول

سرما با  ،یاش رو کش رفتم که موقع برف باز یچرم یدستکش ها اد،یمه یلباس ها یاز تو

 دستم نفوذ نکنه..
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 کوالک کرده بود...  زد،یکه م ییها پیبا ت شهیهم مثل هم احسان

 کردیسرش گذاشته بود که جذاب ترش م یهم رو یکاله پشم هی

 ... میزد رونیبا مامان، از خونه ب یبعد از خداحافظ، آماده به رزم ییدوتا

رف ب یکوچه همه  ینداشت، تو بیخودم ج یاحسان گذاشتم چون پالتو بیج یرو تو میگوش

 گفتم:  وسیمأ یالتبودن با ح یو گل فیها کث

 ... یباز یبرا میخوایم زیبرف ها دست خورده ان، برف تم نیا یاحسان همه  _

 ... یمنگال شد هیشب ؟یکنیم یحاال چرا لباتو اونجور _وگفت دیخند

 و گفت:  دیبگم، دستم و کش یزیمن چ نکهیازا قبل

 داشته باشه. زیکه برف تم ییجا هیبرمت  یم ایزدن ممنوع، ب غیج _

 وسط شهر...  یپارک جنگ هیو احسان راه افتاد سمت  میاحسان شد نیسوار ماش باهم

  شد... یرت مپ گهیطرف به طرف د نیبود که از ا یبودن و گلوله برف ختهیاز مردم اونجا ر یمین

 بود...  دهیبخش یادیبه جنگل صالبت ز بتیبا اون ه دهیسر به فلک کش یها کاج

 ه بودنکه دست نخورد ییاز برف ها کهیت هی یشدم و با لذت پام رو، رو ادهیپ نیماش از

 گذاشتم... 

 .. بود. ندیکفشم برام خوشا ریبرف ها ز زیر یبرف رو دوست داشتم، صدا یزدن رو قدم

 گفت:  نیپائ دیکش یکه کالهش رو م یو در حال سادیکنارم وا احسان

 ... میبزن بر _

 هیکه تا  ییو لذت ها زیر یکردنا یخوش نیهم یگرفتم، دلم لک زده بود برا یانرژ ش،یانرژ از

 ... موندیذهن م یعمر خودش و خاطره اش تو
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که  خوشمسر یها غیرحم و مروت احسان و البته من و ج یب یشروع شد، رگبار گلوله ها یباز

 شده بود...  یاحسان قاط یو خنده ها کردیگوش کر م

 خوب بود...  بایتقر میریآوردم، نشونه گ یاما منم کم نم زدیبد م الکردار

 ... ومدیتا زانومون م بایو برف تقر میبود دهیارتفاع رس به

د شاعث که ب دمیحرکت برف هارو به صورتش پاش هیاحسان بشم تو فیتونم حر ینم دمید یوقت

 ... نیرو زم فتهیتعادلش رو از دست بده و به پشت ب

 گردنم...  فتهیخونت ب یریاحسان نم _

 دوباره گفتم:  ومد،یازش ن ییصدا

 اون برفا...  ریز یشیم یپاشو االن آدم برف _

باره نگران شدم دو یسرش، چشم هاش رو بسته بود، کم یگفت، آروم رفتم باال ینم یچیه

 ... ومدیداشت اشکم در م گهید دهیجواب نم دمید یصداش زدم وقت

 ... اریدرن یمسخره باز گه،یاحسان پاشو د _

 یحمله  که دینکش هیکه از سرما اشک چشمم رو تار کرده بود کنارش زانو زدم، به ثان یحال در

 یاطقاهم احسان ب یمن و خنده ها غیاحسان به صورتم شروع شد و باز ج یگلوله ها یبرق آسا

 شد... 

 ودن... من و احسان سر شوق اومده ب دنیکه اونجا بودن از د ییکسا ی همه

 ... کردنیغل و غش احسان نگاه م یب یها با لذت به خنده ها یبعض

 مد..او ینم ادمیبودم رو  دهیاز ته دل خند ینجوریکه ا یبار نیجمله خود من، آخر از
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 یتو وکردم  یرو جمع م زیتم یبرف ها م،یدرست کن یآدم برف میگرفت میاحسان تصم همراه

ا ماز جوون تر ها به طرف  یکم کم جمع کردم،یبه احسان کمک م یدرست کردن آدم برف

به  ن روتا او زدیجمع شده ضربه م یمشغول شدن، رو به احسان که به برف ها یاومدن و همگ

 : گفتمبچسبونه  یبدن آدم برف

 اهورا اصفهانه...  _

 برگشت سمت من و گفت:  عیسر احسان

  ؟یدونیتو از کجا م ؟یچ _

 ... دمشید رونیو نورا رفته بودم ب ادیکه با مه شبید _

 خونه؟  ومدیپس چرا ن _

 زدم وگفتم:  یپوزخند

 حتما شرم حضور داره...  _

 یفدم برآتن  یاز دخترها با عشوه به دستش داد و رو یکیاز برف رو که  یحجم انبوه احسان

 گذاشت وگفت: 

 هم درد غرور داره...  دیشا _

ه بشد و  غول آسا هم درست یآدم برف ینبود، کله  دیبع یزیچ نیچن نگفتم، از اهورا یزیچ

 ... میدیچ زهیچشم و دهانش سنگ ر یجا

و برف ها فر یدستش تو یکردم و از دوطرف به جا دایپ نیزم یچوب خشک از رو یا تکه

 کردم

 باخنده گفت:  احسان
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 اهورا شد...  هیشب _

ود بتمون دس یکه ساخته  یهمه داشتن با آدم برف د،یاهورا لرز بتیه یاما دلم برا دمیخند

سک که تااون موقع بهش دقت نکرده بودم فال یکوله ا یکه احسان از تو گرفتنیعکس م

 و به دستم داد...  ختینسکافه ر یکاغذ وانیل یدرآورد و تو یکوچک

 سرد نبود...  یهوا یداغ اون هم تو یدنینوش هیلذت بخش تر از خوردن  زیچ چیه

 و احسان هم کنارم نشست یزدم به بدن بزرگ آدم برف هیتک

 نشست...  یصورتم م یتو وانیداغ ل بخار

 و رو به آسمون زمزمه کرد:  دینسکافه اش رو سر کش وانینفس ل کی احسان

 "ندارم یبه روز برف یحس چیمن ه ینباش" _

 که خودش بشنوه گفتم:  یطور دم،یمن شن یگفت ول آروم

 "خوام بباره ینم" _

 لبمون جا گرفت یتلخ رو یدوباهم لبخند هر

 یریساز  گفتمیزمان م کیکه  یینگاهم گره خورد به چشم ها گه،یرو چرخوندم سمت د سرم

 تر بود...  ریقهوه هم س

 خشک شد.. لبخندم

 پام یرو ختینسکافه از دستم سر خورد و ر وانیباز به تپش افتاده بود و ل قلبم

 .. بود. داد و هوار و جلز ولز گوشت پام یکه توجه نداشتم، صدا یزیلحظه به تنها چ اون

 بلند گفت:  یبا صدا احسان

 پات رو؟  نمیمهزاد؟ بب یکنیم کاریچ _
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ورا جا اه دنیدرد نگاهم و گرفت اون هم به وضوح با  د،یزده و مات من رو د خینگاه  یوقت اما

 خورد... 

  د...ش یم کیپا له کرد و قدم به قدم بهم نزد ریگشتاش بود، زان نیکه ب یگاریس اهورا

 .. رفت.گ یو دوباره نبض م ختیر یداشت دل من هزار بار فرو م یکه برم یهر گام بلند با

و زل  اومد ناخودآگاه سرم باال دیبهم رس یوقت شد،یم ادیکم و ز یام به چه تند قهیشق نبض

اژه ها وگار بگم، اما ان یزیچ دمیبهم چسب یلبها نیآوردم که ازب یزدم بهش، به خودم فشار م

 گم شده بودن... 

 ... دیرس یبه ذهنم نم یزیچ

 یراوز هم بما هنابودم  ستادهیسرپا ا نکهینرم بلندم کرد، باا یلیحرکت خ هیرو گرفت و با  بازوم

 گرفتمیسرم رو باال م دینگاه کردنش با

 دادگفت:  یرو به باد م نمیخاص که دل و د یبم و لحن ییصدا با

 !میحرف بزن دیبا _

حسان، به ا انگار مسخ صداش شده بودم، نگاهم رو ازش گرفتم و دادم یمخالفت کنم ول خواستم

 پلک زد...  یبه نرم کباریرو لبش بود و  یبخش نانیلبخند اطم

 اهورا که منتظر جواب من بود فاصله گرفتم به احسان گفتم:  از

  ؟یدیم مویگوش یاحسان _

 درآورد و کف دستم گذاشت گفت:  بشیج یرو از تو یگوش احسان

 صبحم فکر کن...  یحرفا یرو ر،یبگ میحرفاش رو بشنو بعد تصم _

 زدم و گفتم:  یلبخند
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 تنهات گذاشتما دی... ببخشگردمیبه مامان بگو، من زود برم _

 کرد و دستش رو پشت کمرم گذاشت وگفت:  یخنده ا احسان

 مونم! ینم اری یبرو بچه!من ب _

 که تمام نگاهشون بهش بود اشاره کرد...  ییبا چشم به دخترا و

 که برم، احسان از پشت سر گفت:  دمیچرخ

 ... شهیباش، مثل هم یقو _

دم به سه ق، دوجواب گذاشتم یکرد و ب قیکه احسان درونم تزر یمثبت و اعتماد به نفس یانرژ

 اشم... بددار ت کننده اش خو-س-بود که در برابر عطر م نیام ل یظرف اهورا برداشتم، تمام سع

 گفتم:  نهی-به س دست

 !!شنومیخب، م _

 به پشت سرم گفت:  یقیو با نگاه عم دیلبش کش یشصتش رو، گوشه  انگشت

 !میبهتره بر شه،ینم نجایا _

 . دم..ش دهیازش فرار کردم، دنبالش کش شبید نکهیبرعکس ا ،یاراد ریغ یلیو خ ناخودآگاه

 احسان بود یحرف ها ریتأث دیشا

 داشتم حرفاش رو بشنوم.. لیهم تما دایشد

 ... دادیبود، مغزم فقط دستور رفتن م یهرچ یول دونمینم

 ... کنهیفکر کردم به رسم ادب و احترام در و برام باز م میدیکه رس نشیماش به

 دیوبکبهم  به من نگاه کنه سوار شد و درو نکهیخودش بدون ا چ،یدر، رو که باز نکرد ه اما
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بود، نبشو  کنم... اهورا آدم کاریبا حرص از حرکتش مونده بودم چ نیمات و مبهوت وهمچن من

رق برا مثل ه اهوبره، اومدم سوار شم که دوبار نیاز ب تمیهم فشردم تا عصبان یپلکم رو محکم رو

 ارمخود کن ود بهخکه برده بودم تا در رو باز کنم  یدست ستاد،یو کنارم وا نیپائ دیپر نیشاز ما

 هیبا ر رونشون داد، د یدندوناش رو به خوب فیو رد دیصورتم پاش یتو یافتاد، اهورا لبخند

 تا سوار شم ستادیحرکت باز کرد و کنار ا

 بانو...  دیبفرمائ _

 نشستم نهیرنگ با طمأن یچرم مشک یصندل ینازک کردم و رو یچشم پشت

 و دور زد و کنارم نشست...  نیهم ماش اهورا

 میخواست شکسته بشه، راه افتاد یوقت دلم نم چیسکوت که ه در

 خرچ خرچ پارو کردن برف روب ها بود...  ومد،یکه از هرطرف م ییصدا تنها

مان د و همزه بوکنارم نشست یداریب یکه تو تمام خوابهام بود اما اآلن تو یاهورا بودم کس کنار

 به سمتم هجوم آورد.. یمختلف یحس ها

 ... عشق شتری... و ازهمه بنهی... غم... کتی... عصبانی... ناراحتی... دلخوریدلتنگ

 ... ستادیحس ها غلبه کرد و محکم ا یکه به همه  یعشق

 ست بودم از عطر حضورش و لمس بودنش... -و من م 

رور ردم غکحرف هاش، فکر  دنیخواستم فعال از موضع خودم رو بشکنم، تا قبل از شن ینم اما

 خودم مهم تره... 

 گفتم:  یلحن سرد با

  ؟یدار یچه حرف یبگ یخوا ینم _
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 "صبر داشته باش"کلمه بود کیجوابم  و

 ... یصندل یدادم به پشت هیکردم و با حرص تک یپوف

 ونریبه ب یرو با دست پاک کردم ونگاه شهیبخار ش یترمز دست یو صدا نیتوقف ماش با

 ... میو مجلل بود کیهتل ش هی یانداختم، جلو

 سمتم و گفت:  دیچرخ اهورا

 میزنیباال... حرف م میبر _

 گفتم:  غیج با

 چیهته و رف نیاز ب شهیهم یبرا شیپ میماه ون کیما  یحرف ها نجا؟یا یمنوآورد یچ یبرا _

 نمونده...  یحرف

 من حرف دارم!! یول _

 کنارش باشم اما سمجانه گفتم:  خواستیدلم م نکهیزدم باا یپوزخند

 ندارم...  دنیشن یبرا یبذار تودلت بمونه من گوش _

  ؟یپس چرا باهام اومد _

 منتظره اش چشمام گرد شد، چشم از روبه روگرفتم وگفتم:  ریسوال غ از

 حرف زد...  دشیهم م نیماش ی..وگرنه توهیدونستم قصدت چ ینم _

 آروم باشه...  کردیم یاما سع خورهیمشخص بود که خون، خونش رو م قشنگ

 اش گفت:  دهیبهم چسب یدندون ها نیازب

 شو...  ادهیپ ار،یهم درن یبه دو نکن، بچه باز یکیمهزاد، بامن  نیبب _
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باز  د،یو کشرشد و در سمت منو باز کرد، بازوم  ادهیپ نیسفت نشستم سرجام، از ماش دید یوقت

 گرفتم...  یم میو بدون فکر تصم کردمیرو خراب م زیداشتم همه چ

  ...ادیحرصم درن کنم،یتا بعدا که به کارام فکر م ام،یبهتر بود باهاش راه ب پس

 م... نشد فقط خودم چوب حسرت، لج کردنام رو خورد یزیکردم، چ یهمه باهاش لجباز نیا

حال  مردونه اش در یدست ها نیو به سمت هتل حرکت کرد، دستم ب میشد ادهیپ نیماش از

 خورد شدن بود... 

 روشن ونابیخهتل و یبودن آسمون تمام چراغ ها کیوتار یابر لیبرف گرفته بود و به دل دوباره

 بود... 

 ... ششیازش گرفت، به من اشاره کرد که برم پ یدیبه سمت رزروشن رفت وکل اهورا

اس ه لبک یمرد جوان کردم،یم یخال نیزم یداشتم حرصم رو رو یکه به طرفش برم یهر قدم با

 فرم تنش بود گفت: 

 پاکزاد، خانم...  یآقا _

 انگشتام گره زد و خشک گفت:  نینگذاشت حرفش تموم بشه، پنجه اش رو ب اهورا

 زنمه...  _

 گفت:  دیکش یکه دستم رو م یرو بهش نداد و درحال یحرف ی اجازه

 ... دیآخر شناسنامه رو نگاه کن یلزوما صفحه  _

 نشستم  ختیر یم پیپ یاهورا که توتون تو یبه رو رو

 کامال معلوم بود...  نجایکه ازا یاخم زل زدم به شهر برف با

 خانم؟  یچرا اخم کرد _
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هم رو ب خودش یک دونمیباعث شد تو جام بپرم... نم کینزد یاهورا اون هم از فاصله  یصدا

 رسونده بود

 صورتم فوت کرد...  یرو، رو پشیپ ظیکه زد دود غل یهمراه قهقهه ا اهورا

 وگفتم:  دادمیهوا تکون م یپام و رو یحالت عصب با

 ؟؟؟ کارت _

 اتاق رو برداشت و گفت:  یتلفن تو یگوش

 بداخالق؟  یخوریم یچ _

 برم خوامیحرفات رو بزن م خورمینم یچیه _

 داد...  کیگرفت و سفارش قهوه و ک یمن شماره ا یبه لفاظ تیاهم یب اهورا

 گفت:  نیغمگ ینشست و با لحن کنارم

 احسان بود؟  یلبخندت فقط برا _

ف کردم و دلم حر یم دایبه سمتش کشش پ شتریشد ب یم کیهرچقدر بهم نزد دم،یگز لب

 دل یاههمش خواسته  انهیو بااحساس... اما ا یدزدک یخواست و نگاه ها یعاشقونه م یها

 سرم بود...  رهیخ

 ود وب نیسخت که همش توه یبه گذشته ا کردیشد، منو پرت م یم داریعقلم دوباره ب یوقت

 ... نیتوه

 یوت م،خوایم یواقعا چ دونستمیشد، خودم هم نم لیما نیبه سمت پائ نیغمگ یبه حالت لبم

 کرده بودم...  ریعشق و نفرت گ یدوراه
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رچه هشدت  همون دوران سخت بود که قلبم اصرار داشت با ومد،یکه به سمتم م ییفکر ها تنها

 تمام تر عقبش بزنه... 

 فکر کنم جز اون اتفاقات...  یدادم به هرچ حیترج

 ... دیکش رونمیفکر ب یرو قلقلک داد و از تو مینیتلخ قهوه ب یبو

  ؟یخانم ییکجااهورا: 

 شدم به چشم هاش...  رهیرو از فنجون قهوه گرفتم وخ نگاهم

 رو لبم نشست و آروم گفتم:  یمحو لبخند

 ... نجامیهم یچیه _

 ... شمیاهورا برگشت پ یقهوه رو آوردن و ک یک دمیغرق فکر بودم که نفهم انقدر

 نکرده...  خیپس بخور تا  _

 از قهوه رو مزه مزه کردم و گفتم:  یکم

  ؟یگینم یزیچرا چ _

 لذت ببرم.. خوامیفعال م _

 تخت ول کرد...  یو خودش رو رو دیاش رو سر کش قهوه

  ؟یاز چ _

 ... دیدیمن فقط اونو م یبه سقف بود، و چشم ها میمستق نگاهش

 بلندتر...  شهیهاش از هم شیتشک پخش شده و ر یرو شیلخت وقهوه ا یموها

 از بودنت...  _

 اوردمیکرد به زبون نحس ناب که وجودم رو تو خودش حل  نیاز ا یزیچ یهم دل زدم ول باز
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 شدم...  یرو تخت یبا لمسه  یتخت نشستم و مشغول باز یرو کنارش

 دستم نشست و اون هم مشغول نوازش من شد...  یاهورا رو یکم انگشت ها کم

 شروع کنم...  دیاز کجا با دونمینماهورا: 

 ... یخوایاز هرجا که م _

 پاهام گذاشت...  یبه طرف من سرش و رو دیرو کش خودش

وجه تبا  ،کردیمادرش رو حس م یخال یجا شهینوجوون پر از غرور که هم هیهجده سالم بود،  _

 ... خواستیمن دلم جنس نگاه مادرانه م یآسا، ول یبه محبت ها

ز اشتم و عقده دا کردمیلج م ادیبود، ز یاسمش نامادر یهر چقدر هم که خوب بود، ول آسا

د، شده ثابت شب هام بو هیپا وب-ر-ش-مو گاریرفتم، س یصال خونه نمنبودن مادر، شب ها ا

 کردیکارا رو م نیا ییعقده گشا یکه ققط برا یلجنزار یکثافت تو هیبودم 

رفتن، مشروع گاز دخترا به جرم داشتن رابطه نا یکیاز دوستام، منو با  یکی یپارت یشب تو هی

کوزه  کاسه یدادگاه همه  یکرده بود تو گهید یکیرو با  شیصفت، کثافت کار یب یدختره 

د شرمم جگناه بودم  یکه من ب یهارو سر من شکست و ادعا کرد با من رابطه داشته، درصورت

 دلم...  یشد رو نهیدر مال عام که ک شالقهفتاد ضربه 

 بودم و کردهن یکار چیمن ه کرد،یمشمئز کننده مردم حالم رو خراب تر م یبابا و نگاه ها یلیس

 شده بودم آش نخورده و دهن سوخته... 

م کمر یحجم پس زده شدن، آسا مرهم دلم و زخم ها یکه باورم کرد آسا بود، تو یکس تنها

 شد..
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 یهسرپنا یداشت و حس ب دیکه ترد یبه تنش نشست رو به وضوح حس کردم، با نگاه یلرز

 گفت:  دادیم

 نه؟  یکن یتوام باور م _

 اش رو بگو هیگفتم: آره بق یوملبخند آر با

 و گفت:  دیکش یقیعم نفس

 چیهد که از اون به بعد ناخودآگاه از جمع دوستام کناره گرفتم، به غرورم برخورده بو _

  دن...سوراخ فرار کرده بو یمن نداده بودن و مثل موش تو یگناه یکدومشون شهادت بر ب

 اومد...  یهمشون بدم م از

 هیا شتم امتا قبل از اون دوست دختر دا نه،یبیکس رو نم چیاز خودش ه ریکه بغ یکس هی شدم

 ... گرفتیسنم نشأت م طنتیکه از ش یمعمول یلیخ یرابطه 

 .. نفرت گرفتم. یگناه مجرم شدم و مجازاتم کردن از هر دختر یب نکهیبعد از ا یول

 ورفتم گکردم، دکترا  لیبهش عالقه داشتم تحص شهیرشته که هم نیبهتر یدانشگاه تو رفتم

 نظام استخدام شدم...  یتو

 یه ل درجکه داشتم از همون او یا هیعال التیتحص لیو به دل یمخف سیهم به عنوان پل اون

 ابا،سرسخت ب یشغلم هم ترس از مخالفت ها یشونه ام نشست، هم بخاطر اقتضا یسروان رو

 شغلم رو پنهون کردم... 

 دونست که اهورا شده سروان اهورا پاکزاد...  ینم چکسیه

ساز زن گرفتن من رو کوک  ینحو هیکه درسم تموم شد هر بار به  یو پنج سالگ ستیاز ب آسا

 رفتم یدر م رشیاز ز ی... که هردفعه به صورتکردیم
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کردم  یسع میزندگ یدختر که همه  هیموجود اضافه کنارم رو نداشتم، خصوصا  هیتحمل  من

 نرم...  سمتشون

فکر کنم  ودم،کرده ب دایسازمان هرمز اعتبار پ یتو یموقع ها بود که به عنوان عامل مخف همون

 بود نه؟  یداده که چ حیبرات توض ادیمه

 تکون دادم دوباره گفت:  دییرو به تا سرم

 ی جهیرفتم نت یخطا م م،یکردیبود که روش کار م یهوش و حواسم به پروژه ا یهمه  _

 رفت...  یگروه کامل به باد م کیزحمات 

ر اد که سهم درو بابا ب یخواستگار شنهادیبار پ نیبه همون منوال گذشت و ا یدر پ یسال پ پنج

 مخالفت کردم شهیسخت تر از هم

نظر  ریم زکه بابا برا یکه دختر دونستمینم یبود، حت یکیحرفش  شهیبابا بود و مثل هم یول

 هست...  یگرفته ک

 یهاطر بدبابام و بخ یدوست ها نیتر یمیاز قد یکیدختره مهبد خان رادمان،  دونستمیم فقط

خواهر  دمیهمفدخترش انجام بده و بعدا  یمعامله رو با زندگ نیکه به بابا داره، حاضر شده ا

 دوستمه...  نیبهتر

 ... یخواستگار شب

 خنده بهم نگاه کرد با

 هفته کیبوده که  یهمون کرد،یم فیکه بابا همش ازش تعر یدختر دمیفهم یشب خواستگار _

 تموم جواب منو داد...  یو اون با تخس دمشیرستوران د یتو ششیپ

 ش گفت: ل-غ-بتو  دیکش یهمونطور که منو م اهورا
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 خنده...  ریآخ که اون لحظه، خودم رو نگه داشته بودم تا نزنم ز _

 ازش فاصله گرفتم وگفتم:  یکم

  دومه...ونه کزنونه مرد ییبود نتونستم دقت کنم دستشو ینکن... بعدشم من کارم عجله ااااا  _

 دیو لپم رو کش دیگوشم خند ریز اهورا

 ،یلیم چین ه... باالجبار هر دو خانواده مجبور شدم ازدواج کنم اون هم بدوگفتمیداشتم م _

 فرق داشت و احساست با من یاز همه من نگران تو بودم تو دختر بود شتریب

 گروه حکم مرگ رو داشت نیا یاز اون، من عضو گروه هرمز بودم و ازدواج تو جدا

 اش رو بزنم...  یشرکت را تیو استفاده از موقع یرکیتونستم با ز یول

دلم  بااجازه عشقم یگفت یسر عقد وقت یلحظه  یرو شروع کرد یاز همون اول تو لجباز 

 فکت رو خورد کنم...  خواستیم

 ینه ولم یشناسنامه  یبود که چرا اسمت تو نیازا اد،یکه از حرف تو درب نیا شتریب حرصم

 اس...  گهید یکس شیدلت پ

ر از پ یزندگ هی تونستمیاما من نم یخوشبخت بش یا گهیسن با کس د نیتوا یتونستیم تو

 آرامش رو باتوجه به شغلم برات بسازم

وز از را هر اما م رهیگیدل جا م یعقد ناخودآگاه تو یعالقه بعد از خوندن خطبه  گفتنیم همه

 ... میشدیهم دور تر م

 گرفته گفتم:  ییبغض و صدا با

 ... یکردیم ریتو بود، تو همش منو تحق ریتقص نیا یول _

 نمناک گفت:  ییهم با چشما اهورا
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ز بچه ا گهید یکیبه سرنوشت  نکهیاز ا دمیترسیبه نفع خودت بود، من م نیشرمندتم مهزاد ا _

 گروه دچار بشم...  یها

 ریگه درممکن یتو دختر دونستمیمهم نبود، من م فتادیم یمن اتفاق یراه برا نیا یتو اگر

 ،یش کنم تو وابسته یوسط مطمئن بودم انقدر سمتت کشش دارم که کار نیو ا یاحساس بش

ر دستم داوقات از  یبعض ام،یتونستم به سمتت ب یشد من نم یهرمز دفع نم یتا خطر احتمال

 دیکه شا مکردیمفکر  نیبه ا یتفاوت و سرد باشم اما وقت یدر برابر نگاهت ب تونستمیو نم رفتیم

 و من نباشم به عشقت پاسخ بدم...  یبرسه تو عاشق بش یروز

قبت ت مراجونم از یخوب بود، من تورو دوست داشتم و تاپا میرفتیم شیپ یهمین طوراگر  اما

 ... مردمیچون اگه خودم هم م یتو عاشق بش ماستنمی خو کردم،یم

 ااا خدا نکنه!! _

 برق نگاه اهورا لرزه به تنم انداخت یگفتم و دست خودم نبود، ول ناخودآگاه

 کرد وگفت:  شتریدستش رو دور کمرم ب ی حلقه

 ودالق بطقرارمون از اول  نکهیبود که سرپناهت بشه خصوصا ا یادیمه مردم،یاکه خودم م _

اهورا به  من تنها بودم، بیشهر غر یشب تا صبح تو هی ؟یرفت یمنو ول کرد شیتو ک ادتهی _

 ؟؟؟ هیدنیبخش ناینظرت ا

 پام برداشت و روبه پنجره نشست...  یکدر شد، سرش رو از رو نگاهش

 !!دمید یگلوش رو م بکیرفتن س نیباال و پائ یرخش سمت من بود و به خوب مین

 گفت:  دیلرز یکه م ییصدا با

 سمتت...  امیاون شب تا صبح چند قدم دور تر از تو من مواظبت بودم، اما غرورم اجازه نداد ب _
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 بست و دوباره گفت:  یلحظه ا یکرد، چشماش رو برا سکوت

 بشم...  کیمن حق نداشتم بهت نزد یول ،یتو کنارم بود _

ش هم حس یداریب یوت یکه حت یسبوبرام، ترس از دست دادنت شده بود کا یبود ممنوعه

 . ..گهید یکی یو دلت بره پ یریمن ازم فاصله بگ یها یبدخلق نیباا نکهیاز ا دمیترسیم کردم،یم

م ازه کداشت تورو از چشمم بند یبدست آوردن من، سع یکه برا یناز یوز وزه ها یطرف از

 نگرفته بود...  یروانم رو به باز

 نیرفت باهم وکه احسان اومده بود دانشگاه  یدار کرد، اون روز شهیتو دلم ر یشک رو ناز بذر

 یون سعاختمتو س نیخبر داد تو و احسان باهم رفت یدنبالتون بوده وقت یخونه، تمام مدت ناز

 کردم باور نکنم اما نشد... 

داشت، کم کم  یناز یاهحرف  د،یس-و-ب یتورو م یشونیکه داشت پ دمیرس یزمان درست

 ... و اون حرف هارو بهت زدم رمیزبونم رو بگ ینتونستم جلو نیهم یو برا شدیم نیقی

بر  یه مبنز-ر-هاون دختره  یها دیتهد ست،یدست خودم ن نیو ا شمیم یزود عصبان یلیخ من

 رسوند یتو من رو تا مرز انفجار م انتیخ

 اما...  یپاک ،یتو خانم دونستمیم

اور بو مغزت رو شستشو بده، خواه ناخواه  رتتیباشه که مثل موم تو دست بگ یکس یوقت

 ... یکنیم

و ستاد ر یه هااز بچ یکی نجاینبود که با فکر تو نگذره... از ا قهیاومدم اصفهان، دق یم یوقت

 خونه مراقبت باشه...  یجلو یشخص نیمامور کرده بودم که با لباس و ماش

 ی... برایکنه برا رینفر رو اج کی نکهیو من دلشوره داشتم ازا ییتو تنها دونستیم هرمز
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 لب هاش گفت:  نیو سوزان نگاهم کرد آروم از ب قیعم

 کشتن تو...  _

اره ه دوبسخت بود... انقدر سخت ک نیا ،یشد کیتو به من نزد دمیفهمیاز مرگ پدرت، م بعد

 فرو برم!! میکردم تو جلد اصل یسع

 رو برام فراهم کرد! نهیزم نیدرخواست طالقت، ا و

 ... دمتید ینشستم و م یومن تاصبح باال سرت م یها تو، تو اتاقت خواب بود شب

 ود... ب یافلمس حضورت کنارم ک م،یهم باش شیاومد پ یم شیو کمتر پ یتو اتاق بود شهیهم تو

دور  یکا اله ابونیخ یانقدر تو ،یدیخوابیم نیو تو ماش یگشتیکه از دانشگاه بر م ییها وقت

 حست کنم...  یهروقتاز  شتریکه ب زدمیم

 یروزا دیباام یول مموندیتو اون اتاق و من تنها م یبرد یخونه تو باز پناه م میدیرسیدوباره م اما

 بهتر... 

 طاقت تر...  یو من ب شدیم یدور نیباعث ا شتریکه به اصفهان داشتم ب ییها سفر

 کردیم جتیگاهم گ یو رفتار خوب گاه و ب شدیوقت ها دوست داشتنم از حدش خارج م یبعض

 یتا خودت زده بش خوندمیو اون رو هوس م کردمیمن باز عالقه ام رو پنهون م یول

 عشق بود...  یباال سر شاهده که همش از رو یخدا یول

لعنت به  که نداره، ییها یفرستاد، سرنوشت چه باز رونیآتش زد و دودش رو ب یگاریس اهورا

 عشق دورمون کرد...  ی کطرفهیصاف  یکه از جاده  یدر پ یپ یاجبار ها نیا

همونجا  ،یدیدیاون پسره رو م لمیو ف یکردیم هیکه گر دمید یاز سفر اومدم و تورو درحال _

 عشق رو خوندم...  نیا یفاتحه 
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 !!؟ رمیمس نیا یکجا دونستمیبهش نم دنیرس یبود و برا ریاس گهید یدلت جا تو

 وجودم رو گرفته بود یمهار نشدن حرص

ر اشف. از هرمز و نداشت... از پرهام.. یزیکه جز دردسر چ یشغل لعنت نیخودم... ازتو... از ا از

 ... یکار یها

مه با ه و رمیخودم رو بگ یشب نتونستم جلو اون؛ کردمیفشار کمر خم م نیا ریداشتم ز گهید

 !دمتیس-و-بعشقم  ی

ه دف گروه نیتر یکه تا اصلبود  یدرست زمان نیا کردن،یبدنم تورو طلب م یسلول ها ی همه

 فاصله نداشتم شتریقدم ب کی

  تم...خودم رو گرف یخودم بکنم، اما جلو یتورو برا شهیهم یهمون لحظه، برا تونستمیم

 شوقه اته معچقدر سخته ک یدونیکرد... مهزاد م یها خوره وار دلم رو خال سبوهم همون کا باز

 ... یچشمت باشه اما تو جرئت ابراز عالقه نداشته باش یجلو

ازت  یات ول یهست یشبه شده همه  کیو  تیاون که اومده تو زندگ ینیبب یداره وقت درد

 د... ش قیعشقت ذره ذره تو وجودم تزر ست،یروز دو روز ن کیمن واسه  یدوره... عالقه 

 ریخم رو تسقانون بود که قلب یجنون ب هی... ستیدوست داشتن کور کورانه نبوده و ن هی عشق

 خودش کرد و کاملم کرد... 

دن حسم کر ادیاز گذشته بود، پ یشدن برام ناشناخته بودمهزاد، با توجه به خاطرات تلخ عاشق

 عشق...  نیاز قبول کردن ا نیبود و سنگ یبه تو کار دشوار

چون دوست  دیکشیم شیس پدلم با احسا یول ادیز لیهم به دال زداونیبا منطق پسش م عقلم

 شه...  یداشتن که منطق سرش نم
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 یمه ه... شدیبود که ناخونده وارد م یزیپر رمز و راز... چ یسه حرف یکلمه  نیهم عشق

 ... یلی.. خ.رهید یلیکردنش خ رونیب یکه برا یشیمتوجه اش م یو وقت کردیم رونیرو و تیزندگ

 ... کردمیو به کوه غرورم اضافه م زدمیبود... از احساسم م ریعشق در نظرم حق شهیهم

 عشق تو، کوه غرورم رو نابود کرد...  اما

بود  هنیبگ... مثل آختیمحال بود ازش بگذرم اما شکست... فرو ر کردمیفکر م شهیکه هم یزیچ

 اما عشق از سنگ سخت و از الماس برنده تره... 

 حماقت محضه...  یو قبولش نداشته باش شیپا بذار ریز یبخوا نکهیا

.. حرف .دیکشیم شیبود که به آت گاریپشت س گاریساکت شد... پرده رو جمع کرد و س اهورا

 شدم...  یله م رشیبود که ز قتیاز حق یهاش آوار

 نکش...  گاریهمه س نی... زحمت آوار نکش... نفسم باز گرفت انیخرابم تو بش من

رت و حس یمونیپش یاهورا بو یلحن و جمله هافرو رفتم،  یزیاما وهم انگ نیریش یخلسه  یتو

 ... دادیم

 یساعت چیه که یزمان یاز ب یگم شده بودم که نه شب بود... نه روز... درست زمان یزمان یتو

 نشون دهنده اش نبود... 

جوم متم هبه س ییحس تنها نیرو باز گذاشته بود و باز ا سبوکا نیا ی چهیدر یکه کس انگار

 آورد...  یم

 مهزاد؟  _

 ظیغل یاهورا سر بلند کردم... نگاهش رو از مهتاب کمرنگ غروب که از پس ابر ها یصدا با

 اومده بود گرفت و رو به من گفت:  رونیب
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  ؟؟ یکنیهنوزم به اون پسره فکر م _

  ؟؟ کدوم _

 همون... همون... پرهاماهورا: 

 ... یعالم بچگ یعشق مسخره بود تو هی _

 عشق اول مهمِ...  گنیهمه ماهورا: 

 ... یدیکه از همه دل بر ادیم یعشق دوم مهم تره... چون زمان گمیاما من م _

 بار قلب آدم شکسته...  نیاول یکه برا یزمان

 آدم گرفته شده و غرورش له شده...  نفس

 ... ستین یموندن زیچ چیو ه چکسیکه ه دهیرفته و فهم نیهاش از ب دیام

 ... ستیصد در صد ن گهیکه اعتماد ها د نهیش یو به دل م ادیم یدوم وقت عشق

 کنهیفاصله رو حفظ م کمی شهیهم

 مواظبه...  شتریب کمی

 تا به باور برسه...  برهیزمان م شتریب

 ... و تمام نفر خالصه شده کیآدم از عشق تو  یذهن یها ریتصو یکه همه  ادیم یدوم وقت عشق

 و ینیبب ،یبشنو شتریب یسخت تره... چون هر چ یهمبف شتریب ی... عاشق شدن وقتیدونیم

رو  یکس و هر یریبگ یدلت رو دو دست دیاون موقع اس که با شهیکم م تیاز سادگ یتجربه کن

 ... یتوش راه ند

 . ونه..و گذرا واست آس یموندن دنیفهم گهید ،یدیم صیرو ازهم تشخ یو الک یکم واقع کم
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کر که ف رهیگیتو دلت جا م یگرفت و بهش افتخار کرد چون زمان دیعشق دوم رو با دست

 ... یش یعاشق نم گهیکه د یشک نداشت ،یمطمئن بود ،یکردیم

وسه دگاز گرفت و  یاهورا نشست... لبش رو به حالت خاص یلب ها یرو یلبخند کمرنگ طرح

 شد کیقدم بهم نزد

 .. اشم.بخود دار  یلیخ تونمیبه فکر منم باش که نم یزنیبا احساس حرف م ینطوریا یوقت _

 م گفت: گوش ل-غ-ب زیداغ شدن گونه ام سرم رو به چپ خم کردم ر با

  ؟؟ داشته باشم که عشق دومم دیام _

 آروم پلک زدم و گفتم:  کباری

  ؟؟ یکنیجبران گذشته چکار م یبرا _

 کشم...  یدست م ایدست جلوم دراز کن، من از همه دن هیتو  _

 مهلت بده اهورا... بذار فکر کنم...  _

 تاب گفت:  یب

 چقدر؟  _

 ... امیهر وقت که تونستم باخودم کنار ب دونمینم _

  ؟یدینم یجواب چیجز جواب مثبت ه یفکر کن ول یباشه هر چقدرکه خواست _

 ابروم رو بردم باال و گفتم:  یتا هی

 بود؟  یو اگه منف _

 دعاکن نباشه...  _

 و گفتم:  دمیخند یودنخ
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 شده!! رمیمنو برسون خونه... د _

 بمون شتریب کمیحاال  _

 یشی... پررو مشهینچ نم _

ه ک یرحالو د ستادمیا نهیآ ینگام کرد و رفت تا پالتوش رو بپوشه، جلو یچپ چپ بامزه ا اهورا

م تو اطراتخ نیاز بهتر یکیهتل  نیاتاق و ا نیفکر کردم که ا نیبه ا کردمیلباسم رو مرتب م

 ذهنم ثبت شد... 

 ... د بودهوا سوز داشت و سر یول ومدیبرف نم گهید نکهیباا م،یاومد رونیهم از هتل ب با

  ه؟یزمستون به چ یقشنگ یدونیماهورا: 

 به برف؟  _

 ... نمیبب تونمیکه نفس هاتم م نهینه... به ا _

د پر مر هیبودم  دهیکه د یپشت اون نقاب تلخ و سرد دمیفهمیتازه م زدیحرف م ینطوریا یوقت

 شدیرم مگو تنم  کردمیاحساس و مهربون نشسته... با هر کلمه ازحرف هاش تا آسمون پرواز م

 اهورا ناب و دست نخورده بود...  احساس

 و انگار که ذهنم رو خونده باشه گفت:  دیسرم کش یکاله پالتوم رو رو اهورا

 ... زمیبر تو یهمش رو به پا خوامیعمره که تو دلم تلنبار شده و م کیحرف ها  نیا یهمه  _

 لب گفتم:  ریز د،یچشمم جوش یاشک تو ادیز یخوش از

ها به حال خودش ر ای دیپرست دیزن رو با هی فهمه،ینم مهیزن دوست داشتن نصفه ن _

 مطلق...  یاهیاز س شتریاز نبودت ب شتریب کنه،یبودن خسته اش م یکرد..خاکستر

 ... ارمیرو به پرستشت درم ایدن یمن همه  یتو بت من بمون _
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 .. .کردیلبم جا خوش م یبود که رو یقیگرم و عم یباز هم جواب محبت هاش لبخند ها و

ت م لذتما زدیکه م یبد یبا نفوس ها یحس ناشناخته که گاه نیچشمام بود و باز ا درخشش

 ... گرفتیهارو ازم م

 ... رفتمیم دیبا

 ه آرامشبو  دمکریها حذر م یری... از تمام درگکردمیجا... تنها... فقط فکر م کی رفتمیم دیبا

 ... دمیرسیم

 ... میهم باش شیشام رو پ خواستمیماهورا: 

 یزجا باسرش با ک دونمی... به مامان نگفتم، احسان هم که نمگهیفرصت د کی یبمونه برا _

 ... انهیخبر داده باشه  ستیمعلوم ن کنهیم

اد اهش افتو نگ رو نگاه کردم، جالب بود که زنگ هم نزده... اهورا دنده رو عوض کرد میگوش بعد

 به صفحه که عکس احسان بود... 

 اخماش توهم گره بخوره تند تند گفتم:  نکهیاز ا

 من وقت نکردم عوضش کنم...  ه،یمسخره باز یکار فقط برا نیابه خدا  _

 و گفت:  زد یشخندیقبل را ن اهو

 نگفتم...  یزی... من که چیکنیباشه خانمم چرا هول م _

 ... یناراحت بش دیگفتم شا _

 و گفت:  دیخند یکه از حرفم لذت برده بود با سرمست اهورا

 باشه...  یممکنه که جوابت منف ریغ _

 فکرم نداشت...  ی جهیبودن نت یمنف ایبه مثبت  یمن ربط ی... جمله دمیرو نفهم منظورش
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 گوشه پارک کرد  هیرو  نیماش

 ... نمیبده بب تویانقدر فکر نکن خنگول جان... گوشاهورا: 

  ؟یواسه چ _

 تو بده...  _

 نیوربدرو کف دستش گذاشتم اول از همه عکس احسان رو از بک گراند پاک کرد، بعد  یگوش

 کرد و گفت:  میرو تنظ

 بخند مهزاد...  _

 ... یگوش یو گذاشت رو صفحه  عکس دو نفره از دوتامون انداخت هی

ده بود ز خیزم بگو اما انگار که مغ یزیچ هیکه الاقل  زدیقلبم داد م بردم،یکارهاش لذت م از

جود ورو حرکت داد و با  نیدوباره ماش دیرسیبه ذهنم در جواب محبت هاش نم یحرف چیه

 خونه میدیساعت بعد رس میروند، ن یها آروم م ابونیبخاطر لغزنده بودن خ نکهیا

  ؟یااا آدرس رو بلد بود _

 آره قبال اومده بودم... اهورا: 

 بخور...  یتو چا ایب _

 دلخواه من...  ی جهیبا نت یکه خوب فکر کن رمیم گهینه د _

 زور گو.. _

 که هست!! ینیهم _

 تم... ال رفکوچه، از پله ها با چیپ یتو نیکردم و بعد ازم گم شدن ماش یاهورا خداحافظ از

 سوال هاش شروع شد لیباز به استقبالم اومد و س ینفر مامان بود که بارو نیاول
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ود زشد... اصال چرا انقدر  یگفت؟ چ یاهورا؟ چ شیپ یمادر؟ رفت گهی: احسان راست م

د دود چقدر خوشحالم برم براتون اسفن یدونینم یوا ؟؟ ششیپ یبمون یمگه نرفت ؟یبرگشت

 کنم!!!

ا و ب واریه دزده بود ب هیبگم، نورا تک یهن باز مونده بودم که چرفت و من متعجب با د مامان

 گفت:  کردیلبخند نگام م

  ؟یسادیچرا اونجا وا اتویحاال ب _

 یبهم م زدیسبز رنگش که برق م یگذاشتم، احسان با چشما یجاکفش یهام رو تو کفش

 به مامان گفته...  یدر به در چ نیمعلوم نبود ا زد،یگاز م بیو س دیخند

 اهورا بمونم؟  شیقرار بوده برم پ یک من

 ی شهیش نتیکاب یتو آشپزخونه، داشت از تو دمیبهش رفتم و دنبال مامان دو یغره ا چشم

 آورد...  یاسفند رو در م

 مامان؟  _

 اآلن دونستمیشناختم، خوب م یبود من حالت هاش رو خوب م نینکرد، سرش پائ نگاهم

 چشماش سرخ و متورمه

 جانم؟  _

 و به شونه اش گذاشتم یدستم و رو کنه،یم هیمطمئن شدم داره گر گهیلرزونش د یصدا با

 کردم شل-غ-بناخودآگاه تنگ  سشیصورت خ دنیسمت خودم چرخوندمش، با د

  ؟یآخه مامان یکنیم هیچرا گر _
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 شیپ یشتبرگ نکهیمهبد شرمنده بشم، از ا شیخوام پ ینم خوام،یشما ها رو م یمن خوشبخت _

 خوشحال شدم یلیخشوهرت 

 بمونم...  ششینبوده که برم پ یقرار چیمن فقط رفتم با اهورا حرف بزنم، ه _

 پس احسان...  _

 که باخبر نبوده انیگفته، از جر یزیچ هیاون  _

 بگذره مدت عده ؟؟ یچ یعنی یدونیاز مدت عده نمونده، مهزاد م یزیگفت؟ چ یباآلخره چ _

 !!هیحکمش چ نمیبب خونمیاز صبح دارم رساله رو م ا،یبرگرد یتونینم

 رمیگیم میدل بشم، بعد تصم هیفکر کنم مامان... بذار  خوامیم _

ورا ردم، نکرفتم تو اتاق و لباس هامو عوض  عیمامان رو نداشتم سر یبعد یسوال ها ی حوصله

 یبعض ید حتخانه زاد شده بو گهید خوند،یرو برداشته بود و داشت م ادیمه یاز کتاب ها یکی

وست و د کردیم تیمیباهامون احساس صم نکهیخورد... ا یوقت ها مامان بدون نورا آب هم نم

 ،ادیومه امانمغل و غش  یب یو اعصاب خورد کن بود، اما با رفتار ها یتعارف یلیخ الداشتم، قب

 رو کنار یبگیباز شد و اون حس غر خشیکم کم  ومدیازش بدش م لیاحسان که اوا یحت

 گذاشت... 

 نشستم، دستم رو ستون بدنم کردم وگفتم:  کنارش

 اوضاع چطوره؟  _

 رو بست وکنارش گذاشت، لبخند زد وگفت:  کتاب

 خوبه!! _

 دادگاه چطور بود؟  یامروز جلسه  _
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 که زدیفاتح حرف م هیامروز مثل  یتره، جور رکیز میکردیکه فکر م یاز اون یدیسعنورا: 

 ... گهیخودمم حس کردم داره راست م

 ود... برجاش ساموالت  ینداشت، اآلن همه  یرکیو زبون باز، اگر هوش و ز لهیباآلخره اون وک _

 سرش رو با دودست گرفت و گفت:  نورا

 ادیزود تر ب مانیکاش نر ی... ادونمیم _

  ؟یبهش زنگ زد _

 جاست! نیا دیآره... تا ع _

 ... شهیدرست م زیهلل همه چتوکل به خدا انشا _

 چشماش حلقه بسته بود یبلند شدم که دستم رو گرفت، اشک تو ازجام

م، کرد دایمحکم پ یخونواده وحام هیمال و اموالم رو از دست دادم اما درعوض  یمن همه  _

بران جتک تکتون رو  یمحبت ها دیبا یچطور دونمیحسرتش رو داشتم... نم شهیکه هم یزیچ

ما ادم، رو حس نکر یوقت مهر مادر چیمن ه ،یبود شتریمن از خواهر ب یکنم، مهزاد تو برا

نو دا مخ؛ کرده تمیحما شهی... برادرت همدهیحس رو به من م نیا یمنت چیمامان تو بدون ه

ا ه شمکه ب یحس مان،یمن مطمئنم با اومدن نر ده،یدوست داشته که شما رو بهم بخش یلیخ

 دارم به اون ندارم... 

 یزنش هم مثل خودشه... برا دمیخوش ند یوقت ازش رو چیه ه،یمرد خشک و سرد مانینر

رو  ختیرو ر یروز بعد از مرگ بابا، با وقاحت تمام آب پاک کینشم،  شونیسربار زندگ نکهیا

 یاز کدوم جهنم ونمدیکنم... گفت نم رونیکردن باهاشون رو از سرم ب یدستم و گفت فکر زندگ

 خوبمون...  یسر زندگ یو خراب شد یاومد
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 هیابا باز زهر بدتره، دلم خوش بود بعد از  شیحرف هاش خوردم کرد، پس زده شدن تلخ با

 برادر دارم که خواهرش رو تک و تنها ول نکنه بره اما افسوس... 

 من بود!! ریتقد ییتنها نیا

 و گفتم:  دمیموهاش کش یرو یدست

 ... دمیوقت خواهر نداشتم من با اومدنت تو، طعم خواهر داشتن هم چش چیه منم _

 م انداخت و گفت: ل-غ-ب یخودش رو تو نورا

 ... یخوشبخت بش دوارمیبگم، اما ام یچ دونمینم _

 چشمام زل زد و بالبخند گفت:  یتو

 بهت گفت؟  یچ یبا اهورا... راست _

 برگردم...  خوادیم نکهیو ا یمونی... احساس پشیچیه _

 بود؟  یجوابت چ _

 فکر کنم!.. دیگفتم با _

  ؟یفکر کن یخوایواقعا م ای یکن تشیکه اذ نیقصدت ا _

 و ادیه مگذشت طوفان از هیحاال فکر کنم،  یبه اهورا امیفکر کنم، من تا م خوامینه واقعا م _

 !!کنهیخوشم رو خراب م یایرو

 دور... به اآلن فکر کن!! زیگذشته رو بر _

 یدیام ،مونهیم یخاکستر باق ریز شیمثل آت شه،یفقط کمرنگ م ره،ینم نیگذشته کامل ازب _

 !زنهیم شیرو آت تیو زندگ رهیگیفوت گر م هیدفعه با  کیاما  ستیبه روشن موندش ن
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 برلیقط زد و فکنه به سمت اهورا اما ساکت ش بمیبه فکر فرو رفت، انتظار داشتم اون ترغ نورا

 گفت: 

 !یگیآره..درست م _

 دور هم فره وس یشام رو پهن کرد، مدت ها بود که صفا یاز ستاد، مامان سفره  ادیاومدن مه با

 نشستن از خونمون پر زده بود... 

ه رگشتب تیمیمهر و صم نیکه مامان با عشق پخته بود، ا یخوش قرمه سبز یامشب با بو اما

 بود... 

 کردیم یمکارهم باهاش ه ادی... مهذاشتیربه سر نورا مباز معرکه راه انداخته بود و س احسان

 خجالت بکشه ایبخنده  دونستینورا نم چارهیب

 ... کردمیشهر رو نگاه م یجمعشون فاصله گرفتم و پشت به پنجره منظره  از

  ؟یستادیوا نجای: چرا اادیمه

 خوردم و سرم رو باال گرفتم:  یمنتظره اش تکون سخت ریحضور غ از

 ... کردمیفکر مداشتم  _

 به اهورا؟  _

 گفت:  ادیرو تکون دادم دوباره مه سرم

 گفته...  یحدس بزنم امروز بهت چ تونمیم _

 با اهورا بودم؟  یدونیتو از کجا م _

 احسان کم مونده بود تو بوق و کرنا کنه... همه جارو، جار زد...  _

 زدم وگفتم:  یکمرنگ لبخند
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ازش،  بر بودمخ یب ازم دور بود و ی... تا وقتخوامیم یچ دونمینم ...ادیکردم مه ریگ یتو دوراه _

 تفاوت بود یاما امروز که حسش کردم برام ب دنشید کباری یبرا زدمیله له م

 ونروی، وو ساحل آرامشم رو دیرسیاز دور م نیموج سنگ هیآرامش داشتم، اما هجوم،  کنارش

 کردیم

 ریت فتنشر یکندمش تا زنده بمونم اما هنوز جا بود، از جا نهیمن مثل سرطان س یبرا اهورا

 ... کشهیم

  قبلش ذهنم رو نسبت بهش خراب کرده... یکنم، حرف ها و رفتار ها کاریچ دونمینم

 نم؟ ک کاریچافکار مسموم رو  نیاما ا ارمیدووم ب شیتونم از دور ینم گهید دونمیم نکهیباا

  ؟یستیپسش بزن، مگه عاشق ن _

 بر لطف و بر قهرش به جد عاشقم

 هر دو ضد نیمن عاشق ا بوالعجب

 یاگه به وسعت همون ده تا یحت دیدست کش یاز دوست داشتن کس شهینم یگاهمهیاد: 

 ..یباش ریازش دلگ یبچگ

 کنم؟  کاریچ یگیم _

 خوب فکرات رو بکن، باهاش بمون... فرصت دوباره بده!!! _

 که عاشقشه...  دهیفرصت دوباره م یزن فقط به مرد هی

 شلوارم حس کردم...  بیرو از ج میگوش ی برهیاز کنارم گذشت و رفت، و ادیمه

 خط ناشناس بود، کنجاوانه بازش کردم هیاز  امیپ هی

 ام برگرد ختهیقدمت بانو، دل ر ریز _
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 ام برگرد ختهیطاق هزاران ماه، آو از

 و دم،شیتک تک کلماتش داغ ماز  داد،یکه اهوراست..چقدر خوب احساسش رو نشون م دمیفهم

ته  دم، تهلبخندم رو با تموم وجو ینیریاومد رو لبم، ش نیریلبخند ش هی گرفتم،یحس ناب م

 قلبم احساس کردم... 

 : مهزاد؟ احسان

 شدم به احسان رهیبلند کردم و خ میگوش یرو از تو سرم

 جانم؟  _

  ؟؟ یخوب _

 موقع اش متعجب شدم یب یاحوال پرس از

 خوبم...  _

  م؟یحرف بزن یکم یحال و حوصله دار _

 آره تکون دادم  یرو به معن سرم

 !ادیاتاق کار مه می: پس براحسان

 دستش شد.. قیبا انگشتر عق یاحسان در حال باز م،یهم نشست یبه رو رو

 شده؟  یزیاحسان... چ _

 تو چشمام گفت:  رهیخ

 ،یریسم نیا یکجا یدونیو نم یاآلن گمراه شد دونمیم دم،یرو شن ادیناخواسته حرفات با مه _

 ... میامونه به عنوان راهنما، چراغ روشن سر راهت بذار فهیهر کدوم از ما وظ

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 عاطفه.تی –حس تنهایی  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

645 
 

اه و ر مستادیا ریمس نیتا تهش رفتم، اآلن هم ته ا باریکه من  یهست یراه یتو قایدق تو

 مون گماه ناخواه هماس، راه برگشت نداره... خو کطرفهی یجاده  یبرگشتن ندارم... عاشق

 ... دهیو خم اش رس چیکه تازه به پ ادیمه ی..من... تو... اهورا... حتمیشد

 قابل انکارِ...  ریغ زیچ هی نیا کنن،یراه رو تجربه م نیروز ا کیآدما  ی همه

 از روش رد شد!! ایپسش زد  شهینم

 نشستیمعمق نگاه احسان لونه کرده بود، حرف هاش به دلم  یتو یمن چه درد کهنه ا یخدا

 درک کنم و بفهمم...  تونستمیتک به تکش رو م

و از م شد، تدفن قلبمخروبه که م هیجاده برام شد  نیاما... ته ا هیبق ایمن مقصر بودم  دونمینم _

 شت خاطرهم هی از ری... چون بغیتلخ رو داشته باش یتجربه  نیا خوامینم یتر زیخواهرم برام عز

 مونه!! ینم یباق یزیو بغض برات چ

شک اخواست  یبلند شدم و کنارش نشستم، دلم نم یصندل یبغض کرده بود... از رو احسان

 !.!شدیصورتش نم نیمز یزیجز خنده چ شهیکه هم نمیرو بب یکس

 احسان! _

 کرد، برق اشک چشماش دلم رو لرزوند نگاهم

 وقت...  چیصورتت بببنم، ه یرو یزیجز لبخند چ خوامینم _

 زد، کم جون و تلخ...  لبخند

 ستمین رو پشت نقاب خنده پنهون کردن، منم مستثنا یقیدرد عم هی ایدن یهمه دلقک ها _

 رهیگیحرف نزن، دلم م نیتو خوشه احسان... انقدر غمگ یدلم به خنده ها _

 نگفت، انگار که غرق افکارش شده بود یزیچ
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 ه کهبرس یتن ات هست، از عشق ت محافظت کن، نذار لحظه ا یرگ و پ ی: تا جون تواحسان

ار با افک نکن ی... سعریکن... عاشق بم یعاشق شو... عاشق زندگ گم،ی... برادرانه میحسرت بخور

 !!یباخت اتویدن یاون وقت همه  ،یریاش بگ دهیغاز و پوچ ناد هیصد من 

 صداش زدم عیشد که بره سر بلند

 احسان؟  _

 ه؟ بل _

  ؟یتو... عاشق شد _

 زد وگفت:  یبهش نگاه کردم، پوزخند مردد

 ام که مپرس...  دهیچش یام که مپرس، زجر هجر دهیکش یدرد عشق _

 ردم!ک ینم دایپ چکدومیه یبرا یسوال مبهم که جواب ایدن هیرفت و من موندم و  احسان

 یزیخورد و به چ یسرم چرخ م یتو "چرا"، چقدر؛ دستم مشت کردم یرو از حرص تو موهام

 !دیرس ینم

 م داد، انقدر به صفحه نگاه کرد امیپ یاهورا بود، وقت یزنگ خورد، شماره  میگوش

م ب یدارو به گوشم چسبوندم، باص یحفظش شده بودم، تماس رو وصل کردم و گوش ناخودآگاه

 !یو جذاب اهورا، ته دلم ضعف کرد از خوش

  داره؟یعشق من چرا هنوز ب _

 شد زیصدام ر جانیگرفته بود و از ه تمیباز ر قلبم

 سالم...  _

  ؟یداریچرا ب ی... نگفتیماهت خانم یبه رو _
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 ... ادیخوابم نم _

 منم! _

 دفعه اهورا گفت:  هیگفتن داشتم اما لب باز نکردم  یبرا یادیز یها حرف

  ؟؟ !هیمن خال ل-غ-بشهر  نیهوا..توا نیوقت شب، تو ا نیبه من بگه چرا ا یکی _

 هم از جمله اش... ؛ کردم، هم از صداش و لحن حرف هاش تب

 ولو شدم  یصندل یرو

  ست؟یبانو جواب گو ناهورا: 

 بگم؟  یچ _

 !!یبگو که... توام مثل من دلتنگ شد _

 میکنار هم بود ش،یچند ساعت پ نیهم _

 لحظه!! هیتو بگو  _

 ندادما یاهورا خان من هنوز جواب قطع _

 وئه... تو ذات ... ضد حال زدن تیذاریجنتلمن رفتار کنم تو نم یمثل مردا خوامیم یحاالمن ه _

 لحن شوخش ناراحت نشدم، در عوض با خنده گفتم:  بخاطر

 !ادیحرف زدن اصال بهت نم نطوریاهورا... ا یوا _

تار رف میالم... دیببخش زیمن به ماهور قول دادم، که تورو خر کنم... نه چ ار،یبه روم ن گهید _

ه زور م و بانداختمت رو کول یم ومدمیاالن م نیوگرنه دست خودم بود، هم یکنم تا تو برگرد

 ... ی... بذار خرم از پل بگذره خانمفهیخودم ضع شیپ اوردمتیم
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 گهیدجور  به ذهنم هجوم آورد و زنگ خطر یلحظه ترس برم داشت، دوباره همون افکار منف هی

 ..به صدا در اومد یا

مش ه نایامثل قبال بشه، نکنه  ششیشدم برگردم پ یبعد که من راض کنهیداره تظاهر م نکنه

 ترس بود آب دهنم رو قورت دادم  یبار از رو نیکلک و دروغ باشه... تپش قلبم ا

 اهورا...  _

ن مبه  تو مونم،یم نیتا آخرش هم هم نمیکردم، مهزاد من هم ینترس شوخ زمیجانم... عز _

  ؟یاعتماد ندار

 دارم...  _

 گفت:  یبا مهربون دیچینرمش تو گوشم پ یخنده  یصدا

 کنه...  تیتورو اذ یزیچ ذارمیپس نترس، تو با من باش، من نم _

 باور نکرد شدیمشخص شد، نم انشیاز ب صداقت

 اهورا؟  _

 هوووم _

 هوم؟  _

 آلو گفت: جونم؟  خواب

 دلم واسه آسا و ماهور تنگ شده، خوبن؟  _

 . شه..هم جشن عقد دیدلت واسه همه تنگ شده جز من، آره خوبن ماهور نامزد کرده... ع _

 و گفتم:  دمیکش یاز سر خوشحال یغیج
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ردا رد؟ فنگفت نام یزیخبر، چرا چ یقربونش برم، چه ب یاله زمییییعز ؟؟ یگیراست م یوا _

 بود!! یبگم... چه خبر خوب کیم تبرباشه بهش زنگ بزن ادمی

  ؟؟ یایچشمه اشم واسه من ب هیشد  ینم یهمه قربون صدقه ماهور رفت نیا _

 نچ.. _

 مهزاد خانم!!! گهیباشه د _

دت م هیذار ب م،ریبگ میعاقالنه تصم تونمیمن نم یکنیم مییاهورا... توروخدا بهم زنگ نزن هوا _

 رتمکنا دیدا ترباشه که ب یروز خوامیسخته... نم میکه داشت یتلخ یبگذره، اهورا گذشتن از روزا

 یها ترک به ترک هی یدیسرم کش لیدل یکه ب یادیهر فر ،یدر حقم کرد یکن کم لطف قبول

 ؟؟ ؟گرفته شدن دهیچقدر تلخه پس زده شدن... ناد یدونیقلب و غرورم اضافه کرد... م

 بود که قبولش کنم اما صبرداشته باش! یمنطق یبه حد یکه برام آورد ییها لیدل

سازم  یت مکه کنار یخوام کاخ خوشبخت یپام له کنم، نم ریرو ز یحس منف نیبتونم ا دیبا من

 ... زهیاز قبل تر ها فرو بر سبوکا هیبا 

 مت..ه باشراحت کنار خودم داشت الیبا خ تونمیلعنت به من... انقد گند زدم که حاال نم _

 ... ینبود نگو... تو مقصر _

 مهزاد باور کن من مجبور بودم...  _

 !دونمیم _

 ... یکرد یبا حرفات دلم رو خال _

 نگران نباش فقط فرصت بده...  _

 ... یخوب بخواب زم،یعز ریشب بخ _
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 ... ریام بخشب تو _

*** 

 ادیمه قیطر بود که فقط از یدلش تنگ بود و تنگ... دو هفته ا د،یدو نیهتل پائ یپله ها از

 شد...  یم ایحالش را جو

 گرفته بود...  دنیتند اسفند ماه بار باران

ر امان دوقع م یباران ب نیکردند تا از شر ا یسال نو به هر طرف فرار م یاهویشهر در ه مردم

 ... زدیو آرام آرام قدم م دیکش یم گاریتوجه، س یباشند، فقط او بود که ب

حمت ر ریز شیتا رزق کار دیچ یم یمحل یروانیش ریرا ز شیبا عجله بساط سبزه ها ،یرمردیپ

 خراب نشود! یاله

 در دلش رخنه کرده بود...  یبیغربت عج چه

 د... مهربانتر بو یکاش روزگار کم یخم شده بود و ا یدور نیبار غم ا ریز شیها شانه

 ادیکه بارون ب ایتو هر شهرِ دن"

 شه تو بغض و درد یگم م یابونیخ

 شه عاشق نشد؟  یبارون مگه م تو

 "نکرد؟  هیشه گر یبارون مگه م تو

 اهیس و ظیغل یدلش شده بود و خود را در پس ابر ها یروز ها هم نوا نیآسمان بود که ا فقط

 ... ستیگر یرنگ پنهان کرده بود و چه آسان م

 زدیر یبغض خود را بر سر مردم م یشود به راحت یم ریبه حال آسمان هر وقت که دل گ خوشا

 شدند...  یخوشحال م شیها هیبود، همه از گر یدوست داشتن ی هیه بغض و گرو چ
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 ود راخبندد و بغض  یچشمانش را که م شود،یم ریدلگ یهر وقت که مرد ن،یسرزم نیا مردم

 کند!! ینم هیمرد که گر ندیگو یم یبالحن بد کند،یرها م

 مرد دل ندارد؟  مگر

 یبارون بباره ول شهیمگه م "

 تنگ نشه؟  یواسه کس یشکیه دل

 کوچه هاست یتو یقیزخم عم چه

 "کشهیشهر به خون م هیبارون  که

 ... 

 گفت یمادر دلواپسش که م ادیتوجه به فر یب

 "ادیباخودت چتر ببر بارون م"

 زد...  رونیخانه ب از

 و پا بند خانه نشد...  اوردیسر آخر تاب ن رهیدل خ نیا

 آن را داشت...  یکه دلش سودا کردیرا دنبال م یمقصد شیپاها

 ... دیکوب یباران به صورتش م شالق

 شد...  داریبا غرش ابر ها هق هق دخترک ب همراه

 نیر اد رود،یدانست کجا م یآمد و نم یفرو م سیخ نیزم یسست و نا موزون اش رو یها قدم

 ... ردیرفت تا آرام بگ یدلش م ینوا یشناخت فقط در پ یرا نم ییکه جا بیشهر غر

 عاشق داره هی ایدن یتو هر جا"

 زنهیتوبارون قدم م هیگر با

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 عاطفه.تی –حس تنهایی  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

652 
 

 دوننیقصه رو م نیا ابونایخ

 "سر آغاز دل کندن دنیرس

 ... زدیوقت بود که دور شده و در کوچه ها قدم م یلیخ یآگاه یاداره  از

شک در پنهان کردن قطره ا یو سع دیخورده کش سیآسفالت خ یرو یفرض ینوک کفش خط با

تند  گبارر ریاش شده بود اما هم اکنون ز ریاز جنس خنده، جلوگ یداشت که تا حاال سد ییها

 زدند یم هیگر ادیجسم خسته اش فر یهمه  یرحمت اله نیا

 ود... ده بخنده بدل کر نیرا به نقاب دروغ هیکه سالها فرو خورده بود و نقش گر ییها هیگر

 فرق داشت هیکه جنس غمش با گر ییها خنده

 تر بود...  دردناک

 دل خون شده...  نیبر ا زدیزخم م شتریب

 سهم هر عاشق ییهنوز تنها"

 یداره زندگ یقانون تلخ چه

 که عاشق غنچه هاست یباغ هی با

 یاز زمستون بگ یخوایمچه جوری 

 "هست ایدن یتو ییدردا هیوقتا  هی

عشق  نیابرسد  نشست تا از راه یکه به انتظار م ای دیبخش یم شیعشق را به لقا نیا یعطا دیبا

  ؟؟ گمشده

 سوزونهیم شهیکه آدم رو از ر "

 گذرهیو م شهیتموم م یعشق هر
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 مونهیخاطره اش تا ابد م یول

 ادیبارون م یجور هیوقتا  یگاه

 "ره یم رونیب ایروح از تنِ دن که

 ... 

 ... دیدو رونیب شینفس ها ظیزد و دودش همراه با بخار غل ییبه توتون نعنا یقیعم پک

 یارجگونه اش  یباشد که ناخوانده رو ییشاهد اشک ها یخواست کس یبود و نم نیپائ سرش

 شدند...  یم

 دشده بو زیو باران خوف انگ ظیبود، نصف جهان در مه غل دهیبزرگ شهر رس دانیم به

 ساحل و غرق شد در ردیباالتر بگ یاش باعث شد سرش را کم نهیبه س یزیبرخورد محکم چ 

 بود شیایکه دن یچشمان

 کنه یوا م شویچترِ شاد یکی "

 رهیم یپنجره م هیپشتِ  یکی

 "عاشق داره هی ایدن یهر جا تو

 ... 

ه با برسد فت تر ینداشت فقط راه م یتیاز سرما به زق زق افتاده بودند، اما اهم شیها استخوان

 عشق...  یهوا

 دیال گرفت و دماغ سرخ شده اش را باال کشسرش را با یخوردن به شخص یپ در

 ... تر بود ریقهوه هم س یریکه از س ییچشم ها یسیاش گره خورد به خ یچشمان اشک برق

 ... شیروز ها نیا یزد به صورت جذاب مرد دوست داشتن هیبخ نگاه
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 دده بوقرارشان دا گریکدیبر سر راه  نطوریدو قلب عاشق وجود داشت که ا نیب ییروین چه

 عاشق داره هی ایدن یتو هر جا"

 زنهیتوبارون قدم م هیگر با

 دوننیقصه رو م نیا ابونایخ

 "سر آغاز دل کندن دنیرس

 برد و گفت:  نیکمتر از دو انگشت را ازب یت عطر تلخ اهورا فاصله -س-مهزاد م 

 م کن... ل-غ-ب _

 هم فرو رفتند وش-غ-آدر  

 مهزاد را در بر گرفت فیدستان تنومند اهورا، کمر ظر حصار

 کنار گوش اهورا زمزمه کرد مهزاد

... ... دلمکنهیهارو بهم وصل م تو اون ل-غ-بتو وجودم هست که خرد شده، فقط  ییزایچ هی _

 م کن!ل-غ-بغرورم... احساسم... 

 گردنش فرو برد...  یاو را به خود فشرد و سرش را در گود یشتریبا حرص ب اهورا

ا ر شیااشان فقط خدا بود و احسان که چند قدم آن طرف تر، دست ه یعاشق یلحظه ها شاهد

 ... زدیفرو برده بود و لبخند م بیدر ج

 سهم هر عاشق ییهنوز تنها "

 یداره زندگ یقانون تلخ چه

 که عاشق غنچه هاست یباغ هی با

 ... یاز زمستون بگ یخوایم یجوره چ
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*** 

 "باشد یدستگاه مشترک مورد نظر خاموش م"

 هم ادیبه احسان و مه یمن حت یمبل انداختم، دلشوره  یکردم و خودم و رو یحرص پوف با

 کرده بود...  تیسرا

تم، و گرفراهورا  یدوساعت شماره  نیبار تو ا نیهزارم یموهام فرو کردم و برا یتو دستامو

 ... رهیداشت تماس بگ یهم از اون طرف سع ادیمه

 نفس زنان از در وارد شد وگفت:  احسان

 داده و رفته...  لیهتل هم نبود، رزروشن گفت ساعت چهار اتاقش رو تحو _

و ر گهیکه هم د یبار نیاز آخر د،یچشمام جوش یاحسان تموم نشده بود که اشک تو حرف

  دم...رو به اهورا ب ییدو روز گذشته بود و قرار بود که امروز جواب نها میبود دهید

حظه ل کی یبودم بدون اهورا حت دهینبود، حاال که خودم فهم زیجا نیازا شتریکردن ب طهسفس

 زده بود...  بشیغ کبارهیاهورا  ارم،یدووم ب تونمیهم نم

 دید، شااز قبل من رو پابند خودش کرده بو شتریروز هاش ب نیا یو جنس ناب مهربون محبت

  د...بو دهیقلبم به گوشش رس ینشده بود اما صدا یزبونم جار یوقت رو چیاعتراف ه نیا

 رو با حرص فشردم، مامان با هراس گفت:  لبم

 خبر داشته باشن! نایآسا ا دیبه خونشون شا دیخب زنگ بزن _

 دهیجواب نم یزنگ زدم کسمهیاد: 

 نگران شن شتریاونا هم ندونن کجاست و ب دیزن عمو؟ شا هیچه کار نی: ااحسان

 باال گرفت و گفت:  یگوش یسرش رو از تو یبا خونسرد نورا
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 !!گردهیگم بشه، برم ستیبچه که ن _

 استرس کل نیا یگفت ول یآروم شدم، درست م ینورا هم لجم گرفت هم کم یخونسرد از

 وجودم رو گرفته بود... 

 جیب هوآ وانیضرب گرفته بودم مامان ل نیزم یمنوال گذشت، با پام رو نیساعت به هم مین

 جلوم گرفت وگفت: 

 بخور مامان جون.. _

 ... ه خوردماکرا متنفر بودم اما دو سه قلوپ با جیاز آب هو نکهیدستش رو پس بزنم، باا نتونستم

و رروزمون ر امقرا نکهیکه نگران اهورا باشم، حرصم گرفته بود و ناراحت بودم ازا نیازا شتریب

 رفته بود...  ادشی

 ،چیود هبقاپو اما فراموش که نکرده  یعال میدنبالم بر ادیمگفته بود  شیدو روز پ خودش

ت و گرف ینسبت بهم از جانب اهورا م یتوجه یب نیهم خاموش بود... دلم از کوچک تر شیگوش

 دونستمیخودم م یاهورا رو فقط برا یدست خودم نبود، در همه حالت

 !!انهیهستش  نهیشد بره هتل و بب یسر انقدر من به جون احسان نق زدم تا راض آخر

 یاصداب، در گرفتم به اتاق رفتم هیاز دوازده شب گذشته بود که چشم از صورت نگران بق ساعت

 شد! دهیپشت سرم کوب یبد

 زیم یرو بودم انداختم، پنبه رو از دهیکه پوش یکرده و لباس مرتب شیبه صورت آرا ینگاه

 اش...  یتفاوت یب نیااز دمیرنج یم دم،یبرداشتم و محکم به چشم ولبم کش شیآرا

 نکهیمطمئن شدم از ا ادیمه یتنم رو گوش کرد، باصدا یهمه  ادیمه لیزنگ موبا یصدا

 اهوراست
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ران نگ یهتل هم نبود ؟یدیجواب نم تویگوش میزنگ زد یتو پسر؟ چرا هرچ ییکجامهیاد: 

 ... میشد

 گفت:  ادیاز چند لحظه دوباره مه بعد

د... شده بو نگران نه تو اتاقه... اونم ؟یخب خداروشکر... چ... باشه باشه... اآلن حالش خوبه؟ _

 !!یلحظه گوش هیراحت...  التینه... نه خ

 ن... رو بده به م یدست گفتم گوش یبا اشاره  ادیرو با شتاب باز کردم و رو به مه در

 دیرس یاول قضاوت کردم بعد که خون به سرم م شهیرو گذاشتم در گوشم و مثل هم یگوش

 فکر کنم! دیبا دمیفهمیتازه م

 نگران چقدر یدونیماسماسک؟ م ای یاون گوش؛ زهرمار... از ساعت پنج تا حاال منتظرتم _

 !!ینتونسته بود سرم و بکوبه به طاق که تو کرد چکسیتا حاال ه م؟یشد

 نومو بشرنه صدات  نمتیبب خوامینه م گهید ،یهست یکدوم گور ستیبرام مهم ن گهیهم د حاال

 رو بهم بفهمونه توجه نکردم یزیچ خواست،یحرف هاش که تند تند م به

راه  ونیم اش و خواستم به اتاق پناه ببرم که نهیرو س دمیرو کوب ادیمه یگوش تیعصبان با

 کرد...  رمیاحسان دستگ

  ؟یرفت یطرفه به قاض هیو  یگفت همین طور یخواست یهرچ _

 ب!ولم کن احسان، نه حوصله دارم نه اعصا _

هزاد، م یودنب ینجوریمن؟ تو ا زیعز یچسبونیآمپر م یری: چرا انقدر زود از کوره در ماحسان

 !یشد نطوریشدنت ا دهیدزد یدرست بعد اون حادثه 

 دستام گرفتم:  نینشستم، سرم رو ب نیزم یرو یرمق یب با
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 یکنجه شاز  شتریخسرو و آدماش بودم، ب یاون دار ودسته  ریکه اس یاون مدت یاحسان تو _

 ریپذ بیس... آیمتیذره نا مال کیرو دارم نه  یتفاوت ینه تحمل ب گهید؛ روحم شکست ،یجسم

رو  استرس قرارم بده یتنگنا و فضا یکه تو یکیکوچ زیچ چیشدم روحم خسته اس تحمل ه

 ندارم... 

مغزم  ...کنهیام م وونهیکه د ادیبه سراغم م یزنگ خطر بزرگه... انقدر افکار منف هیبرام  یحرف هر

... نیپائ اومده یلیتحملم خ ینبودم، اما اآلن آستانه  یوقت آدم صبور چیه !!شهیم یمتالش

 ..یلیخ

 شونه ام گذاشت:  یدو زانو نشست و دستش رو رو یرو احسان

دت به خو یبا مرگ... کم یحت د،یکه با همه جنگ یهست یتو هنوز همون دختر قو یول _

هم خودشو کشت شک ندارم اهوراست، برو  تی... گوششهیدرست م زیمسلط باش همه چ

 یاش نکرد وونهیجوابشو بده تا د

 ولش کن بذار ادب شه _

 ... مهزاد؟ یتو ازاونم بدتر یاهورا کله شقه ول کردمیفکر م _

 بله؟  _

 باال یواو بخ یکن یلجباز ی... اگه هادیکوتاه ب دیبا ینوبت یکی مونهیرابطه مثل االکلنگ م _

 یه مزد یندگز... مطمئن باش هر دونفرتون از نیپائ ارتتیبا غرورش ب اهورا نکهیا ای ،یبمون

 بودن...  نیپائ شهیاز هم یکیاز باالموندن،  یکی د،یش

 گرفته ام شیقلب آت یزدم، احسان باز هم ناخواسته مرهم شده بود رو لبخند
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، ه تهرانرفت خبر یحال مادرش بد شده بود ب نکهی: بعد هم خانم بداخالق، اهورا بخاطر ااحسان

 نداشته نتونسته زنگ بزنه...  یخاموش شده باطر لشیراه هم موبا یتو

 حاال، حال آسا خوبه؟  _

 بوده.. یجزئ یقلب یحمله  هی: آره خطر رفع شده، احسان

  ؟یدونیتو از کجا م _

 ... دمیکر که نبودم شن دادیم حیتوض ادیمه ی: داشت برااحسان

 .. .دمیتخت دراز کش یام زدم و با آرامش رو یو منف یبه افکار ته یروزمندیپ لبخند

 اخندهبمن و نگاه کرد بعد  یکه پشت در خشک شد، کم رونیاز اتاق بره ب خواستیم احسان

 برم ششیاشاره کرد پ

 میو مشغول استراق سمع شد میدر گذاشت یسرمون رو رو ییدوتا

 که به نورا گفت:  دی توش مشهود بود به گوش رسکه کامال یبا حرص ادیمه یصدا

 "عاشقت شدم یهمه گرفتار نیا نیخبر مرگم ب "_

 لب گفت:  ریو سرشو تکون داد و ز دیخند زیر احسان

 بادا بادا مبارک بادااا _

 اعتراض و خنده گفتم:  با

 داداشمو هاااا...  ینکن تیااا اذ _

 دیکش نیدر رو پائ ی رهیهوا دستگ یبرو باباتکون داد و ب یدستشو به معن احسان

 ... ستادنیسرخ پشت در صاف ا یجا خورده و نورا با صورت ادیمه
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جر ن منفکه احسا دینکش یشدم طول به جاپام جا یپاشنه وپنجه  یکنترل شده رو یخنده ا با

 گفت:  تیبا عصبان ادیشد و مه

  ن؟یبود سادهیچرا گوش وا _

 یوصحرف خص ادیب رونیازش ب یکیاتاق که هرلحظه ممکنه  هیپشت در  یش من کخو دادا _

 اونم از اووووون حرفاااا زنه،یم

ازم  یشگونیاحسان و سوختن پهلوم، نورا چنان ن یآخر حرفم مواجه شد با خنده  ی کهیت

 گرفت که ضعف کردم

 بود؟  یچجور ابراز عالقه ا نیا ،یکرد دیمرده سف یهرچ ی: ناموسا رواحسان

 دست بزن داره  ر،ینگ نویا ادیمه _

 لوس گفتم:  یکردم و بعد مثل بچه ها ریبه نورا سربه ز یا اشاره

 کرد؟  کارمیچ نیبب _

 حقت بودنورا: 

 ... چربهیخواهر شوهرم زورم به تو م ارمنیدرن یعروس باز _

 ... یآبج ترکاندتیم زنهی: اعصاب مصابم نداره ماحسان

به  یو ضربه ا دیدخندایگفت که مه یزیکرد ودر گوشش چ ل-غ-برو محکم  ادیمه بعد

 کمرش زد..

  م گرفتم وکنار گوشش گفتم:وش-غ-آ یهم نورا رو تو من

 خوشحالم... هم از بودنت، هم از موندنت...  _

 ابروهاش رو باال برد وگفت:  یبا بدجنس نورا
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 من که هنوز بله رو ندادم...  ن؟یو دوخت نیدیخودتون بر یچطور برا _

د، ش لیما نیخندونش به سمت پائ یخاموش شد ولب ها کبارهی ادیمه یآب یچشم ها فروغ

 ناباور اسم نورا رو زمزمه کرد... 

 نازک کرد و با ناز گفت:  یپشت چشم نورا

 !؟! فکر کنم دیاجازه بد _

 بهش رفتم:  یمسخره ا یغره  چشم

 حاال ناز نکن...  _

 خوند:  تمیوبا ر زدیهم پشت سرم بشکن م احسان

 "ناز نکن، ناز نکن... با دل عاشقش قهرو آغاز نکن... ... ناز نکن، ناز نکن "_

 گفت:  ادیپچ در گوش مه باپچ

 "خوابه چشاش یلباش وقت یس-و-بتاب "_

 خنده کبود شدم از

 ... ییایح یب یلیاحسان خ _

 به جانب چشماشو گرد کرد وتخس گفت:  حق

 گفتم؟  یمگه چ _

 پشت گردنش زد و گفت:  یضربه ا ادیمه

 ... شهیم داریخفه شو االن مامان ب _

 خشک روبه منو نورا گفت:  یبا لحن بعد

 وقته...  رید د،یبخواب دیبر _
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 : جونم جذبه... احسان

 حلقه کرد وگفت:  ادیدور کمر مه دستاشو

 ااا... شده هن ریحاج آقا هنوزم د ،یشیم ریبخ عاقبت؛ شمیمن خودم زنت م ایصد دفعه گفتم ب _

 یکالفه گفت: اه گمشو کنار حالمو بهم زد ادیمه

 زنونه گفت:  یبا صدا احسان

 !!یوقت منو دوست نداشت چیتوه _

 هم قهر کرد رفت...  بعد

 یشکم یموها یگفتم و در اتاق رو بستم، نورا شالش رو ازرو ریشب بخ ادیبه مه باخنده

 گفت:  کردمینگاهش م رهیمن که خ پرپشتش برداشت و به

  ؟یبخواب یخواینم ؟یکنینگاهم م ینطوریچرا ا _

 زنمیم دیدارم زن داداشمو د _

  ؟؟ مهزااااادنورا: 

 هووووم؟  _

 نکن.. تمیاذ _

هورا ا یاه امیو سرم با پ رپتویز دمینگفتم آروم خز یزیچ گهید د،یکش یخجالت م زمیعز یآخ

 من رو داشت...  یو خنده  یمنت کش یجنبه  شتریگرم شد که ب

 جواب گذاشتم تا به وقتش...  یب

 گفت:  کردیخودش رو مرتب م یکه پتو رو یدر حال نورا

 نکن بنده خدا رو گناه داره...  تشیانقدر اذ _
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 نداره...  چمیه _

ت به ند مدچگفت و چراغ خواب رو خاموش کرد... کم کم چشمام گرم شد و بعد از  یلجباز نورا

 فرو رفتم یخواب آروم

*** 

عادت  هی نیقرار نانوشته ا هی یماجشن بود، ط یخونه  یتو شهیسال، هم یسه شنبه  نیآخر

رشنبه به همه گفت که مثل هرسال چها نیامسال هم مامان ا ل،یفام یهمه  یشده بود برا

 ... میتهران شد یشد که ماهم از اصفهان راه نیما دعوتن، ا یخونه  یرسو

لم رو د یوابود و ه زیخونه غم انگ یبابا تو یخال یتفاوت داشت، جا گهید یبا سال ها امسال

 ... کردیبغض آلود م

 یدر قهر د، منشنبودن درد مند بابا، حضور اهورا و نورا کنارمون مرهم  یحال به جا نیباا یول

 گفت...  ادیو نورا هم جواب مثبتش رو به مه بردمیبه سر م یتظاهر

ث کردن د بحشاه یاشک یبرگشته بود... مامان با چشم ها یاز دالمون پر زده بود و خوشبخت غم

 و نورا بود ادیمه

ص ش حرها یبا خنگ باز ادیومه کردنیشلوغ م یو خونه تکان لیبرسر جابه جا کردن وسا که

 ... رداوینورا رو درم

 ت... وارد خونه شد و در و با پاش بس دیخر ل-غ-ب هیبا  احسان

 زد،یرق مکه هر گوشه اش ب یشد به قصر لیتبد یفیعرض چند ساعت، خونه از خاکروبه وکث در

 احسان با غرغر گفت: 

 کنمیم یکلفت نجایور دل ننه بابام باشم، دارم ا دیسرم االن با ریخ _
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 تنبلت کرده جناب سرگرد ینینش زیکه پشت م نمیبیم _

 رو هوا تکون داد وگفت:  دستشو

چه ام بخره تک باآل که نگوو دیکش یمامانم انقدر نازمو م؛ برو بابا، اآلن اگه خونه خودمون بودم _

 دلشونم...  زیدستشونم، عز ینور چشمشونم، عصا گهید

 از اون ور داد زد:  ادیمه

ز او عمو  عمو زن دونمیوگرنه منکه م اریبهونه درن یکار در بر ریاز ز یخوایخوبه خوبه... م _

نون ومج یلیبه دلشون دادن و ل ییصفا هیاون روزا  ادیخداشونم هست سرخر نداشته باشن، به 

 وار زدن به دل جاده... 

 موهاش بسته بود و باز کرد وگفت:  یکه رو یدستمال احسان

نگوله ز هی دیدید گهی. اگه چند وقت دذاره.. یتنهاشون نذارم، کار نم خوامیم یواال من ه _

  ده؟یم یچرا هاااا... اصن چه معن دیپاتابوت اومد و سهم االرث من نصف شد به من نگ

 داداش ایخودت خواهر کوچولو  یبچه به جای  نکهیداداش من؟ ا دهیم یچه معن یچ _

  ؟یکن ل-غ-بکوچولوتو 

 با حرص گفت: اه نگو...  احسان

 خب؟  یکنیم یحسودچرا مثه دخترا  _

وری جچه  ادیمه دید یهممون از هر طرف، مامان که م یخنده ها کیبحث و دعوا و شل باز

 پلِکه گفت:  یمثل پروانه دور و بر نورا م

 ... نمیتو بب یرو تو چشما یبرق خوشبخت نیمن ا شهیم یک _

 کردم وگفتم:  شل-غ-ب

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 عاطفه.تی –حس تنهایی  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

665 
 

 ..یمن تاتورو دارم خوشبختم مامان _

 بچه!! زیزبون نر _

  ؟یدعوت کرد ناهمیمامان آسا جون ا _

 یده انوا... خانیهم قول گرفتم که امشب حتما ب دمیآره زنگشون زدم، هم حال آسارو پرس _

 نامزد ماهور هم دعوت کردم

 ... میبهشون سر بزن میبه نظرم زشت شد نرفت _

 ونشون!خ میریهم م یفرصت مناسب واسه احوال پرس هیسر  شاهللیا م،یفعال که مهمون دار _

الن سزرگ ب زیم یو رو دمیدار مامان چ هیو پا کیش یظرف ها یرو تو لیو آج ینیریو ش وهیم

 ردآو یدرم غشویج زدیکه م یبا ناخنک ها ادیو مه کردیگذاشتم، نورا هم دسر درست م

 نبود انگار خونه روح نداشت...  یمعلوم نبود کجاست، وقت یول احسان

از  ریغود بنمونده ب یکار چیه گهیفر بود زدم و د یشدن تو لیکه درحال گر ییبه مرغ ها یسر

 حاضر شدن خودم... 

 ونریب از اتاق مهیمامان سراس د،یچیخونه پ یتو یبیمه یاتاق که صدا یبرم تو خواستمیم

 گرفته بود ل-غ-بکه سر نورا رو  ادیاحسان مصادف شد با تشر مه یخنده  یصدا د،یدو

  زاس؟یچ نیا یخونه جا شعوریآخه بمهیاد: 

  کرد... عالما ینطوریخونه ا یپارکت ها انداخته بود و حضورش رو تو یاحسان خان ترقه رو بله،

 کرد وگفت:  ادیبه مه یاشاره ا احسان

 واسه تو که بد نشد...  _
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 یحسان محاال به ا کردیم یپوستم رو سالخ کردمیکارو م نیاگه من ابه خدا  د،یخند مامان

 ... دیخند

 بود و همه دوستش داشتن!! یپسر، دوست داشتن نیمار داشت ا ی مهره

 به سر شونه اش زدم وگفتم:  یا ضربه

  ؟یآدم ش یخوایم یاحسان تو ک _

 !شن یمنبابا فرشته ها که آدم  د؟یکنیسوال رو تکرار م نیا یبابا... چرا ه ی: ااحسان

  ؟یفرشته ا یکنیپس تو فکر م _

 ... لشیاز نوع عزرائ یآره ولمهیاد: 

 باز احسان رفت و من گفتم:  شیبه ن یغره ا چشم

 کن...  میخب پس تعظ _

 خنگ و متعجب گفت: هاااا؟  احسان

  کن... میتعظ االی گه،یکردن د میفرشته ها به انسان تعظ ؟یفرشته ا یگیمگه نم _

 چپ چپ نگاهم کرد و رفت...  احسان

دوش  هیرفتن تکون دادم و بعد از گ یبا خنده سر کرد،یم یشکل نیرو ا افشیق اوردیکم م یوقت

 چشم هام شدم...  شیمشغول آرا ییسرپا

 رژلب قرمز بد نبود...  هیزدن  یبرا یدست و دل باز یبار کم نیا

نداختم اهام مو یرو ریحر یو شال مشک دمیبود رو پوش دهیکه مامان برام خر یرنگ یمشک اُورال

 طرفه شل گره زدم...  کی ونیپاپ هیو دسته هاش رو مثل 
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ه م، بپاشنه دار یکفش ها یتنم نشسته بود، قد بلند دامنش رو یتو ییبایبه طرز ز لباس

 اش افزوده بود...  ییبایز

، بود شده بایرنگش ز یلباس سرمه ا یو سوت زد، خودش هم تو دیاول از همه من و د نورا

 ... ه بودکوچکش گذاشت یاز روسر رونیرنگش رو ب یفر و مشک یاز موها یطره ا نکهیخصوصا ا

ول ق، به شد یم یبه عنوان نامزدش معرف یجمع خانوادگ یحضور نورا تو اد،یمه یخواسته  به

 هم کمتر بود!! ثیحرف و حد ینطوریخودش ا

 شده بود  یغل وغش احسان باهم قاط یب یو خنده ها زمیجز جز سوختن ه یصدا

فتن ر ییبه سمت کسا غیو با ج دنیپر شیآت نیهفتم یهم از روو هوتن دست تو دست  ایهل

 ... دنیرقصیکه م

 شدم...  رهیبه اونا وخنده هاشون خ یحس چیه یداده بودم و ب هیتک وارید به

؛ لم گرفتدبود، ناز اهورا  ینامزدش اومده بودن اما خبر یو پدرجون همراه ماهور و خانواده  آسا

 زد...  یزنگ هم نم یحت گهید

د ش یهش منگا از کرد،یو آروم رفتار م نیبود، دلنش ینامزد ماهور واقعا جوون برازنده ا محمد

 خوند که چقدر ماهور رو دوست داره... 

 دلم از اشکش سیخ یدستم گرفته بود و چشما یدست هاش رو تو یمدت آسا با مهربون تمام

 آورد...  یرو به درد م

ز طالق ا عد ازکه خرج کردم و ب یمعرفت یبود بخاطر ب نیهم که بماند اولش باهام سرسنگ ماهور

 بهشون نزدم...  یاهورا سر
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 یهمونم نیا یادامه  یحوصله  گهیرفت، د نیکه داشتم از ب یشاد یاهورا همه  ومدنین با

 کسل کننده رو نداشتم... 

 کردیاعصاب درهمم رو خراب ترم ومدیاحسان م نیکه ازماش یآهنگ یکر کننده  یصدا

ه و رفتفر میالک افسردگ یاما من دوباره تو کردمیخودم حس م یمامان رو رو ی رهیخ نگاه

 بود شده دهیمن تدارک د هیروح شتربخاطریهم ب یجشن چهارشنبه سور زدمینم یبودم وحرف

 حوصله ترازهمه من بودم یاما ب

 ادمانعیه مهدنبالم ک ادیمامان خواست ب دمیرفتم... د یمیقد یجمع جداشدم وبه سمت کلبه  از

 شد

 .. که مامان توش انداخته بود نگاه کردم. یقرمز یحوض کوچولوم نشستم و به ماه لب

 اومد یکس یقدم ها یصدا

 ... ادیحوصله ندارم تنهام بذارمه _

  خودت؟ یخونه  یبرنگشت یاومد یمدت عده زن و شوهر بهم محرمن، چرا وقت یتو _

صال تم... اروغ گفخوشحالم نکرد د ایدن یبه اندازه  دنشیوبه اهورا نگاه کردم اگه بگم د برگشتم

ا کردم نفهمه چقدر دلتنگش بودم ام یاومد که من متوجه نشدم سع یچطور دونستمینم

 چشمام بگذرم یفتگینتونستم از ش

 محرم دل هم باشن نه محرم تن دیآدما با _

 لرزوندیکه دلمو م یخاص خودش..باهمون ابهت ژیشد باهمون پرست کمینزد

 رو به روش ستادمیا

 بم شده گفت:  ییباصدا
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 وقته!! یلی... خیمحرمه دلم شد _

 یذاشت، چه حس خوباش گ نهیش وسرمو روسل-غ-بنگاهش کردم که گرفتم تو باتعجب

 بایاعتراف ز نیداشت ا

 ... یکرد وونمینگاهت د نینگام نکن باهم ینجوریااهورا: 

 گاز گرفتم که گفت:  جانیباه لبمو

 برام؟  یمونیم _

 وتندتند سرمو تکون دادم ختیاز چشمام ر اشک

 دادوگفت:  هیاش و به سرم تک چونه

  ؟یدوستم دار _

 گفتم: دارم! بابغض

 عطرتنمو ببلعه! خواستیانگار م دیکشیم قینگفت وفقط نفس عم یزیچ

 کردم وگفتم:  نگاهش

  ؟یتوچ _

 نشده که نداشته باشم...  _

 اهورا؟  _

 جان من نفس؟  _

 بذار برم قهید هی _

 شمیبمون پ _

 ..ستمیبذار باور کنم خواب ن _
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 ! شمیبمون من باورت م _

 اش گذاشتم وگفتم نهیس یراحت رو الیدوباره باخ سرمو

 اهورا باور کن! یباورم تو شد یهمه  _

به  قیدقا دمیکش یفس مننشست و من فقط عطرش رو  یموهام م یاهورا رو یها هس-و-ب

ست دچند قدم دور تر ازما دست در  میازهم جدا شد ادیمه یهمون شکل گذشت که با صدا

 بود و بالبخند گفت:  ستادهینورا ا

 خودت بود...  یبود اهورا... زنت از اول هم برا یرجع غهیص _

ت و گرفردش رو تکرار کرد و دست نورا نگاه کردم لبخن ادیحرف متعجب به مه نیا دنیباشن

 رفتن...  کیزد و از همون راه بار ینورا برام چشمک

 دنیدستاش محکم تر شد، قلبم با شدت تپ یبراق اهورا، حلقه  یچشم ها یشدم تو رهیخ

و  کیزدرتم نسر اهورا به صو ادیب رونیام رو بشکافه و ب نهیگرفته بود و هر آن ممکن بود س

 ه لببلب  یبود برا یشد، حاال که دالمون هم، بهم محرم بود، پس چه گناه یتر م کینزد

 اوردهین نوقت به زبو چیکه ه یاز اشک بود و باعشق زیشوق خواستن لبر زچشمامون ا دن؟ینرس

 شدم به صورت جذاب و مردانه اش رهیبودم اما با قلبم به اثبات رسوندمش خ

مه هدم و فاصله نبود داغ ش نیا یبرا یسد چیه هک یشد، وقت یهر لحظه کم و کمتر م فاصله

 فتادوهم ا یلذت بخش داد... چشمام ناخودآگاه رو یهمراه هیجاش رو به  ایدن یحس ها ی

 عشق سپردم نیخودم رو به دست ا

داد و هر  یبدنم رو تحت شعاع خودش قرار م یتک تک سلول ها شینیریکه ش یا هس-و-ب

 قلبم بود...  یمحکمش رو ینشست اما رد پا یلبم م یکدوم رو
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 و زمزمه کردم:  دیچک نیاز گوشه چشمم پائ ی... قطره اشکمیاز هم جدا شد آروم

 "دوستت دارم "_

ا منور حظه بداد... همون ل هیام تک یشونیاش رو به پ یشونیبا لذت چشم هاشو بست و پ اهورا

 را روشد، صورت اهو یو شراره هاش به هر طرف پخش م دیترک یآسمون م یکه تو یرنگ یها

 .. .کردیمتر  یبسته خواستن یو چهره اش رو با چشما ومدیدر م یرنگ کیبه روم هر دفعه به 

 نشست...  یت و لبهام مصور یبود که داغ تر و پر عطش تر رو ییه هاس-و-بجوابم  و

ه عاشقان یه ها. اهورا بود و من و لحظمهم نبود، فقط من بودم واهورا.. ایدن یتو چکسیه گهید

 ... دادیپوستم نوازش م ریکه گرما رو ز یا

د، قسم اوم یم رونیکمرنگ ب یو از پس ابرها دادیپهناور ماه که کم کم رخ نشون م ی هیسا ریز

 ... میمال هم باش ایتا آخر دن میخورد

**** 

 ماه بود بهشتیارد اواخر

اخل طر تدکه از ترم اول مونده بود و پاس کنم و بخا ییکمک اهورا تونستم درس واحدها با

بل که ترم ق ییاز دختر ها یکیبودمش، از  دهیداشت هنوز ند سویکه کالسم با گ ییها

 وفتم گر شیراه کتابخونه رو پ عیکتاب خونه اس، سر یکه گفت تو دمیهمکالسمون بود پرس

و رش رشاد من س ینداختم با صداا رشیکتاب قطور بود گ یسرش تو هک یقفسه ها درحال نیب

 بلند کرد و متعجب بهم زل زد

 ؟؟؟ دختر یمهزاد؟ خودت _

 م کرد ل-غ-بو  دیکش یخفه ا غیاومد ج رونیکه از بهت و تعجب ب یکم
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 چقد سراغت رو گرفتم؟  یدونیم هو؟ی یشد بیکجا غ _

اومده  یکی اما امروز دم،یم حیرو توض زیدلم تنگ شده بود برات، سر فرصت همه چ یلیمنم خ _

 ... نتتیبب خوادیکه م

  ؟؟ یک _

 و گفتم:  دمیکش رونیرو به سمت ب دستش

 !!ینیبیم میبر _

 ؟؟؟ یخو بگو ک رمیمیم یدارم از فضول _سویگ

به  هیکت ونابیبه احسان که اونور خ یاشاره ا م،یبود دهیدانشگاه رس یبه در اصل گهید حاال

 داده بود کردم و گفتم:  نشیماش

 باهات حرف بزنه!.! خوادیحرف زدم و از عالقه ات گفتم... م یباهاش کل _

 محکم زد تو سرش وگفت:  سویگ

 ؟؟؟ یکرد کااااریچ _

 حاال هم برو تا کالفه نشده.. سو،یگ گفتمیم دیبا _

  صورتش وگفت: یسمت جلو هولش دادم که قدم از قدم برنداشت، دستش رو گذاشت رو به

 ... شمیبود، دارم از استرس منفجر م ییهووی یلیخ یوا _

 احسان کم تحمله...  یاوردیمنفجر نشو، برو تا صداشو درن قهیحاال چند دق _

 یبسم اله رلبیز؛ دیوبکم ل-غ-ب یو کتاب دستش رو تو دیبه مقنعه اش کش یدست سویگ

 رد شد...  ابونیگفت و از خ
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ش و ته دلم از کردیم یحرفش پافشار یاحسان سفت و سخت رو کهنیزدم... باا یلبخند

فته ه کیز حرف بزنه و امروز بعد ا سویکنم که با گ شیباز هم من تونستم راض یول دیترسیم

 سر دووندن من باآلخره اومد

 کی یمکالمه ها قایبشه ازش گذشت... دق یکه به راحت ستین یدختر سویگ دونستمیم خوب

کن ن لیحمرو بهش ت یزیگفت چ یاهورا که م یبا وجود اخم ها ادمه،یام رو باهاش  شیهفته پ

 عمل کردم سویمن باز سرحرفم بودم و به قولم باگ یول

  د؟یبار باهم صحبت کن کیداره که  یآخه احسان جان چه اشکال "_

 گفت:  تیاخم و عصبان با

 بحث رو تمومش کن...  نیحاال ا نیمهزاد هم _

 وگفتم:  دمیاش رو کش رهنیپ نیآست

 ..اریب یمنطق لیدل هیکنم... واسه نخواستنش  یتموم نم _

 م گذاشتبلند باال دختر جلو ستیل هیهروقت از سرکار برگشتم  ؟؟ مامان من یتو ام شد _

 خوااااام یمن زن نم؟؟؟ لباس بخرم خوامیوگفت انتخاب کن... بابا مگه م

  ؟یرو دوست دار یا گهیاحسان، کس د _

 وگفت:  دیکوب وارید یمشت شده اش و رو یرفت دست ها یاز خشم به کبود احسان

 یوت زدمیم دونهیکم کم  زدیحرف رو م نیا یا گهیخدا قسم اگه هرکس د یبه خداوند _

 ؟؟؟ ستمیبرنامه ها ن نیاهل ا یدونینم؟؟؟ یشناسیتو منو نم؛ صورتش

آخه موضوع انقدر هم حاد نبود که  دم،یترسیشد، واقعا ازش م یم یعصبان یوقت احسان

 !!ختیر یانقدر بهم م شهیچرا هم دونمیبخاطرش سرم داد بزنه... نم
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بار  حالت نگاهش عوض شد، کالفه چند د،یاهورا د یلرزون من و نگاه عصب یچونه  یوقت

 رفت...  رونیو عقب عقب از خونه ب دیصورتش کش یدستش و رو

 ش و گفت: ل-غ-بتو  دیبا خشم سرم رو کش اهورا

 نکن؟  تشیچند بار بهت گفتم اذ ؟یخواستیرو م نیهم _

 احسان باهاش خوشخته...  ه،یدختر خوب سویگبه خدا  _

 خانمم یزنیحرف خودتو م یباز که دار _

 گمینم گهیباشه د _

ه ک نیما شد و عذاب وجدان داشت ازا یمهمون خونه  یمنت کش لیشب احسان به دل همون

 سرم داد زده... 

 صحبت کنه...  سویجلسه با گ کیکردم که حداقل  یباهاش آشت یهم به شرط من

 افکارم پاره شد...  یرشته  نیبوق ممتد ماش یصدا با

 نبود سویاحسان وگ نیاز ماش یاثر ابون،یرفت به اون سمت خ نگاهم

*** 

 ه دورک یشال پارچه ا ی شهیو معصوم دخترک انداخت... با استرس ر یبه چشمان مشک ینگاه

 فشرد!! یگردنش انداخته بود را م

 از کجا شروع کند...  دانستیو نم کردیم نیها را در سرش باال و پائ واژه

 ... کردیکه مغزش را مختل م ییارویرو نیقبول ا یخودش لعنت فرستاد برا به

 که کنار دستش نشسته بود قبلش فشرده شد ینگاه شفاف دخترک از

 محکم کرد وگفت:  نیفرمان ماش یرا رو دستش
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  ؟یگ ینم یزیچرا چ _

 زد وگفت:  ینینمک سولبخندیگ

 بگم...  دیبا یدونم چ ینم _

 .. کنم. شروع دیاز کجا با دونمینم قایدارم اما دق ادیگفتن ز یحرف برا همین طورمنم  _

ود، ب ایحس دن نیو لذت بخش تر نیگرم تر شیآفتاب سر ظهر برا د،یکش نیرا پائ شهیش سویگ

 شده بود و کنار عشقش نشسته بود لیتبد تیشبانه اش به واقع یها ایرو

 یملش ند شد،یدندانش مزه مزه م ریز زیدر پائ ییعشق همانند خرمالو نیکه طعم گس ا حاال

 حس غافل شود...  نیرا از ا یخواست لحظه ا

 یشارآب سویدل گ زدیکرد و هربار که احسان پلک م یاحسان نگاه یرخ جذاب و مردانه  مین به

 ... ختیر یکوه بلند که فرو م کیاز پس  شدیم

 ندیبگو خواهندیهرچه م بگذار

د را ن خوچشما اریاست و اخت حیوق ندیکرده، بگو یرا ق ایشرم را خورده و ح ندیبگو بگذار

 ندارد... 

 ود؟ ب الیخ یشد به تنش گرفت و ب یو جان م دادینگاه که طعم عسل م نیچشم از ا شدیم مگر

 یبرا اددیم از کف اریاخت کرد،یعطر احسان هوش از سرش برده بود و اگر خود را کنترل نم یبو

 گرفته بود...  تمیدنده ر یگرفتن و فشردن دستان مردانه اش که رو

ودن خواست که در ب یرا م ییها طنتیرا ازجانب احسان دوست نداشت، دلش همان ش سکوت

 با مهزاد حسش کرده بود!

 : دیپرس اطیاش را تر کرد و با احت دهیخشک یها لب
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 شما چند سالتونه؟  _

 گفت:  رلبیاحسان نقش بست و ز یلب ها یرو یپوزخند

  ؟یچطور دل بست یدونیازم نم یزیچ یوقت _

 لحن سرد...  نیاز ا ستادیخشک شد و قلبش از حرکت ا سویگ نگاه

 گفت:  دیرا د سوینگاه گ یوقت احسان

 سالمه..29 _

 دیبا هقیدق بود که تا چند ییاحسان عذاب بود و عذاب آور تر حرف ها یبرا سو،ینگاه گ رنجش

 یه مز عالقکه خالصانه ابرا یاز دختران شهیو مثل هم زدیعاشق م یدخترک ساده  نیبه گوش ا

 گذشت...  یکردند، م

 ترف یکرده بود از پس چشمانش کنار نم یکه خود کش دهیدست سپ یها غیهم رد ت هنوز

 دوست مرد نیپوش که دلباخته بود و جواب نه گرفته بود از ا یسرمه ا یتر بچه دخ همان

 ... در قلبش است یدانست چه همهمه ا یکه فقط خدا م یداشتن

 یوره ااش خ شود و باز وجدان درد آلوده گرید یا دهیسپ گرید یتا ساعات سو،یکه گ دیترس یم

 به جانش شود... 

 برگردم دانشگاه.. دیکالس دارم با گهیمن دوساعت د د؟یدور نش ادیز شهیم _سویگ

 یگلرک جنشدند، دوشادوش هم وارد پا ادهیتوقف کرد و همراه هم پ یکنار پارک خلوت احسان

 یحس عشق بود و لذت و برا یهمراه نیسرمست ازا ی سویگ یشدند و در سکوت که برا

 فت: وگ دیچرخ سویشکسته هم قدم شدند، احسان کامل به سمت گ یاحسان تنگنا بود و روح

 ... شنومیم _
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 شد:  نیلحن نچندان دوستانه سرخورده و غمگ نیاز ا سویگ

 داده باشه حیرو توض زیفکر کنم مهزاد همه چ _

 خوامیجواب م سوی... منم از گییسوی: مهزاد مهزاده... تو گاحسان

 اد وگفت: فرو د یبزاق دهانش را به سخت سویگ

 خب...  _

  ؟؟ : خباحسان

 شد رهیخ نیسرافکنده به زم سویگ

ز فرار ا یبرا ابراز عالقه و احسان یبرا سویواژه ها گم شده بودند گ شانیهردو یکه برا ییگو

 یزیخوف انگ یروح و قلب شکسته اش را به باز کیبه  کیمختلف که  یحس ها یحمله 

 گرفته بودند

 گناه...  یانده بدرم پناه و یدخترک ب نیبر سر ا دادیبد بودن را جلوه م دیبا نکهیازا یو ناراحت غم

 نیگزیجا را یتوانست کس یبود، احسان نم شانیبه نفع هردو نی... ارفتیو م کندیدل م دیبا

 و کوچک بود فیح یلیخ یباز نیا یبرا سویداشت و گ نهیکند که در س یعشق

 رنگارنگش را خراب کند...  یایدن یرحم یخواست با ب ینم

-ر-ش انندکه م یمیقد یزخم خورده... عشق یشکسته و روح ی... خشم... عذاب وجدان... قلبغم

پس  که همه را یشد... دل یگذشت ناب و خاص تر م یو زمان م شدیب هر چه کهنه تر م-ا

ختر د ... احساس پاکنواختیرا در جانش م ششیپ یهمان عشق سال ها یو باز سمفون زدیم

 ... رفتیبود که در قلبش فرو م یداغ خیهمه و همه س شیروبه رو
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قط ف دیگویدانست چه م یبود که نم ختهیشروع کرد به حرف زدن... انقدر بهم ر ناخودآگاه

لها سا یزیپائ یبرگ ها یکه قلبش را البال یرا حرام کس شیتا برود که عمر و جوان گفتیم

 جا گذاشته، نکند...  شیپ

 ی.. جوونبخشم.ب یندارم که به کس یدل گهیمن د ،یمن بچه ا یایدن ی... تو براسویبرو گ: احسان

 سال مرده...  یلینذار که خ یمن یات رو پا

 گفت:  هیان پناه داد وبا گرپهن احس وش-غ-آخود را به  هیحجم اشک و گر انیم سویگ

 وقاحت اما احسان من دوستت دارم...  یاسمش رو بذار دیشا _

ه جمل کی نیز اا ریآماده کرده بود بغ یزیهرچ یخود را برا د،یاحسان لرز یبلند و مردانه  قامت

 آمد...  رونیب سویگ یلب ها انیکه چقدر دردناک از م

 ... دیکش یشد و آتش به جانش م یم ختهیاش ر نهیس یرو سویدرشت گ یها اشک

 رد... دا کجرا از خود  سویو گ دیکه خشک شده دو طرف بدنش افتاده بود را باال کش ییها دست

 ... یشی... حروم مسویبرو گ _

 دخترک را از خود دور کرد و چشم بست...  ی دهیتک یشانه ها 

شق ع کی... فراموش کردن ختیریگونه اش م یکه از پس هم رو ییلرزان و اشک ها ی چانه

وم هر و موقت است که م یلیکه قلب اش را خ یبا کس یهزار بار بهتر بود از زندگ طرفه کی

 کرده... 

انه ن مردوقت بود که خورده بود وهمچنا یلیخالص را خ ریاما احسان ت کردیفراموش م سویگ

 گشود...  ینم تیبود و لب از شکا ستادهیاستوار ا

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 عاطفه.تی –حس تنهایی  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

679 
 

م د چشش یناموزون و لرزان دور م ییرخترک جوان که با فدم ها ختنیفرو ر یو رو ستادیا

 بست... 

 در خفه کردنش را داشت چشم بست یکه سع ییخورده و نخورده ها یهق هق ها به

 ودردناک  یهمرنگ خنده ا یمصنوع یقلب پاک دخترک چشم بست و همه را پشت نقاب یرو

 تلخ پنهان کرد... 

 کشد؟  یرا باخود به دوش م یمرد جذاب و خندان چه کوه درد نیا دانستیچه م یکس

 درد داشت؟  شتریب شهیاحسان از هم یرفتن چرا برا نیرفت و ا سویگ

... ذاشتبه جا گ یآفتاب بهار ریداغ ز یها زهیرفت و دل شکسته اش را در همان سنگر سویگ

 یوده رشخشک  یشکسته خود را به دانشگاه رسانده بود، رد اشک ها یخسته و ناالن با صورت

 صورتش هاله انداخته بود... 

 رساند سوید، خود را هراسان به گمنتظرش نشسته بو مکتین یکه رو مهزاد

 دستانش گرفت و گفت:  انیرا م سویگ یالغر واستخوان صورت

  ؟یکرد هیچرا گر چی شده _

 ودب نشینازک و دلنش یصدا یرو رشیلرزاند و تاث یرا م شیگلو بکیلبخند زد، بغض س سویگ

 !..یعصبان ایازت ممنون باشم  دیبا دونمینم :سویگ

 وگفت:  زدیلبخند م هینگاه کرد که در گر سویمتعجب به گ مهزاد

 کردم...  ل-غ-بشب هام بود و  یایکه رو یخوشحالم چون کس یلیمن امروز خ _

 ادامه داد:  هی... باگردمیکردم... عطر تنش رو بو کش حسش

 کردم...  هیاش گذاشتم گر نهی-س یسرم و رو _
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 اون منو پس زد!!! یاون... ول یول

 دیا... بکی... هندارم... که به تو بدم ی... گفت من قلبیشیحروم م یبرو... گفت بامن بمون گفت

 فراموشش... کنم!

ن ود هماروح از تنش پر زده بود و باز شده ب ست،یمهزاد گذاشت و گر یشانه  یرا رو سرش

 ... دیکش یکه در دلش زبانه م یشکسته و غم یبا روح سویگ

 بار شدتما هربه سک سکه افتاده بود را آرام کند ا هیکه از شدت گر را سویداشت گ یسع مهزاد

 شد...  یتاب تر و بلند تر م یاش ب هیگر

 : دوستش دارم... سویگ

.. .ستیبودن باهاش ن یبرا یموجه لیدل نیقلبت نگه دار ا یحست رو تو سسسی: همهزاد

بلند   هم!حاالیفقط تجربه کرد یننداز، تو شکست نخورد یکس یپا ریغرورت رو ز نیازا شتریب

 امروز بخنده...  یسویفردابساز که به گ هیشو به صورتت آب بزن، 

 از یرتونن تحمل کنن... چه انتظا یخانوادمم نم یمنو حت ق،یمن پوستم کلفت شده رف _

ک دردنا یلیبار خ نیام فقط جنس ا دهیاحسان هست؟ من طعم پس زده شدن رو هربار چش

 بود برام!

*** 

 *مهزاد*

اون  مثل یحت د،یخند ینه م کردیم هینه گر گهیکرد و ازم جدا شد، د یآروم یخداحافظ سویگ

 و هوا درمونده بود! نیزم یزد... انگار تو یوقتا حرف هم نم

 دست تکون دادم! یتاکس نیاول یرو ازش گرفتم و برا نمیغمگ نگاه
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 بود...  سویاحسان و گ یفکرم حوال یبه خونه برسم همه  یتاوقت

مونم ا یالح یو ب جهیشدم، از صبح احساس سرگ ادهیرو حساب کردم و پ هیکرا ن،یتوقف ماش با

 خواست هرچه زود تر برسم خونه و بخوابم...  یبود، دلم م دهیرو بر

 در رو باز کردم...  دیاز پله ها باال رفتم و با کل زانیو خ افتان

 از گل رز قرمز که تا وسط سالن امتداد داشت...  یکیافتاد به راه بار نگاهم

به  وسط سالن با لبخند منحصر نهیشد و اهورا دست به س یپخش م یآروم کیکالس کیموز

 دورش رو گرفته بودن...  دیقرمز و سف یبود و بادکنک ها ستادهیفردش ا

تند  یاقدم ه . باتولدم بود.. بهشتیو هشتم ارد ستیب ه،یاومد امروز چه روز ادمیلحظه  هی تو

 گرمش فرو رفتم...  شو-غ-آ یبگم تو یزیخودم رو به اهورا رسوندم و تا خواستم چ

 گوشم پچ پچ کرد در

 تولدت مبارک عشق من...  _

 اهورا پر زد رفت...  شو-غ-آبا  امیخستگ یهمه ؛ از شوق به اشک نشسته بودن چشمام

 داد و باز لب زد:  هیتک میشونیرو به پ شیشونیپ

 خوامت...  یم یلیخ _

مام چش یصادق اهورا جلو یچشم ها داد،ینجابت م یکه بو یقهوه ا یچشما یشدم تو رهیخ

 دمشیش ماز قبل عاشق شتریو هربار ب کردمیبود و من تک تک حرفاش رو با لرزش قلبم حس م

 آورد...  یوجودم رو به وجد م یعشق همه  نیچشمام رو بستم، حالوت ا

گفت و  یمون م یپر از خوشبخت ی ندهیو از آ کردیکه هرشب برام زمزمه م یباهمون لحن اهورا

 گفت:  رفتم،یمردم به خواب م یبه مردانگ نانیمن با اطم
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 ... دمیرو م ایدن یساحل چشمات همه  دنیمن واسه د ر،یوقت ازم نگ چیچشماتو ه _

 یشتنت دامرد دوس نیداد بزنم که چقدر ا خواستیطور خودکار پلکم از هم جدا شد، دلم م به

 رو دوست دارم با لبخند گفتم: 

 !شمیعاشقت م شتریگذره ب یکه م هیهرثان کنمیحس م _

 بار نوبت اهورا بود که چشم هاشو ببنده و لبخند بزنه...  نیا

 نرویبلند ب ریزنج هی بشیج یوترو لبام زد و از  یه اس-و-بتو اون حالت موند، بعد  یکم

  دیکش

 نزویبهش آو یشکل یضیپوست گردنم حس کردم، پالک ب یرو ریزنج یو سرد ستادیا پشتم

  ...دیدرخش یشد و عکس منو اهورا توش م یدوطرفش باز م زیر یدکمه  هیبود که با 

 یاصل یم، کادووقت بود سفارش داده بود یلیرو خ نیکمه، ا ارمیب امیدن یواسه تو همه اهورا: 

 تولدت اونجاست... 

 زونیآو بهش ورفت  جیکنه، سرم گ تمیکه اشاره کرده بود هدا یزیاهورا به طرف م نکهیاز ا قبل

 شدم..

  ؟؟ حالت خوبه دیچرا رنگت پر یمهزاد؟ خانماهورا: 

 شدم! ضیدارم... مر جهیخوبم... خوبم فقط ازصبح سرگ _

و  آشپزخونه یرفت تو عیمبل نشوندم..خودش هم سر یدست انداخت دور کمرم و رو اهورا

 برگشت.. یظیشربت قند غلبا

 .. .ارمیباال ب نجایحس کردم االنه که هم چیحالم که خوب نشد ه یاز شربت خوردم ول یکم

  هو؟یچت شد  _
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 ... دونمینم _

 ه ام ازمقنع شده بود به من که رهینگرانش خ یاهورا با چشم ها شد،یکم کم داشت بهتر م حالم

 موهام افتاده بود دور گردنم...  یرو

 ش وگفت: ل-غ-بتو  دمیکش اهورا

  زم؟یعز یبهتر _

 اوهوم _

 و گفت:  دیس-و-بام رو  گونه

  ست؟یدکتر الزم ن _

 نه... کادومو بده _

 پام نشست یبرداشت و جلو زیم یرو از رو یبزرگ ییو جعبه کادو دیخند

گل ت خوشس هیدر جعبه رو باز کردم، اول از همه  کردیگرفتن خوشحالم نم هیانذازه هد یچیه

 ... دیبه همراه کفش کالج سف یشمیاز مانتو وشلوار بهاره به رنگ سبز 

 آقاهه یچقدر خوشگلن مرس _

 قابلتو نداره خانمم... حاال مونده!!اهورا: 

 بود...  کردمیاستفاده م شهیکه هم یعطر ازهمون شهیش هی یبعد ی هیهد

.. من ره اس.عطر خاط گنیم شهیاومد که هم ادمیعطر بخرم اما  گهیمارک د هی خواستمیم ا:اهور

و  نیریش تلخ و یخاطره  یکل چهیپیتو مشامم م یوقت کردم،یم یبو زندگ نیبا ا ینبود یوقت

 ... ارهیم ادمی
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 رو ییهم نتونستم مقابل عشق پاک چشماش و صدق حرفاش خود دار باشم... جعبه کادو باز

 و گفت:  دیس-و-بش فرو رفتم، چشمام رو وش-غ-آ یکنار زدم و تو

 که با عطرت سرکنم یازم دور ش ذارمینم گهید _

 گفتم:  طنتیبا ش دمیخند

 شتمیر خیحاالحاالها ب رم،یمن نم یتوهم بخوا _

 آورد  رونیجعبه ب یکادو رو از تو نیو خودش آخر دیهم خند اهورا

 مشدیت مدلتنگ یبود که وقت ییزایتولد نبود، چ یکه بهت دادم کادو یینایا یهمه اهورا: 

 ... دمیخریم

 آورد...  رونیدفترچه از توش ب هیکوچک دستشو باز کرد و  ی جعبه

 بهش نگاه کردم که گفت:  باتعجب

از  اما ینیبب ششیداره، تاحاال نشده بود که ببرمت پ یاز دوستام باشگاه اسب سوار یکی _

 اسب خودت!!اون هم با  شهیات شروع م یسوار یهفته، کالس ها نیا یپنجشنبه 

 بود دهیبود که اهورا برام خر یاسب یرو ازش گرفتم، شناسنامه  دفترچه

 عاشقتم... عاشقتم یوا _

 شتریمن باهورا: 

 تولد عمرم بووود یکادو نیبهتر _

  کردیبا خنده به ذوق و شوق من نگاه م اهورا

  ه؟یاهورا چه رنگ _
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عتبر م یر هاب دااز اس یکیشناسنامه اش نوشته... نژادش هم عربه... از ی... تویو قهوه ا دیسف _

 !.!دمشیو بنام خر

  مش؟ینیبب میاآلن بر شهیم _

 ! شهیشب م میوقته... تابرس ریاآلن د زمینه عز _

 ش لم دادم وبا نازگفتم: ل-غ-ب یتو

 ارزه...  یم ایدن یکادو ها یدارم که به همه  یزیچ هیمن  یول _

  ؟یچ :اهورا

 تو...  _

 دستاشو دور کمرم محکم کرد و گفت:  یبرق زد حلقه  چشماش

 که گشنمه...  میبزن بر _

 . حمله بردم.. بایتقر ییو به طرف دستشو دمیحس، حالت تهوع مثل برق ازجام پر با

  ...کردیهم متنگ شده نگا یمرموز و چشما یصورتم آب زدم و برگشتم توحال، اهورا با لبخند به

  ه؟یچ _

 و گفت:  دیبه چونه اش کش یدست

  ؟یا ینطوریچند وقته ا _

  ؟یچطور _

  ؟یداشت یا گهیاز حالت تهوع عالئم د ریغ _

 هم دارم!! یحال یو ب ی... احساس خستگدهیها؟ آره دهنم همش مزه آهن م _

 به سمتم اومد وگفت:  اهورا
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 قربونتون برم من...  یاله _

 ..چشمام گرد شدگهیم یلحظه نگاهش کردم بعد تونستم هضم کنم چ چند

 دادم عقب وگفتم:  هولش

 ... کشمتیاهورا م یوا ..یعنی... نـــــــه _

 گفت:  باخنده

 ... ستیکه بد ن ین یچرا خانمم؟ ن _

 : دمیکش غیج

 اصال از کجا معلوم؟  یتیترب یب یلیخ _

 م کرد وگفت: ل-غ-باهورا  کردمیمقاومت م نکهیا برخالف

 !یدیم شیآزما میریم _

 گفتم:  نیزم دمیپام رو کوب هیدرومد باگر اشکم

 اآلن زوده...  _

  ؟یخواد مامان بش ینه... بعدم تو دلت نم ایباشه  ست،یهنوز که مشخص ن یخانم _

 چرا.. _

  ؟یپس چرا ناراحت _

 اآلن زوده.. ستم،یناراحت ن _

من هم  ،یدرس بخون یخودت دوست دار یتوهم مثل هم سن و ساال دونمی... خانمم مزمیعز _

... اما باور کن یخانم دکتر بش یبرس یتو به همه چ خوادیتونم خودخواه باشم، دلم م ینم

 منه...  یآرزو تینها یمیزندگ یبچه اون هم از تو که همه  هیداشتن 
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 . داشت.. یدادم به شونه اش و لبخند زدم، حرفاش چه آرامش هیتک

  شگاه؟یآزما میاآلن بر _

 ... شهیاآلن نم ،یبد دیرو صبح با شیآزما _

 !!!میجوریاهورا... من  یذوق گفتم: وا با

  ؟ی: چجوردیخند

 نافرم خوشحالم!! _

  ؟یگرفتیآبغوره م یاهورا فدات عروسک تو که اآلن داشت _

 اهورا؟  گمینه اآلن خوشحالم م _

 جون؟  :اهورا

  ؟یاگه نبود چ _

 نبود؟  یچاهورا: 

 !!گهیبچه د _

  دیچیخونه پ یفضا یاهورا تو ی قهقهه

 ... ایخب نباشه، آقاتونو دست کم گرفت :اهورا

 به بازوش زدم و گفتم:  یمشت

 ... یشعوریب یلیخ _

*** 

تند الکل حالم  یاهورا... بو یدادم به شونه  هینشسته بودم و سرم رو تک شگاهیآزما یراهرو یتو

 کردیرو بد تر م
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 ادیم یبد یچه بو _

 کنندس حالت بده؟  یمواد ضد عفون یبواهورا: 

 هاا؟ نه.. _

 ... شهیچشماتو ببند اآلن نوبتمون ماهورا: 

 گفت:  گرفتیم شیکه آزما یخوندن اسمم از جا بلند شدم اهورا روبه خانم با

  د؟یریگیم یبتا رو اورژانس شیآزما _

 ام انداخت وگفت:  دهیبه صورت رنگ پر یلباش رو جمع کرد نگاه دختره

 !دیاریب فیباشه... تشر _

اهم از بفت و بازوم رو گر ریام بدتر شده، اهورا ز جهیسرگ کردمیتموم شد، حس م شیآزما یوقت

 ... میاومد رونیتهوع آور ب شگاهیآزما

 زل زدم بهش وگفتم:  حالیب یبرام گرفت و به خوردم داد، باچشما یظیغل رموزیش

ارم، دحامله ام تموم حالتاش رو  دونمیمن که خودم م ؟یاورژانس یگفت یحاال واسه چ _

 اس...  تهیکوفت و زهرمار ام فرمال نیو ا شیآزما

 !یزنیچقدر حرف م یحاال خوبه حالت بده خانماهورا: 

 گمشو بابا...  _

 ... فهیبا آقات درست صحبت کن ضع _

 روزا خوش خنده شدن...  نیآقامون ا _

 رو نشونم داد...  دشیسف یدندون ها فیو رد دیخند ثیخب ورااه

  شه؟یآماده م یک شیجواب آزما _
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 گهیساعت د میناهورا: 

 من بخوابم؟  _

 : دیس-و-بو  میشونیرو صاف کرد و پ میصندل اهورا

 بخواب گلم!! _

 روهم افتاد و خوابم برد...  نمیسنگ یشدم به اهورا و کم کم پلکا رهیخ

 اهورا چشمام خودکار باز شد یو صدا نیآروم ماش یتکون ها با

مت ه... سالبر بدخ دیدی... رستوی... چشم حتما... بزرگدیقربون داداش، مراقب خودتون باشاهورا: 

 خداحافظ...  یباش

 رو قطع کرد وگفت:  یگوش

 بانو؟  یشد داریب _

 بود؟  یاوهوم ک _

ذاشتن تا قرار گ نکهیل ادادگاه رو انجام بدن مث یکارها... برادر نورا خانم اومده رفتن ادیمهاهورا: 

 ... رنیجشن عقدشون هم بگ رانهیداداشش ا یوقت

 ... ادیب دیقرار بود ع _

 اون موقع کارش درست نشده!! گفتیم ادیآره مه _

  رن؟یجشن بگ خوانیم نایاهورا سالگرد بابا هنوز نشده ا یول _

 محضر...  یعقد سادس تو هی زمینه عز _

  ؟یرو گرفت شیآها جواب آزما _

 اهورا پهن تر شد سرش رو تکون داد و گفت:  لبخند
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 بله مامان خانم...  _

و  هکنیموجود کوچولو داره تو بطن من رشد م هی کردمیحس م یچه ناب بود وقت دم،یخند

 بود ینکردن فیکه توص شدیم دهیتو وجودم دم یی... گرماشهیبزرگ م

 شد یلبخند از لبم جدا نم؛ شکمم یرو دمیرو کش دستم

 اهورا؟  _

 هووم؟  _

 حرص گفتم:  با

 جانم؟  یبگ یریمیم _

 دیبلند خند یباصدا

 جانم؟  تاتم،یحساس نیمن عاشق ا _

 پسر؟  ایبه نظرت دختره  _

 واسه دختر بچه...  رمیمیخداکنه دختر باشه... آخ که من ماهورا: 

 !!شهیتو م هیپسر بهتره ها... شب یول _

 رو گرفت و گفت:  دستم

 دعا کن سالم باشه...  _

**** 

 رو از گوشش برداشت و گفت:  یگوش یدکتر با لبخند جذاب خانم

 ... بچه خداروشکر سالمه!!!گمیم کیتبر _

 شد و با وسواس گفت:  کیقدم به تخت نزد کی اهورا

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 عاطفه.تی –حس تنهایی  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

691 
 

  ه؟یچ تشیجنس _

  د؟یقلبش رو بشنو یصدا نیخوایدختره... م _

 ردو مرتب اتاق رو پر ک فیظر یتپش قلب ها یبا سر جوابش رو داد و بعد صدا اهورا

ذت به لتو دهنش و چشماش رو تنگ کرد، با  دیحواسم به اهورا بود که لباش رو کش ی همه

 ... کردینگاه م زدیآروم دست و پا م توریمان یکه تو یشکل ایموجود لوب

 تخت بلند شدم، که دکتر گفت:  یرو از

 یوتدوم  سه ماه اول و یتو نیجن ،یمراقبت کن شتریب دیاز ماه چهارم به بعد با مزیعز _

 تیلکه برات نوشتم رو بخور، فعا کیفول دیاس یهستش، همون قرص ها یحساس تر تیموقع

 هم نداشته باش...  ادیبه مدت ز ستادنیسخت و سرپا ا یها

 بهم گهیاه دم ینسخه رو گرفت و کمک کرد که مانتوم رو بپوشم از دکتر تشکر کردم و برا اهورا

 نوبت داد... 

 تمیذاقدر ان ادیشباهت به پنگوئن نبودم، اهورا و مه یشکم گنده و صورت پف کرده ب نیا با

 که حد وحساب نداشت...  کردنیم

 مدنویم مختلف ید، انقدر خانم هامطب دکتر بو نیهم کردمینم ییکه احساس تنها ییجا تنها

 ... دیرسیخط فقر به عرش م ریکه اعتماد به نفسم از ز

 و اهورا گفت:  میاومد رونیساختمون پزشکان ب از

 اونجا!! میبر دیدرست کرده..با میآسا زنگ زد گفت برات حل _

 اا آخ جون هوس کرده بودم...  _

 تو به من تموم شد...  اریخداروشکر که و _
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 زدم!!! ین تگرمبله رو بگه  خواستیکه نورا م یوقت قایافتادم دق ادیعقدمه ادیاه اه اهورا  _

 )روتون گالب(

  م؟یکجا بر دییخب بانو امر بفرما _

 آسا؟  شیپ میبر ستیمگه قرار ن _

 یسر هی ر باباداره، واسه اتاق دخت یسمونیاون دوستم که مغازه س شیپ میسر بر هیاول  گمیم _

 میکن دیخر

 ... میبر یول کنه،یپاهام درد م _

ته گذاش من حسودم دست دونستیفروشگاه من تو سر اهورا غرغر کردم، اهورا هم که م تاخود

 ... کردیبود رو نقطه ضعف من و دخترم دخترم م

 حرص داد زدم:  با

رمن خده سرانداخته، درس و دانشگاه و وع میدخترتتتت منو از همه زندگ نیآره... آره هم _

 نرفته! ادمیو هنوز  یکه داد یاسب سوار

 بردیلذت م خوردمیحرص م نکهیذاشت انگار ازا یو سربه سر من م دیخندیباز هم م اهورا

 آره بخند... دارم برات!! _

 کنم!! تتیاذ کنمیهوس م یخوریجوجو بامزه حرص م _

 ... من یشده هوو ومدهیاآلن که ن نیاز هم نیا _

 کمربندش و باز کرد وگفت:  اهورا

 ... یشو خانم ادهیپ _
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امل از کست  هینگاه کردم...  زدینور افتاب مرداد ماه برق م ریبزرگ فروشگاه که ز یتابلو به

 دهیچ شهیکوچولو به عنوان دکور پشت ش یو مبل ها زیتخت خواب و کمد بچه به همراه م

 بودن

 اآلن دلم ضعف رفت واسشون...  نیهم از

 شدم و هم قدم با اهورا وارد فروشگاه شدم ادهیپ نیذوق از ماش با

به ما مشا تیاومده بودن اون هام وضع دیخر یهم بودن که برا گهیجوون د یاز ما زوج ها ریغ

 و میردکانتخاب  میمال یو صورت دیست کامل به رنگ سف هیمن و اهورا  ی قهیداشتن، به سل

.. انقدر .میدسر ز یلباس فروش کیاونجا هم به چندتا بوت قرار شد برامون بفرسته دم خونه، از

 از کنارشون بگذرم...  یتونستم به راحت یکوچولو بودن که نم وخوشگل 

 ... 

 از درد رمیمیمامااااان... دارم م یتو بود... آخ آخ ا ری... همش تقصکشمتیاهورا... م یآ _

 و گفت:  دیاز عرقم کش سیبه صورت خ یدستمال مامان

 میرسیقربونت برم آروم باش... اآلن م یاله _

 من و نگاه کرد وگفت:  نهیآ یو نگران از تو دهیرنگ پر یبا صورت اهورا

 نشه؟  شیمامان طور _

 فقط زود تر برو...  هیعینه پسرم طب _

 ... نیرو بده پائ شهینه... مامان چقدر گرمه ش یییای _

 ... ادیداره برف م یخوریسرما م زمیعز یتب دار _

 که باز شد  نیتوقف کرد، در ماش مارستانیب یچقدر گذشت که جلو دونمینم
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 سرما به تنم رعشه انداخت.. ی کبارهی هجوم

 ... شد کیو اهورا دوان دوان با برانکارد نزد دیدورم کش شتریباهول پتو رو ب مامان

 فراموشم شد...  دادیکه مامان م ییها یدلدار یترس اتاق عمل، همه  از

  ه...رفت یدیخش برداشته بود و مطمئن بودم رنگم به سف دمیکشیکه م ییها غیاز ج گلوم

 ومدنیمبالم مامان و اهورا هم دن م،یرفتیبه سرعت به طرف اتاق عمل م مارستانیب یراهرو از

 ..رمیمامان نم _

 چشم غره رفت و مامان گفت:  اهورا

 ... ایگردن اصال نترس یاون تو و برم رنیهزار نفر م یمامان، روز زیعز _

 در اتاق بسته شه، اهورا گفت:  نکهیاز ا قبل

 منتظرتونم! _

*** 

 یتوجه ماما  تو بدنم بود یهوشیشدم، هنوز هم اثرات ب اریقرآن خوندن پدر جون هوش یبا صدا 

 م بودم...  تیموقع

 گفتیگوشش اذان م یدست بلند کرده بود و تو یروزه رو، رو کیجون نوزاد  پدر

-و-برو  میشونیتختم شدو پ کیشد اهورا بود، بالبخند نزد میاریهوش یکه متوجه  یکس نیولا

 دیس

  زم؟یعز یبهتر _

 اوهوم _

 به سقف انداخت و گفت:  ینگاه
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 خداروشکر...  _

سا مان و آا مانور ادیکه اومده بودن، ماهور وشوهرش، مه ییکسا یاهویبعد اتاق پر شد از ه یکم

 نفر هم احسان همراه زن عمو بود...  نیآخر

 کرد وگفت:  ل-غ-بدخترم رو  اطیبا احت احسان

 خودت زشته مهزاد.. نیع _

  ؟یگفت تو نظر بد ی..کیهووواهورا: 

 کرد:  ادیگفت و روبه مه یشیدخترونه ا یباصدا احسان

 برنج ریش هیحاج آقا؟ شب گمیدروغ م _

 گفت:  غیدفعه دخالت کرد وباج نیا نورا

 منه! ی... هوورونایپسرت و بنداز ب نیزن عمو ا _

 ... غویج غیج یریکبی: ااحسان

 به احسان رفت که در دم خفه شد...  یچشم غره ا ادیمه

 وگفت:  دیس-و-بکوچولوش رو  یبا محبت دستا احسان

 ... رمشیبگ امیعمل اومد ب یتا وقت زریتو فر رمیزودپز منم م یمهزاد دخترتو بنداز تو _

  کار؟یچ یخوایزشت م زن _

 تحملش کرد شهیم ادیعمل ب ی: وقتاحسان

 کرد و گفت:  ل-غ-بدخترشو  یساختگ یبا اخم اهورا

 !دمینم یبعدشم من دخترمو به کس اد؟یعمل ب یگیکه م رهیخم هیمگه ما _

  ش؟یبنداز یترش یخوای: پس ماحسان
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م ونستتبودم که  ینفر نیآخر بایموردشون اعتراض کردن و تقر یعمو و مامان به بحث ب زن

 کنم...  ل-غ-بدخترمو 

 از اون سر داد زد:  احسان

 حاال؟  دیذاریم یزشتو رو چ نیاسم ا _

 بذار چشماشو باز کنه...  _

 مو آروم با انگشت لپ سرخش رو نوازش کرد دمیکش شییکم پشت و طال یبه موها یدست

 و از هم بازش کرد دیپلکش لرز یکم

 من بود در گوشم گفت:  یکه همرنگ چشما چشماش دنیبا د اهورا

 باشه یمن... خودت بگو اسمش چ یفرشته ها _

 دخترم وگفتم:  یآب یچشما یشدم تو رهیخ

 ... نیآو _

 قشنگه..اهورا: 

  ؟یتو دوست دار _

 نه به اندازه تو...  یآره ول _

 

 *سال بعد سه*

 کم نباشه...  یزیچ نمیچک کردم بب گهید کباریها آماده بودن  غذا

 با. لور سه رنگ شربت درست کرده بودمب یتنگ ها یبودن تو خچالیژله آماده تو  ساالدو

  ارنیچند مدل کباب هم سفارش داده بودم که شب م یخورشت قرمه سبز
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 شده بود دهیچ زیم یماهور رو ی قهیهم به سل ینیریو ش وهیم

  ؟؟ خوبه نیزنداداش بب _

 یخسته شد یلیخ ببخش؛ زمیعز هیعال _

 ... امیفقط من برم خونه با محمد شب م شهیخواهش م _

  ؟یایو ب یبر یخوایم یچرا ه گهیخب بمون د _

 امیو ب رمیدوش هم بگ هیمونده من برم  یکل ینه تا شروع مهمون _

 یباشه گلم هر جور راحت _

 ت: گف طنتیسمت در با ش رفتیبرداشت و تن کرد همونطور که م یصندل یرواز رو مانتوش

 ش نذارفکر کنم بدو منتظر دارشهیبه تو س-و-بشد منتظره با  یزن داداش خوابه اهورا طوالن _

 رونیو از در رفت ب دینثارش کردم که خند یخنده کثافط با

ود... ب دهیچ زیم یرو یقشنگ بود هندوانه هارو با حالت قشنگ یلیبود خ دهیکه ماهور چ یزیم

 دبو یعال زیکرده بود همه چ نیبلند گذاشته و تزئ هیپا یظرفها یهم تو ینیریو ش لیآج

 ... میبود همه رو دعوت کردم تا دوباره دور هم جمع ش لدای شب؛ امشب

 قربونش برم یاله شمیمن عمه م گهیو نورا هم صاحب فرزند شدن و سه ماه د ادیمه

 یزیبح چچم از صنبود؟ انقدر غرق کارام بودم ب یافتادم کجا بود که ازش خبر نیآو ادی هوی یوا

 ادینخورده صداشم در نم

د احت شر المیخ دمیاهورا رو از اتاق خودمون شن یخنده  یبه سمت اتاقش رفتم که صدا بدو

 فتمکشون به سمتشون ر غیج دمیدیکه م یزیاونه در اتاق خودمونو باز کردم با چ شیپ

 روش بود یبود البته پتو تا حدود دهیاز کشتخت در یت رو-خ-تنه ل میبا ن اهورا
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  دی-س-و-ب یشو م-ا-ب-هم رو صورتش دوال شده بود و ل نیآو

 دزرو هوا پخش شد و اهورا قهقه  شیلخت و طالئ یعقب و موها دیپر نیمن آو غیج با

 ماما :نیآو

 بچه نمیبب نجایا ایماما و کوفت ب _

 شد میپشت اهورا قا گرد شده ییچشمام اما با ل-غ-ب ادیدراز کردم تا ب دستامو

 رسمیاهورا گفتم: مرض تو نخند که حساب توام بعدا م روبه

 نگاه کردم نیرو جمع کرد به آو ششیبه زور ن اهورا

 ؟؟؟ یرو کرد یکار بد نیچرا همچ _

 گفت:  شیغیو ج زیر یصدا با

 دُشنَم پوت...  _

 کردمیخودم ترجمه م یشده داشتم حرف زدن ناقص بچم رو برا زیر ییبه کمر با چشما دست

 که چشمام گرد شد

 بود...  گشنم

 رفته انقدر خنگه یبچه من به ک نیخداااااا ا یا

 موضوع شدم نیا الیخیکه اهورا گفت ب یزیچ با

 با خنده: دخترم اگه هنوز گشنته بگو نوکرتم هستم  اهورا

 دیدخنیمخودش کردو لیو با کوسن افتادم به جونش دستاشو حا دمیسر اهورا کش گهید غیج هی

 با تو  دونمیبخوره من م یلبات به کس گهید باریاگه ... یکنیتو غلط م _

 ما شده بودگفتم:  رهیکه با تعجب خ نیبه آو رو
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 غذات رو بهت بدم؟  یگشنه ات بود چرا به من نگفت _

 بگه...  یزیو نتونست چ ش فشار داد-ب-ل یرو؛ و نازکش رو کیکوچ انگشت

 فتم کهرچشم غره به اهورا  هیتخت بلندش کردم و بردمش توآشپزخونه قبل از اون  یرو از

 دیدوباره خند

که  ییو آروم آروم بهش سوپ دادم تا جا شیمخصوص غذاخور یصندل یرو نشوندمش

 دمکریو من براش غش م زدیغذا چُرت م نیچند دفعه هم ب دیچشماش رو هم افتادو خواب

 کردم که همون موقع اهورا اومد داخل شل-غ-ب

 آشپزخونه

 رهیگیبدش به من کمرت درد ماهورا: 

 فتم تو اتاقرش و از کنارش رد شدم و ل-غ-برو گذاشتم تو  نیاخم آو با

 یبرا س شدنناز کردن و لو یهم نه هاااا فقط محض کم ادیبودم البته ز یاز دستش عصب هنوزم

 شوهرم 

 هلیهم به وس شهی... همشهیم میمن چقدر حسودمو به دخترمم حسود دونستیخوب م خودش

 کردیم کیر-ح-و حسادت من و ت اوردیحرص منو درم نیآو

 ادیاز کردمیم یکار هی دیاب نس-و-ب یب همو م-ل یبه من بگه کدوم پدرو دختر یکی آخه

 ... شدیم ادیآبروم کم و ز کردیم فیتعر یکس یبره چون مطمئناً اگه برا نیآو

سه ... خوب بود نیوا شدینم نیآو اتیجز منو اهورا متوجه فرهنگ ادبه ب؛ ادیز چکسیه البته

 یدرست ادا کنه چندبار هم بردمش دکتر گفتار درمان تونستیرو نم یکلمه ا چیسالش بود اما ه
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نتونست  یو اگه تا پنج شش سالگ هیعیطب نیاما دکترش گفته بود تو سن آو ایمسخره باز نیو ا

 دکتر شیببرمش پ دیبا نهحرف بز

 اومد داخل اتاق اصال نگاهش نکردم اهورا

هورا ا یازوبو هوا معلق بودم که از ترس باعث شد به  نیهوا از پشت سر بلندم کرد رو زم یب

 بکشم یکوتاه غیچنگ بزنم و ج

 منو انداخت رو تخت وگفت:  اهورا

 میبرس مونیبه کارو زندگ ذارهینم شهیم داریب نیآو ینزن خانوم غیج _

 نازگفتم:  یچاشن یبا اخم دیدراز کش کنارم

 انیولم کن اهورا مهمونا اآلن م _

 میوقت دار گهیساعت تازه پنجه... دوساعت د _

 وفرار کردم دمیسمت لبم که هولش دادم و از جا پر اومد

 کرد رمیحرکت غافلگ هیاهورا از من زرنگتر بود و با اما

 آره؟  یکنیکه قهر م _

 هنوزم قهرم...  _

  میکن یم کن آشتس-و-بنفس اهورا...  اتیمن قربون حسود _

 انداختم باال و لب برچیده گفتم: نوموخوام ابروهامو

 منم کنارش دیرو تخت دراز کش اهورا

 رو لبم زد و سرش رو کرد تو گردنم  یکوتاه هس-و-ب

 انیاآلن مهمونا م رمیبرم حموم دوش بگ خوامیگفتم: اهورا م یفیضع یباصدا

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 عاطفه.تی –حس تنهایی  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

701 
 

 خمارش تو چشمام نگاه کرد...  یرو بلند کرد و با چشما سرش

***** 

 یوتشت و همه جوره هواش رو دا ادی... مهرفتیبا اون لباس گشادش مثل پنگوئن راه م نورا

 داداشم کنار نوراخوشحال بودم  یاز خوشبخت زدیچشماش عشق موج م

 فتمش کردم و بهش خوش آمد گل-غ-ب باخنده

 ننیو تعارفشون کردم بنش دمیس-و-بهم  ادیمه

 بودن نایا ادینفر مهمونامون مه نیآخر

 پنجه به سمتش رفت نوک یو رو نیپائ دیاهورا پر ل-غ-بنورا از  دنیبا د نیآو

 گفتم:  کردمیکه شربت تعارف م یدرحال

 نورا مواظب باشه نزنه به شکمت  _

 حواسم بهش هست  زمینه عز _

 رو بلند کرد رو پاش نشوند نیآو ادیمه

 چطوره؟  یعسل دائ _

 اوبه :نیآو

 گفت:  ادیو به مه نیلخت آو یموها یرو دیدستاشو کش نورا

  نمیآو یگندم یخداکنه بچم به دختر عمش بره من عاشق موها _

 خودت بشه هیشب دیبا اخم گفت: با ادیمه

 دوست دارم  ینجورینه من ا :نورا

 تاحاال بهت گفته بودم چقدر رنگ موهاتو دوست دارم؟ مهیاد: 
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شاره ا ادیهمنره نورا سرخ شدو به  نیخنده هاشونو گرفته بودن که جو عاشقانه ازب یجلو همه

 همه فضارو پرکرد یخنده ها یبرگشت صدا ادیتا مه میکرد که ماهم هست

وران د لیواکه ا رهینم ادمیسرگرم شد، هنوز هم  نیخودشو جمع و جور کرد و با آو یکم ادیمه

 دیکش ینورا خجالت م یحاملگ

 دوونم؟  یینَندا :نیآو

 جونم؟  :نورا

 نورا و گفت:  یدستشو گذاشت رو شکم باال اومده  نیآو

 نئه؟  یدوو ن نیا _

  ؟یکنیگفت: مهزاد جان ترجمه م دینفهم نورا

  ه؟ین یتو ن نیا گهیم _

 : آره خوشگلم دوگفتیخند نورا

 دُو عه؟  ین ین _

 توعه؟  ین ین گهیم _

 آره فدات شم  :نورا

  ؟یدووجِج دال :نیآو

  ؟یدوستش دار گهیم _

 از تو دلبر شتریآره اما نه ب :نورا

  ج؟یپش چال خولد :نیآو

 گفتم:  دمویمنو نگاه کرد خند یدوباره با خنگ نورا
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  شیپس چرا خورد گهیم _

 خنده...  ریمن همه زدن ز یو ترجمه  نیحرف آو نیا با

 ماهور گفتم:  روبه

  ؟یمحمد رو بابا کن یخوا یتو نم _

 به گردنش داد وگفت:  یقر

  دمش؟ی... احسان کجاست ندمیحاال وقت دار _

 !.!تهیمأمور ستیتهران ن _

 فت: گ دادیم نیگرفت و به آو یکه پرتقال پوست م یکه متوجه بحث ما بود در حال نورا

   ؟؟چقدر جمع ساکته ینیب ینم _

 رو به زن عمو گفت:  بعد

 .. آخر شوهرم و بدزده. ترسمیباال بزن م نیپسرت آست نیزن عمو تورو خدا واسه ا _

 وگفت:  دیخند میعمو مر زن

 .!.رهینم تشیبار مسئول ریاما ز رهیباور کن من از خدامه احسان زن بگ _

 داره؟  یخوب تیآخه چرا احسان که موقعماهور: 

 از زن عمو من گفتم:  قبل

 شهیبهش سخت م چارهینباشه و دختر ب یچون ممکنه پابند زندگ د،یبهتره اجبار نکن _

 ادیواال... خداکنه سرعقل ب دونمیمه چ :عمو زن

بخواد تا ازدواج کنه به نظر من بهش خرده  دیعاقل هست فقط با یاحسان به اندازه کاف _

 ... دیرینگ
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 گفت:  عیبلند شد، محمد سر ونیبحث آقا یکه تموم شد صدا حرفم

  ؟یداشت یچه حس یدیکه مهزاد خانم رو د یاهورا تو خودت بار اول _

د و شجا  مبل جابه یرو یبه من انداخت که بالبخند جوابش رو دادم کم ینگاه مهربون اهورا

 گفت: 

 ... دمیکه مهزاد رو د یواال بار اول _

 خنده هاش گفت:  نیابو م دیغش غش خند دیکه رس نجایا به

 ییاز دستشو دمیترکیداشتم م _

 شارها ی... اهورا داشت به روزتیلبم خشک شد و جاش و داد به تعجب و عصبان یرو خنده

تو  ردم ومردونه... بافک منقبض شده نگاهش ک سیرفتم سرو یرستوران اشتباه یکه تو کردیم

د محم یزد و شروع کرد ماجرا رو برا یکه چشمک دمیکش یهمون حال واسش خط و نشون م

 کردن فیتعر

رد و مونده بود و گفت، کم کم حرصم فروکش ک ادشیهم  میلباس و رنگ شال تابستون یحت

 ... دمیخند یم هیهمراه بق

باز  ش روکه دکمه ها یرفتم، اهورا در حال رونیتختش خوابوندم و از اتاقش ب یرو تو نیآو

 گفت:  کردیم

 یته شدخس یلیامروز خ _

 ش وگفتم: وش-غ-آتو  دمیخز

 ..ستمین گهیحاال د _

 دستش رو حلقه کرد دور کمرم وگفت:  اهورا
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 اومد؟  یامشب فال حافظ گرفتم چ یدونیم _

مه ش زمزخوبش خوند و کم کم من هم باها ینه تکون دادم و اهورا با صدا یرو به معن سرم

 کردمیم

 ادر کساً ونا ولها یساق هایا ای: اال اهورا

 افتاد مشکلها یعشق آسان نمود اول ول که

  دیکاخر صبازان طره بگشا ینافه  یا یببو

 چو خون افتاده در دلها نشیتاب جعد مشک ز

 : میشعر رو باهم خوند یگاه سرم کرد و ادامه  هیاش رو تک یشونیپ

 چون هر دم شیمرا در منزل جانان چه امن ع"

 هامحمل دیکه بربند داردیم ادیفر جرس

 دیمغان گو ریکن گرت پ نیسجاده رنگ یم به

 هانبود ز راه و رسم منزل خبریسالک ب که

 لیها نیچن یموج و گرداب میو ب کیتار شب

 هادانند حال ما سبکباران ساحل کجا

 آخر دیکش یبه بدنام یکارم ز خود کام همه

 هاکز او سازند محفل یماند آن راز یک نهان

 مشو حافظ بیاز او غا یخواه یگر هم یحضور

 "و اهملها ایدع الدن یما تلق من تهو یمت

  میازتموم شدن شعر هردوباهم لبخند زد بعد
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رو  یبختعشق و خوش نیباوجود پر گهر و مهر همسر و فرزندم پر زده بود و من ا ییتنها حس

 .. .کنمیبم حس مقل یانعکاس لبخند پر مهرش و رو ینبود ول گهیبودم که د یکس ونیمد

  ...میرسبه عشق برو برامون روشن کرد تا  یزندگ ریکه مس میشد ییاجبار ها ریمن و تو اساهورا: 

 تو شدن...  ریاس یِنیریچه اجبار ش _

 

 ـانیپـا

  27: 21 ساعت

 95ماه  آبان

@atefeh_ novels 
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