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 ...گندم دختریست از صبر و استقامت و سرشار از عشق و ایمان به خدا

و جنگه؛ زندگیشچیزی رو به یاد نمیاره میدختری که سه سال، با ذهن آشوبی که هیچ 

با کسی شریک میشه که حس خاصی بهش نداره و با دیدن عشقی که شریک زندگیش 

ق ش، قلب پاک و عشش، مردونگینسبت بهش داره، با دیدن شکستن غرورش، تنهایی

ده و کوتاهی خالصش، و تمام عذاب هایی که خودش در مقابل این همه خوبی به اون می

تونه کاری کنه، شه، اما نمیکنه، عذاب وجدان دامن گیرش مییی که در حقش میها

تونه پیداش کنه، و چون، اون قبال دلش رو جایی، جا گذاشته، جایی که خودش هم نمی

 ...!ذاره دوباره اون رو مرد خودش بدونهکنه که دیره و غرورش نمیوقتی پیداش می

کنه و روشنایی رو براش به زگارش رو دگرگون میاما خدا، تو اوج سیاهی و سردی، رو

 (:ارمغان میاره

. 

. 

. 

. 

 ....!وسط یه کویر تیره و تاریک سرگردون بودم؛ هیچکس نبود

 صدا های مبهم و عجیبی به گوشم میرسید؛

 ...هر لحظه حالم بدتر و فریادم بیشتر میشد؛
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 از اشکی ٔ  و قطره با پریشونی از خواب پریدم؛ عرق سردی رو پیشونیم نشسته بود

 ود؛ب خسته و گیج ذهنم و کوبیدمی جاش تو شدت به قلبم بود؛ اومده چشمم ٔ  گوشه

 ...همینطور که نفس نفس میزدم، لیوان آبی جلوم گرفته شد؛ تازه متوجه اهورا شدم

 گلوم حسابی خشک بود؛ لیوان رو ازش گرفتم و سر کشیدم؛

 خوبی؟-

 نای حرف زدن نداشتم

ز جام پا شدم و از خونه بیرون رفتم؛ تو تاریکی شب روی تکه سنگی هیچی نگفتم و ا

 شدم؛ خیره ماه به و نشستم حیاط ٔ  گوشه

کرد؛ سه سال بود که هر چند شب یه بار، رهام نمی ب..و..سسه سال بود که این کا

 لرزوند؛میومد سراغم و گوشت و استخون و تمومِ وجودم رو می

دارم هیچوقت از سرنوشتم گله نمیکنم، چون خدا جونم، از عمق وجودم بهت ایمان 

میدونم چقدر حکمتت پیچیده، پر رمز و راز و واسه ما آدما غیر قابل درکه؛... صدای 

پایی از پشت سرم نزدیک می شد با قرار گرفتن پتوی کوچولویی رو شونه هام، پشت 

 سرم رو نگاه کردم،

 همین کار رو کرد؛برای قدردانی، لبخندی به روش زدم و اون هم متقابال 

 کنارم نشست؛ دوباره به ماه خیره شدم؛

 سنگینی نگاهش رو حس میکردم؛ انگار میخواست چیزی بگه؛

 ...گندم؟-



                 
 

 

 آیلین  | سیانور غروررمان 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 دکنی

 

4 

 

 هوم؟-

ها من رو هم آزار میده، زمانی که قبول کنی که باید دوباره زندگیت رو .سب..و.این کا-

 ه؛شمی خوب چیز، همه مطمئنا بدی، پایان مبهمت ٔ  بسازی و به گذشته

جوری اهورا؟ تو از یه دختر بیست و یک ساله، که سه ساله، نمیدونه چه بالیی آخه چه-

سرش اومده، چه هویتی داره، خانوادش کجان و اصال چطوری ازدواج کرده، چه انتظاری 

 ...!داری!؟ دست خودم نیست، یه لحظه خودت رو بذار جام

سالت بود پدرت از دنیا رفت، گم، باور کن وقتی پنج گندم! من که همیشه بهت می-

همه  مادرت تو رو ترک کرد و سپرد به ما اما هر چی که بود، تقصیری نداشت؛ تو این

سال، با ما زندگی کردی؛ من بهت عالقه مند شدم، اما تو هیچ حسی... هیچ حسی بهم 

مون نداشتی و نداری... اما به اجبار بابام، با من زندگی کردی، هنوز یک ماه از ازدواج

ت رو از دست و متأسفانه حافظه نگذشته بود، که اون تصادف لعنتی، اتفاق افتاد

 ...!دادی

 !آوردتونست ادامه بده و نفس کم میشد، انگار نمیبین حرفاش، چهرش یه جوری می

 گندم... بهم بگو این چندمین باره این ماجرا رو برات بازگو میکنم؟-

هیچی یادم نمیاد!؟ دارم دیوونه میشم؛ دنیام پر از چرا هر چی به خودم فشار میارم، 

 ...ابهامه

 یهو، بغضم ترکید و اشکام بی صدا شروع به باریدن کردند؛

م شد، آروم بغلم کرد و این، بهونه ای بود که سرم رو بذارم رو اهورا وقتی متوجه گریه

 .ببارم تر،قراربی و شمردونه ٔ  شونه
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 هک گنگی عالم همون دیگه، عالم یه به کشید پر ذهنم که بودم زمی روی ٔ  خیره به قهوه

 ش، بیرون برمم گنگ و مبهممفهو از ذاشت،نمی و کردمی دیوونه رو من

 !همیشه کنارتم، زیبای من-»گفت:صدایی آشنا بهم می

 از گفتن این حرفش، دلم مثل همیشه، مثل بید لرزید و عشق و شوق تو دلم جوونه زد؛

 دمز حرفش بعد که شیرینی ٔ  اونقدر سبز و گل گلی شد که حتی، اون خندهبهار دلم 

 ...!کنه توصیفش تونستنمی هم

ن تونست اواما تلخی ای که از گنگی و نا آشنایی این دلخوشی ها، به دلم نشست، می

 !بهار رو، برای همیشه، خشک و خزان کنه

 ...گندم؟-

 اقعی، بیرون رفتم و نگاهم رو بهش دوختمبا صدای ترانه از دنیای خیال های پوچ اما و

 :نگران تو چشمام زل زد و گفت

 حالت خوبه؟-

 :لبخندی به تلخی زهر زدم، روم رو کردم طرف دیگه ای و با صدای گرفته ای گفتم

خوب نیستم تران، توی باتالقی عجیب و تاریک فرو رفتم و هیچ راهی برای نجات -

 ندارم؛
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 ازش کرد؛دستش رو گذاشت رو دستم و نو

 :نگاه مهربونش رو بهم دوخت و گفت

 ...!من به رسیدن روشنایی، به زندگیت، ایمان دارم، صبر داشته باش گلم-

 چقد دلم رو با وجودش و حرفاش آروم میکرد لبخندی به روش پاشیدم؛

 ت رو بخور و پا شو بریم که کالسمون شروعه؛قهوهحاال شد، قربونت برم -

 نداختم؛نگاهی به قهوه سرد ا

 این دیگه قابل خوردن نیست؛+

 پا شدم و اون هم پا شد و از کافه بیرون زدیم؛

 مسافت این کافه، تا دانشگاه خیلی کوتاه بود؛

 ...بعد رسیدیم سر کالس حدود پنج دقیقه

آوا و تیدا هم اومده بودن، دوتا صندلیِ کنارشون خالی بود، به طرفشون رفتیم و بعد 

 سالمی نشستیم

 غرق صحبت و خنده بودند و من ساکت و غرقِ فکر؛ دخترا

 با ورود استاد کالس از همهمه آروم شد؛

رو خیلی دوست دارم و اگه نبود، من هم تا من دانشجویِ روانشناسیِ بالینی ام؛ این رشته

 آوردم؛االن دووم نمی

کار بود، دوازده و نیم ظهر، کالسامون تموم شد؛ از اونجایی که اهورا تو این ساعت سر 

 هامون؛با دخترا یه تاکسی گرفتیم و رفتیم خونه بهش زنگ نزدم و
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 چرخید، مثل اینکه، اهورا خونه بود؛خونه ساکت و آروم بود و بوِی خوب غذا، توش می

دم و راه اتاقمون رو در پیش کفشام رو درآوردم و رفتم دستشویی، آبی به صورتم ز

 گرفتم؛

 به تاج تخت، تکیه داده بود و کتاب میخوند؛ تخت نشسته بود و اهورا، رو

 سالم آرومی گفتم؛

 با لبخند جوابمو داد؛

 دانشگاه چطور بود؟-

 بد نبود-

 رو بچینم؛ خداروشکر، لباست رو عوض کن، منم برم میز-

همه خوبیش چقدر این مرد صبور و عاقل بود، اهورا یه مرد واقعی بود و من لیاقت این

 رو نداشتم؛

 ش، لباسم رو، با یه پیراهن بلند نخی، به رنگ ارغوانی، عوض کردم؛بعد رفتن

عاشق این مدل پیراهنا بودم و از این مدل شش رنگشو داشتم و با پوشیدنشون کلی 

 کیف میکردم؛

 هام رو، شونه زدم و پایین، پشت سرم بستم؛مو

 رفتم آشپزخونه، اهورا میز رو آماده کرده بود و منتظرم نشسته بود؛

 رو صندلی رو به روش نشستم؛ منم
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ماهی و برنج درست کرده بود و من عاشق ماهی و دست پخت اهورا بودم، پس یه 

 عالمه، واسه خودم کشیدم و با ولع شروع به خوردن کردم؛

خورد با لبخند نگام میکرد، یه جورایی از ذوق کردن اهورا همینطور که غذاش رو می

 من، خوشحال بود؛

کردم و اجازه ندادم کاری کنه و خودم میز رو جمع کردم و ظرفا  بعد غذا ازش تشکر

 رو شستم؛

 آشپزخونه رو مرتب کردم و از اونجایی که بقیه خونه مرتب بود، رفتم اتاقمون و گرفتم

 ...خوابیدم

. 

. 

. 

با صدای زنگ گوشیم، از خواب بیدار شدم خاله آدینه )زن عمو( بود، اسمش هم، بهم 

 جواب دادم؛بخشید، آرامش می

 سالم خاله-

 سالم دختر گلم حالت چطوره؟+

 خوبم، شما خوبین؟ عمو و ماهورا چطورن؟-

خدا رو شکر، همه خوبیم، خواستم بگم امشب با اهورا بیاین پیشمون به اهورا هم +

 گفتم؛

 نمیام؛ بگم که شدنمی اما نداشتم مهمونی ٔ  اصال حوصله
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 !خاله، حتما میایم ممنونم-

 ترم، خدانگهدارتمنتظریم دخ+

 خدافظ-

بعد قطع تماس، از جام پا شدم و از اتاق بیرون رفتم؛ ساعت پنج عصر بود و اهورا خونه 

 نبود؛

 رفتم حموم و حسابی خودم رو شستم و تمیز کردم؛

 بعد حموم، لوسیون خوشبویی به بدنم زدم؛

 دم؛ب لعاب و رنگ چهرم، به کمیه گرفتم، تصمیم بودم؛ شده خسته روحم، بی ٔ  از چهره

 آهنگ شادی رو با گوشیم پخش کردم؛

بعد سشوار، ابروهام رو مرتب کردم، چون مشکی و پر و کشیده بودن، خیلی خوش 

 !تر شدنفرم

 موهای صورتم رو، با شمع، گرفتم؛

 موهای سرم رو بافتم و جلوم رو فرق باز کردم؛

 رژ لب جیگری زدم؛

های نوم بود، و قسمت بازوش، با گلمانتوی جلو باز مشکی که بلندیش تا روی زا

 هاشون سبز روشن بود ترکیب شده بود؛صورتی که برگ

 های مانتوم و شلوار مشکی پوشیدم؛با شال صورتی، مثل گل

 بعد زدن عطر، خودم رو تو آینه، نگاه کردم؛
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هام درشت، کشیده و مشکیه؛ ابروهای مشکی، پُر، کشیده و بینی کوچولو و خوش چشم

 م؛فرمی دار

 لبام هم، متناسب با صورتمه؛

 پوست گندمی دارم و قدم صد و هفتاده

 صورتم استخونیه و اندامم تو پر و کشیدست؛

 (:کارش، تو خلقتم، سپاس میگمخاطر شاههمیشه، خدا رو به

. 

. 

. 

 محو تماشای خودم بودم که در باز شد و اهورا تو چارچوب در نمایان شد؛

نم نگام میکرد؛ کم کم بهم نزدیک شد و از پشت دستاش از تو آینه نگاهش کردم، او

 رو، دور شونم حلقه کرد؛ سرش رو فرو کرد تو گردنم و نفس عمیقی کشید؛

 کردم؛این چش شده بود!؟ با تعجب نگاش می

 خیلی وقت بود اینجوری ندیده بودمت خانومم-

 حالش خوب بود و از نزدیکیش به من، آرامش تو چشماش موج میزد؛

 نطور که دستاش رو از دورم باز میکردم آروم گفتمهمی

 دیر شده، باید بریم؛-

 !اتفاقی، چشمام به چشماش افتاد؛ نگاهش رنگ غم گرفت؛ یه غم عمیق اما نامحسوس
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 :وقتی نگاش کردم هول شد و دستپاچه گفت

 بیرون منتظرم-

 دنبالش رفتم؛ بعد رفتنش کیفم رو برداشتم و

. 

. 

. 

 منتظرمون بودن؛ عمو و خاله دم در

 پیاده شدیم و به سمتشون رفتیم؛

طور که تو خاله با ذوق و نگاهی پر از آرامش و محبت بغلم کرد و محکم فشردم؛ همون

 :بغلش بودم گفت

 !سالم دخترم، الهی قربونت برم، دلم واست یه ذره شده بود-

 سالم خاله جونم، خدا نکنه، منم دلم، تنگ شده بود؛+

 نشوند؛ ه ای رو لپمب..و..س

کمی بعد، از آغوشش بیرون اومدم و با عمو سالم و احوال پرسی کردم؛ عمویی که، با 

وقت، ازش قصد خوشبختی من، زندگیم رو به باد داد، اما حکم پدرم رو داشت و هیچ

 گیرم و براش احترام قائلم؛کینه به دل نمی

وارد خونه شدیم،  کهاهورا هم گرم و صمیمی سالم و احوال پرسی کرد؛ بعد از این

 اومد و خواب آلود بود؛ماهورا رو دیدیم که از پله ها، پایین می

 م کرد؛ب..و..سبا خوشحالی، عین دیوونه ها، دوید سمتمون، من رو بغل کرد و غرق 
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 بعدش هم اهورا رو بغل کرد؛

 :شد گفتبا ذوق تو صداش و لبخندی که، یک لحظه از لباش دور نمی

 ن؟سالم دیوونه ها چطوری-

 :اهورا با عشق برادرانه، به روش خندید و در جوابش گفت

 سالم آبجی خُله، خوبیم؛-

 منم لبخند کوچلویی زدم و باهاش سالم کردم

 کمی اما اخالق خوش دختری بود؛ اهورا ٔ  ماهورا، سال آخر دبیرستان و ورژن دخترونه

 لجبازه؛ و غد

رفتن یه گوشه و مشغول گپ و بعد شام خوشمزه ای که خاله پخته بود، عمو و اهورا 

 گفت شدن؛

 منو هم خاله و ماهورا، با حرفاشون دیوونه کردن؛

 |:این مادر و دختر خیلی پر انرژی بودند

 شد؛ ظاهر صفحه رو ناشناسی ٔ  با زنگ خوردن گوشیم، شماره

از خدا خواسته، با اجازه ای گفتم و از جام پا شدم و رفتم یه گوشه از خونه و جواب 

 :دادم

 بله؟-

 خانوم رادمهر؟-

 بله بفرمایین-
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آقایِ همایی هستم،استادتون، مزاحم شدم، یه قرار مالقات بذاریم که با هم در مورد -

 موضوعی، صحبت کنیم؛

 تعجب کردم، استاد همایی با من چیکار داشت آخه!؟

 :با یه عالمه کنجکاوی و استرسی که تو ذهنم خونه کرد گفتم

 بفرمایین، کی و کجا-

 پنج؛ نیم، و چهار ساعت...ٔ  ا عصر کافهفرد-

 چشم-

 کاری ندارین-

 نه خدانگهدار-

 خداحافظ شما-

 همین که گوشیو قطع کردم و برگشتم با دیدن اهورا پشت سرم، جیغ خفه ای کشیدم؛

 :با حسی، آمیخته با ترس و عصبانیت گفتم

 این چه وضع اومدنه؟-

 کی بود؟-

 به تو چه؟-

 گرفت؛ خواستم برم که دستمو محکم

 جواب منو بده-
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 با اخم نگاش کردم و گفتم

 استادم-

 :ابروهاش رو داد باال که خط های پیشونیش، نمایان شد و با تعجب تو صداش گفت

 کار داره!؟وقت استادت با تو چیاون-

 :نفسم رو پر از حرص بیرون فرستادم و کالفه گفتم

 قرار گذاشت فردا ببینمش، حاال ولم میکنی؟-

 من قبول کردی؟ ٔ  ازهبدون اج-

 مهمه؟ تو ٔ  مگه اجازه-

 :با عصبانیت غرید

 گندم-

 ...بدون توجه بهش، برگشتم پیش بقیه

 ساعت ، حدودا یازده و چهل بود که برگشتیم خونه،

 بعد عوض کردن لباسام، گرفتم خوابیدم؛

. 

. 

. 

 با صدای آالرم گوشیم چشم، باز کردم ساعت پنج و نیم صبح بود و همه جا تاریک

 تاریک؛
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 اهورا تو جاش نبود! طبق معمول حتما تو بالکن بود؛

ستاده جا ایرفتم وضو بگیرم که تو بالکن دیدمش، با این سرما و این موقع شب، چرا اون

 بود!؟

خیال وضوم رو گرفتم و نمازم و خوندم و چه آرامشی داشت، حرف زدن با خدای بی

 خوبم؛

شه؛ شاید با نماز خوندن و قلب صاف و القا می دلیل نماز خوندن من اون آرامشی که بهم

 نهایت خدا رو جبران کنم؛های بیسادم بتونم سرِ سوزنی از خوبی

خیال از اهورا بگذرم پس رفتم داد که اون لحظه بیانسانیت، این اجازه رو بهم نمی

بالکن، پشتش بهم بود و سیگار میکشید، متوجهم نبود، بهش نزدیک شدم و آروم 

 شمردونه و محکم ٔ  گذاشتم رو شونه دستمو

 !قراریبه سرعت برگشت و نگام کرد، نگاهی پر از تعجب و بی

 :آروم گفتم دلم براش سوخت؛

 خوبی اهورا؟-

 :پوزخندی زد و گفت

 نه-

دوباره پشتش رو کرد بهم و مشغول کشیدن سیگار شد؛ رفتم کنارش، سرم رو انداختم 

 :پایین و گفتم

 میتونم کمکت کنم؟-
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 :زیر چشمی نگام کرد و گفت

 هه!نمیخوای که بتونی؛-

 دیگه چیزی نگفتم؛ سیگار رو ازش گرفتم و انداختم پایین

 نکش لطفا-

 :سرد گفت

 مهمه؟-

 :با اخم کمرنگی نگاش کردم و گفتم

 تو چت شده؟-

 :یهو تن صداش بلند شد و گفت

 دونی چمه؟ وقتی خودت، به این حالم انداختی!؟چطور نمی-

 گفت؛ بغض با رو ومد ٔ  جمله

 خواستم، دلیل حال بد کسی باشم؛وقت نمیدلم گرفت، چون هیچ

 :آلودش ادامه دادصدای غم یه سیگار دیگه روشن کرد و با همون نگاه یخی و

 تو چطور نمیدونی چمه!؟-

 درد داره یکی رو از ته دل دوست داشته باشی و اون حتی بهت فکر هم نکنه؛

داشت، من خیلی اذیتش کردم و درد کمی نیست عشق یه  جوری شد، خب حقدلم یه

 !طرفه... اما بازم من مقصر اصلی نبودم
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 سردیم رسعی کردم خون

بل کنم، قاهورا متاسفم اما من هیچوقت نمیتونم دوستت داشته باشم، همیشه حس می-

 !از اینکه تو وارد زندگیم بشی من عاشق شدم

 کن؛ حال من هم دست کمی از تو نداره باور

 ...پوزخندی زد و خیره به رو به روش شد و بی هیچ حرفی یه پک دیگه کشید

 ...موندن من فایده ای نداشت، دیگه چیزی نگفتم و برگشتم تو اتاق

دیگه، هر کاری کردم نتونستم بخوابم، بعد از طلوع آفتاب صبحونه ای آماده کردم و 

 خوردم؛ میز رو جمع نکردم تا اهورا بیاد و بخوره؛

 شدم؛ کتابام ٔ  بعدش رفتم اتاقمون و دو ساعتی رو مشغول مطالعه

 داد؛صدای محکم در، خبر از رفتن اهورا می

کتابم رو بستم و خیره به دیوارِ سفید رو به روم، به فکر فرو رفتم... من با موندن تو 

 فراهم رو شدنم فراموش ٔ  زندگیِ اهورا حالش رو بدتر میکردم، شاید با رفتنم زمینه

 برم؛ خونه این از باید زود، خیلی کردمیم

 از خدا میخوام، بهترین زندگی دنیا رو نصیب اهورا کنه

 دنیا پر از پستی و بلندیه و کسی نمیدونه آخر این پستی و بلندی ها به کجا ختم میشه؛

  تو این راه، اگه به خدات اعتماد کنی، قطعا از مشکالت

 جنگی؛مونی و میترسی و به امید فردایی بهتر مینمی

 چرا زودتر در مورد وضعیت اهورا فکر نکرده بودم!؟
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 رفتم؛ طرفش به بود، نشسته کافه ٔ  با دیدن استاد که روی صندلی گوشه

 :با دیدنم، انگار، تازه از فکر و خیال بیرون اومده باشه، لبخندی زد و گفت

 سالم خانوم رادمهر-

 :منم لبخندی زدم و با احترام گفتم

 سالم استاد-

 :با دستش اشاره کرد و گفت

 بفرمایید لطفا-

 نشستم رو به روش؛ چند لحظه رو تو سکوت گذروندیم؛

هفت، بیست هشت ساله ست و چشم ابرو مشکی و  استاد یه مرد جوون حدود بیست و

 خوشتیپه؛ همایی یکی از بهترین استادامونه و تدریسش واقعا بی نظیره؛

 :شکست و گفت باالخره استاد، سکوت رو

 حالتون چطوره؟-

 خوبم خداروشکر-

 خداروشکر-

 :لحظه ای سکوت کردیم که دوباره گفت
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 چی میل دارین؟-

 ممنونم چیزی نمیخورم-

 انگار واسه شنیدن حرفام عجله دارین، پس میرم سر اصل مطلب؛-

صبرانه منتظر شنیدن حرفاش رو دوخت بهم و من بی لحظاتی بی هیچ حرفی نگاهش

 بودم؛

ی، قراراز روزی که شاگردمین، وقتی نگاتون میکنم، نگاهتون ترکیبی از حس بی-

 !تنگی و سردرگمیهدل

انگار خیلی وقته، با یه غم بزرگ، دست و پنجه نرم میکنین، اما هنوز سرپایین و 

 !امیدوار

کنجکاوانه، مشتاق شنیدن  چطور متوجه درونم شده بود!؟ واقعا شگفت.زده شدم و

 شدم؛ فاشحر ٔ  بقیه

 :قاطعانه به چشمام خیره شد و بعد مکثی ادامه داد

خانوم دادمهر، اگه شما بخواین، من میخوام بهتون کمک کنم، البته تا حدودی از -

 !گذشته و زندگیتون میدونم

، اون چطور درمورد زندگیِ من تمام مدت با تعجب و چشمای گرد شده نگاش میکردم

 شتم چیزی نمیدونستم!؟میدونست درحالی که خودم از گذ

 تعجب نکنین، فقط جواب منو بدین بله یا نه؟-

 بعد یه مکث طوالنی، کمی فکر کردم و قبول کردم؛
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 :نگاهش رنگ شادی گرفت و با انرژی ادامه داد

 !پرسم، حقیقتش رو بگینکه می لطفا هر چی رو-

 دادم تکون مثبت ٔ  سرمو به نشونه

 ر فراموشی شدین درسته؟من شنیدم، شما از سه سال پیش دچا-

 بله-

 چی از گذشتتون به یاد دارین؟-

 ...هیچی به جز-

 به جز چی؟-

یه صدای آشنا... صحنه هایی مبهم و درهم، همش حس میکنم یکی تو قلبمه که -

 تونم فراموشش کنم، کسی که قبال خیلی دوستش داشتم؛نمی

 انگار امیدوار شد؛

تون بوده، کسی که عاشقش بودین مرد زندگی گین،خب... من فکر میکنم اونی که می-

 شما چی فکر میکنین!؟

 من مطمئنم فکر نمیکنم؛-

 لبخندی زد و گفت

 عالیه-

 :چن ثانیه بعد ادامه داد
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 یاد میارین یا دوست دارین بدونین؟دلیل تصادفتون رو به-

 نه، هیچوقت هم نخواستم بدونم؛-

 چرا؟-

 مه دارم؛نمیدونم... یه جورایی از فهمیدنش واه-

دقیقا... من ازتون میخوام هر چقدر میخواین درمورد علت تصادفتون فکر کنین، عمیق -

 فکر کنین حتی نتایج خیلی ریز هم کمک کنندست؛

 لبخندی زدم و گفتم

 کنه؛باشه ممنونم ازتون استاد، واقعا این زندگی گنگ و مبهم داره دیوونم می-

 بخشی زد و گفتلبخند آرامش

 ...دم که همه چیز درست میشهمی بهتون قول-

 تر کردحرفش، دلم رو آروم

 نفس عمیقی کشید و ادامه داد

کارهایی رو که گفتم انجام بدین، اما زیاد به خودتون فشار نیارین، هر چیزی -

 !گیرتون شد رو با من درمیون بذاریندست

 چشم-

 :به ساعتش نگاهی کرد و محترمانه گفت

 وردین یا برسونمتون؟مزاحمتون نمیشم ماشین آ-
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 مرسی، همسرم میاد دنبالم-

 کمی تعجب کرد، اما خیلی زود، قیافش معمولی شد؛

 چرا حس کردم از قبل میدونست شوهر دارم، با اینکه من حلقه دستم نبود؛

 دونه پس تعجبی نداشت؛اون گفت که تا حدودی در موردم می

 مونم اینجاپس تا بیان می-

 دم و با اهورا تماس گرفتملبخندی به معنی تشکر ز

 :بعد چند بوق جواب داد

 بله؟-

 سالم اهورا کجای؟-

 مهمه؟-

 جلوِی استاد نمیشد وگرنه میدونستم چیکارش کنم

 نه، میتونی بیای دنبالم؟-

 کجای؟-

 ...ٔ  کافه-

 االن میام-

 دیگه چیزی نگفتم و قطع کردم

 ...استاد به فکر فرو رفته بود
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 «دم درم»ام داد: حدود رب ساعت بعد اهورا پی

یواش یواش کیفم رو برداشتم و از جام پا شدم، استاد هم متقابال پا شد و تا دم در 

 همراهیم کرد؛

و بعد یه خداحافظی مفصل، خواستم ازش جدا شم که با اومدن اهورا پیشمون ثابت 

 موندم؛

 !اهورا با اخم غلیظی به استاد همایی نگاه میکرد

 :و دستش رو گرفت مقابل اهورا و گفت تا اینکه استاد لبخندی زد

 سالم دانیال هستم استاد خانوم رادمهر-

 :اهورا خیلی زود تغییر حالت داد و مهربون دستش رو گرفت و گرم، فشرد و گفت

 سالم منم اهورام-

 خوشوقتم-

 همچنین-

خب دیگه با اجازتون من برم، نگاهی با نگاهی به هر دومون، خداحافظی کرد، جوابشو -

 سمت ماشینامون رفتیم؛ سوار شدیم و راه افتادیم؛دیم و بهدا

 :چن دقیقه بعد حرکتمون اهورا گفت

اگه این آقا همچین شخصیتی نداشت االن باید بابت بی اجازه قرار گذاشتنت کلی تنبیه -

 !میشدی

 :با اخم نگاش کردم و گفتم
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 !الت کنیتو هم حق نداری تو کار من دخ کنم،من هر کاری دلم بخواد می-

 :صورتش از عصبانیت قرمز شد؛ ترسناک، نگام کرد و گفت

 ...!جای پشت دستم تو دهنت خیلی خالیه، اما حیف که دلم نمیاد-

 با کالفگی صورتم رو چرخوندم به طرف پنجره و تا رسیدن بینمون سکوت بود؛

 ساعت هفت شب بود؛

 اهورا قهوه ساز رو روشن کرد و واسه خودش قهوه درست کرد؛

منم با خستگی رفتم اتاقم و بعد تعویض لباس، خودم رو، رو تخت پرت کردم و پتو رو، 

 رو سرم کشیدم؛

وقت دراز کشیدن و بستن چشمام و مواقعی که دوش میگیرم، خوب میتونم فکر و 

 تمرکز کنم؛

 پس به فکر فرو رفتم تا بتونم یه کمکی به خودم بکنم؛

اومد، بیشتر ازین بخودم ما چیزی یادم نمیحدود نیم ساعت تو همون حالت بودم، ا

 فشار نیاوردم و از شدت خستگی، خواببیدم؛

 ...چطور تونستی!؟گندم تو به من قول داده بودی-»

 نمیخوام چیزی بشنوم-

 چطور میتونی اینقدر ساده از این همه عشق بگذری!؟-

 «همه چیز دیگه تموم شده-
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 د،ش وارد بهم چیزی به ماشین اصابت اثر در که شدیدی ٔ  با صدای بوق متعدد و ضربه

 پریدم خواب از جیغ با

 زدم؛خیسِ عرق بودم؛ نفس نفس می

 :اهورا کنارم بود با نگرانی دستم رو گرفت و گفت

 آروم باش گندمم چیزی نیست-

 :با گریه و ترس و استرس گفتم

 دم؛من...من چیکار کردم؟!...من دیدم...اون تصادف...اون تصادف لعنتی رو دی+

شد و واسم، یه لیوان آب  بیشتر نگرانیش اهورا که جوری گفتم، داد با رو آخر ٔ  جمله

 ریخت؛

 چیز رو درست میکنم تو فقط آروم باش؛بخور عزیزم... همه-

 لیوان آب رو تا ته سر کشیدم؛

 تر شدم؛تر شد و به اعصابم مسلطتپش قلبم آروم

 م؛ویی، آبی به دست و صورتم زددقایقی تو سکوت گذشت، بعدش پا شدم رفتم دستش

اهورا دم در دستشویی، مثل بادیگارد ایستاده بود وقتی اومدم بیرون دستم رو رفت و 

 خونه کشوند؛دنبال خودش به آشپز

تونست حالم رو خوب کنه؛ پیتزا سفارش داده بود، اما اون لحظه حتی پیتزا هم هم نمی

چیزی بخوره، باال رفت و با پتویی  با اسرار شدیدش دو تیکه خوردم، اونم نتونست

 برگشت؛
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 :انداخت رو شونم و گفت

 ریم بیرون یکم هوا بخوریمی-

واقعا به این هوا احتیاج داشتم، احساس میکردم دارم خفه میشم، دستمو گرفت و به 

 حیاط رفتیم؛

 روی تاب نشستم و اهورا آروم تاب رو به حرکت درآورد؛

 !هوا سرد سرد بود، عین قلبم

 رجیرکها بیدار بودن و آواز میخوندن؛جی

 ...!کردنآسمون، ابری و تیره بود و ابرها، چیکه و چیکه، به حال من گریه می

تونم کاری واست دونه با دیدنت تو این وضع چه حالی میشم، چرا نمیگندم خدا می-

 انجام بدم!؟

 اصال من خیلی بی خاصیتم که نمیتونم حالت رو ذره ای خوب کنم؛

 سوخت؛ براش دلم که گفت طوری رو آخر ٔ  جمله

 !پنگاه بودقدر تنها و بیاین مرد، چه

 ...از تاب پیاده شدم

 ...آروم قدم برداشتم و رو به روش ایستادم

 کمی بهش نگاه کردم و بعد محکم بغلش کردم؛

 هر دو به این آغوش، به نحوی برای تسکین دردمون احتیاج داشتیم؛
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 ...باریدم شمردونه ٔ  هبغضم ترکید و رو شون

 ...!اما بدتر از هر چیزی، حال اهورا بود که مطلقا ساکت بود، با یه عالمه درد

 (1roman.irساخته شده است) رمان  یک   سایت  در  کتاب  این

. 

. 

 ...هم کالس داشتیمامروز، با استاد همایی 

 صبرانه منتظر اومدنش و گفتن ماجرا بودم؛بی

حس میکردم، آوا یه حس هایی به استاد داره و متقابال استاد هم همین حس رو به آوا 

 !داره

 «قیافم خوبه؟»پرسید آوا کلی استرس داشت و هی می

 بود؛ شده مون سه هر ٔ  طوری که باعث خنده

مانه با همه سالم و احوال پرسی کرد موقع حضور غیاب استاد اومد و مثل همیشه محتر

 ها زد؛بخشبه من که رسید لبخندی از همون لبخند آرامش

 ...!مثل همیشه با حرفایه قشنگش، درس رو برامون مثل عسل، شیرین کرد

 بعد تموم شدن کالس از من خواست بمونم

 ...دخترا با تعجب نگام میکردن

 «گمبرین بعدا بهتون می»تم:چشمکی زدم و آروم به آوا گف

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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بعضی از دخترایه کالس، جوری نگاهم میکردن انگار شوهراشون رو دزدیده بودم! در 

سرد لبخند میزدم، بلکه خون مقابل نگاه های سرشار از حسادتشون، آروم و

 ...بچزونمشون

 ...کالس خالی شد

 :تطور که مشغول مرتب کردن برگه ها و وسایلش بود گفاستاد، همون

 !بار،ه بگین ببینماز چشماتون خبر خوب می-

ومد غم ته شدم اما هر چی بیشتر، یادم میاز اینکه چیزی یادم اومده، باید خوشحال می

 !شددلم بزرگ تر می

 :دوباره غرق اتفاقاتی که دیشب دیده بودم شدم و رو به استاد گفتم

ابم برد...و توی خواب دیشب کلی فکر کردم، چیزی به ذهنم نرسید، تا اینکه خو-

 صحنه هایی از تصادفم رو دیدم

 ...انگار اونی که دوستش داشتم هم باهام بود

داشتیم با هم بحث میکردیم، انگار من ازش میخواستم از زندگیم بره دلیلش رو هم 

 نمیدونم، اما اون این رو نمیخواست؛

 :استاد سرخوش گفت

 !خیلی خوب پیش رفتین خانوم باهوش-

 شه، البته اگه خودتون بخواین؛چیز، خوب می به تدریج همه گفتم که

 :کمی خوشحال شدم و گفتم
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 میکنم رو تالشم ٔ  همه-

 کنین این خواب براتون عین واقعیت بوده و قبال، اتفاق افتاده!؟فکر نمی-

 !تقریبا این صحنه رو به یاد آوردم-

 :ادامه داد ابرویی باال انداخت، دستی به ته ریشش کشید و

پرتی شما و در خیلی خوبه، در ضمن حتما بحثتون خیلی مهم بوده که موجب حواس-

یاد بیارین، کمک بزرگی در تر بهنتیجه تصادف شده و اگه فقط، این صحنه رو واضح

 بدست آوردن حافظتون میکنه؛

سعی کنین علت اختالفتون رو پیدا کنین، هر چقدر هم که طول بکشه، مهم نیست...شما 

 ؛تونین تا آخرش رو برینناامید نشین، چون حاال که تا اینجا پیش رفتین، می هیچقت

 :لبخندی زدم و با ذهنی پر از خیاالت مختلف گفتم

 امیدوارم...سعیم رو میکنم؛-

 نگران نباشین؛-

 تونین برین؛گیرم، میخُب... بیشتر از این وقتتون رو نمی

 ممنونم استاد-

 لبخند مهربونی زد؛

 شدم و بعد خدافظی از کالس بیرون رفتم؛ از جام پا
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بعضی از آدما هستند که، رنگ بوی عمیقی از خدا دارن، بی توقع کمک میکنن، دلیشون 

دارن و از لحاظ معنوی هم که شده ، صاف و زالله، غمی رو از دوش آدمی بر می

 (:هستند خدا زمینی ٔ  شن و همون فرشتهگیر آدمی میدست

 ر، منتظر ایستاده بودند و از کنجکاوی میمردن؛دخترا به ترتیب پشت د

کردم و سر به سرشون  اذیتشون کلی اینکه از بعد و رفتیم دانشگاه نزدیک ٔ  به کافه

 طور خالصه، واسشون گفتم؛ بلکه دست بردار بشن؛گذاشتم ماجرا رو به

 کالسامون که تموم شد، تصمیم گرفتیم بریم خرید و حال و هوایی عوض کنیم؛

 کلی ذوق زده شده بودن دخترا

سوار ماشین ترانه شدیم آهنگ شادی پلی کرد و صداش رو خیلی زیاد کرد آوا با 

 کرد و کلی تو حس رفته بود؛آهنگ زمزمه می

 خندیدیمید و منو ترانه به دیوونه بازیاشون میر..ق.صتیدا هم می

 جلو یه مرکز خرید ایستادیم؛

 علی پسر عموش و ما کلی خرید داشتیم؛چن روز دیگه، جشن نامزدی تیدا بود، با 

آوا یه پیراهن کوتاه، ساده و دوکلته که تا کمر تنگ و از کمر به بعد کلوش بود و 

 رسید به رنگ صورتی چرک، با کفش پاشنه بلند سِتِش خرید؛بلندیش تا روی زانو می

 تران عین لباس و کفش آوا اما ارغوانیشو خرید

 ه خرید لباس نامزدی بیان؛تیدا هم قرار شد با علی، واس

 و اما من، کل این سه طبقه رو گشتم و چیزی انتخاب نکردم؛
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 دخترا حسابی کالفه شده بودند؛

فقط یه مغازه مونده بود که نرفته بودیم، قسمم دادن که باید، از لباسای همین مغازه 

 بخرم؛

 و بخشآرامش و خنک توش هوایه بود، رنگارنگ دیواراش... بود خوشگلی ٔ  مغازه

رو پر کرده بود، کلی لباس شیک و با کیفیت داشت و  فضاش انگیزیدل و شیرین بویِ

 منم کلی کیف کردم؛

 :رو به دخترا با زرنگی گفتم

ببینید صبر چقدر خوبه، اونقدر گشتم و صبور بودم که خدا همچین چیزی رو نسیبم -

 کرد

 دادن؛رو فحش میدخترا حرص میخوردن، که چرا اینجا نیومدن و من بیچاره 

باالخره یه پیراهن بلند که تا کمر تنگ و دکلته بود و از کمر به پایین کمی کلوش و 

تنش هم با نگین کاری های ریز نقره ای تزئین شده، و ساده و گشاد تر بود، قسمت باال

 مشکی بود؛

 کفشمم پاشنه بلند و ست پیراهنم بود؛

 ِر لباسام به این رنگ بودن؛کال عاشقِ رنگِ مشکی و بنفش بودم و بیشت

 بعد خرید، به رستورانی رفتیم؛

 به حساب تیدا خانوم، یعنی عروس خانوم؛
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زده سرمو انداختم همین که وارد رستوران شدیم بیشتر نگاها چرخید سمتون، خجالت

 ها، یه میز انتخاب کردم و نشستم اونام پشت سرم اومدنپایین و زودتر از بچه

، در مورد جشن حرف زدیم، در مورد کارهایی که قرار بود انجام بعد سفارش، نشستیم

 ...بدیم، از آرایشگاه گرفتن تا

 چن تا پسر تازه وارد رستوران شدند و دور میز کنار ما نشستند؛

 خواست چشماشونو از کاسه دربیارم؛خیلی بد نگاه میکردند، به اندازه ای دلم می

 همین طور که درحال خوردن غذا بودیم،

 :پر رویی گفت شون پا شد اومد کنار میزمون و در کمالیکی

 سالم خانومای زیبا-

 آوا، یه کاغذ گرفت سمت من یه کاغذ دیگه هم طرف

 رو به من گفت

 این مال خودمه، جیگر؛-

 :بعدش رو به آوا ادامه داد

 رد؛کاینم مال اون یکی دوستم برگشت و اشاره کرد به یکی از پسرا که با لبخند نگاه می

 تونستن حرف بزنندخترا حسابی متعجب بودن و نمی

 :دیگه سکوت رو جایز ندونستم و به زور خودمو ریلکس نشون دادم و گفتم

 دقیقا االن کجاتونو در شأن ما دونستین؟-
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 برگشت کاغذاش با و کرد نگام رنگی پر اخم با شد، قرمز پسره دخترا، ٔ  با قهقره

 میزشون

 منفجر شده بودند؛خود رفیقاش هم از خنده 

 جور پسرا خندید؛این داری نگفتم اما باید به بی خاصیتیچیز خنده

 هامونخالصه بعد ناهار، خسته و کوفته برگشتیم خونه

 اهورا تو آشپزخونه با قابلمه ها ور میرفت؛

 بند هم بسته و خنده دار شده بود؛پخت؛ یه پیشمثل اینکه غذا می

 شپزخونه بیرون اومد؛با دیدن من، با لبخند از آ

ر چقدم رسید؛ هرو به روم ایستاد فاصلش باهام یه انگشت سبابه بود؛ قدم تا شونش می

 شدم؛قدم بلند بود، کنارش کوچولو می

 سالم خانومم خسته نباشی-

 :حال گفتمبی

 سالم-

 رو دور کمرم حلقه کرد و بغلم کرد؛ آرومی کرد و دستاش ب..و..سپیشونیم رو 

 بخش بود؛آرامشبو و چقد خوش

تونم رنگ کردم، که نمیگیرم که زندگی اهورا رو بیبعضی وقتا عذاب وجدان می

 درمقابل این همه عشق و مردونگیش کاری براش انجام بدم؛

 ...ولم نمیکرد
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 (1roman.irساخته شده است) رماناین کتاب در سایت یک 

توجه به نگاه بیقرارش، راه اتاقمونو در پیش گرفتم، بعد آروم ازش جدا شدم و بی

 عوض کردن لباسام، رفتم وضو بگیرم؛

 :صدام زد و گفت

 غذا حاضره-

 خوردم-

 دیگه چیزی نگفت؛

 نمازم رو خوندم و کلی با خدا حرف زدم و قلبم آروم شد؛

 یه چرتی بزنم؛خسته بودم تصمیم گرفتم 

 رسید، بیدار شدم؛تازه خوابم برده بود، که با صدا های بلندی که به گوشم می

پشتش  صدای اهورا بود، یکم ترسیدم، پا شدم و رفتم تو حال با گوشی حرف میزد و

 ...بهم بود

 من این پسره رو میکشم؛-

-... 

 کامال آرومم مامان، با ماهورا هم کلی کار دارم؛-

-... 

 حرف آخرمه خدانگهدار؛ بله،-

 ...گوشی رو قطع کرد

https://www.1roman.ir/
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خواست بره بیرون که متوجه من شد با کمی تعجب نگام کرد، خیلی کنجکاو و نگران 

 بودم، اما چیزی نپرسیدم؛

جا، شر بپا رفت اونخیلی عصبانی بود، هر چی که بود مربوط به ماهورا بود، اگه می

 کاری کنم؛شد، پس وظیفم بود یهمی

 ز کرد که بره، با قدمای سریع خودم رو بهش رسوندم؛در رو با

 اهورا-

برگشت و با چهره ای که زمین تا آسمون با حال چند لحظه پیشش فرق داشت نگام 

 :تر شده بود، گفتکرد، انگار آرو

 جانم-

 با این وضع جایی نرو لطفا-

 گندم باید برم-

 دستشو گرفتم و گفتم

 لطفا-

 و مبل و رفتم یه لیوان آب براش آوردم؛با خودم آوردمش و نشوندمش ر

 دادم بهش همینطور که میخورد، کنارش نشستم؛

 :که آبش رو خورد، با حالت غمگینی بهم نگاه کرد و گفتبعد از این

 گندم من چیکار کنم؟ چرا مشکالت تمومی ندارن!؟-

 :کمی بعد ادامه داد



                 
 

 

 آیلین  | سیانور غروررمان 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 دکنی

 

36 

 

ه چشم خواهر ببینه... حاال که بوش آقا بردیا، پسر خالم... ازش انتظار داشتم ماهورا رو ب

درمیاد دوساله با هم رابطه دارن و من نفهمیدم، حاال هم اومده با مامان و بابا صحبت 

 !کرده بیان خاستگاری

 :زور خندم رو مهار کردم گفتمبعد شنیدن حرفاش، بلند زدم زیر خنده، بعد از اینکه به

 قدر، غیرتی؟آخه، تا چه-

در جریان بذارن، وارد رابطه  ته که نباید بدون اینکه بزرگترا رواین که بد نیست، درس

 شدن، همین که آقا بردیا مردونگی کرده و پای عشقشون مونده خیلی ارزش داره؛می

 اهورا! یه روز باید قبول کنی و خواهرت رو بسپری به یه مرد، مردی که دوسش داره؛

 یشه،وقت، از تو گرفته نماینو بدون که ماهورا، هیچ

چی بهتر از اینکه ماهورا با کسی که دوستش داره ازدواج کنه و با یه عشق دو طرفه 

 ...زندگی کنه؟

کنه، خیلی شه، کنترلت میمی نیست؛ عشق که وارد زندگی آدم عالقه دست خود آدم

 شه باهاش مقابله کرد و فراموشش کرد؛خیلی سخت می

 !زندگی بدون عشق، قشنگ نیست که دیوونه

 :ورا لبخندی زد و گفتاه

قدر خودخواه باشم، دیر یا زود این مونه، حق با توئه نباید اینحرفات عین جادو می-

 !که هنوز از دستشون ناراحتم...بازم...موافقت میکنمافتاد، با ایناتفاق می

 :از شدت خوشحالی، کلی با ذوق خندیدم چن لحظه بعد لپش رو کشیدم و گفتم
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 آفرین پسر خوب-

 :اهش رنگ غم گرفت و گفتنگ

 نکن! من رو بی قرارتر نکن گندم! وقتی... وقتی دلت باهام نیست؛ کارا رواین-

وا مگه چیکار کردم چقد شکننده شده بود!... حق داشت، من نباید حتی باهاش مهربون 

زدم، بلکه باید اون رو از دل خودم میروندم، وقتی نمیتونستم دوستش داشته حرف می

 باشم؛

که فراموشی گرفته بودم، عشقی که قبال تو دلم نشسته بود، باهام کاری کرده بود ا اینب

 شد؛ش تو ذهنم باقی مونده بود و فراموش نمیکه هنوز ریشه

کرد، پس وجود اومده بود منو گیج و سرگردون میاما ابهاماتی که درمورد گذشتم به

 ؟!آشنا ٔ  کجا بود این غریبه

  .پایین، با ناراحتی، سوییچ رو برداشت و از خونه بیرون رفت اهورا سرش رو انداخت

. 

. 

از ظهر تا االن که هفتِ شبه، تو آرایشگاهیم؛ آوا و تران زودتر حاضر شدند، چون  .

 زودتر از ما دست بکار شدند؛ منم چند دقیقه بعدش آماده شدم؛

ه خدا رو شکر کردم، بار دیگلباسم رو پوشیدم و خودم رو تو آینه قدی، نگاه کردم؛ یه

 (چون واقعا عالی شده بودم البته بودم؛

 تر و صورتم رو اصالح کردند؛نذاشتم موهام رو رنگ کنن؛ فقط ابرو هام رو مرتب
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داد و خط چشمی تر نشون میتر و صافکه پوستم رو مات به صورتم هم یه کرم پودر،

 کشیده و خوشگل پشت پلکم و رژلب زرشکی مات زدند؛

وهام هم، ساده بود؛ دورم باز و رها بودند و جلوم رو فرق باز کردند؛ چون موهای مدل م

 سانتی، چند تا هم اندازشون کرد؛ پیدا قشنگی ٔ  جلوه پشتمه، موهای ٔ  جلوم، اندازه

 و ترصاف که کردند اتو رو موهام همین، واسهبودند؛ دارموج و رسیدندمی باسنم باالی

 بشه؛ بلندتر

؛ اومدلباس، خیلی اوکی شده بود و رنگ مشکی به پوست گندمیم می اندامم تو اون

 ترم کرده بودن؛کفشایِ پاشنه بلند کشیده تر و بلند

 تر دوست دارم؛در کل استایل ساده رو بیش

 تر از اونا شدم؛دخترا حرص میخوردند که من، خوشگل

 در حالی که خودشون، خیلی ناز شده بودند؛

 داشت؛ بیشتری ٔ  تیره ٔ  خط چشم و سایه کار شده بود و ترآوا، رو چشماش بیش

 بهش خیلی لباسشم و بود شده شینیون موهاش بود پررنگ صورتی و مات هم رژش

 میومد؛

ترانه هم آرایش و مدل موش، مثل آوا بود، فقط رژ جیگری زده بود؛ از اونجایی که 

 لباساشونم یه مدل بود مثل دوقلوها شده بودن؛

مون م که تموم شد، چهار تایی چند تا عکس خوشگل گرفتیم؛ همهکار عروس خانو

 شد؛ایستادیم عالی میتقریبا هم قد بودیم و وقتی کنار هم می
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اومد؛ مخصوصا ابرو و آرایش نسبتا غلیظ اما شیک خیلی به عروسمون می لباس نباتی و

 موهاش که عسلی رنگ شده بود خیلی قشنگش کرده بود؛

 و مشکیم و رنگ پوست و چشم و دماغمون تقریبا شبیهه؛منو آوا، چشم ابر

ترانه مو و ابروهاش خرماییِ و رنگ چشماش طوسی و پوستش یه درجه روشن تر از 

 ماست؛

 ست؛رنگ چشمش هم عسلی، و رنگ پوستش مثل ترانه و تیدا هم مو و ابرو خرماییِ و

 ...عکس و فیلم ویر منتظره از تیدا و غ ٔ  با اومدن دوماد و کلی ناز و کرشمه

 به اهورا گفتم، بیاد دنبالمون؛

شال و مانتومون رو پوشیدیم و منتظر موندیم؛ حدود یه رب بعد رسید و بعد پیامی که 

 فرستاد رفتیم بیرون پیداش کردیم و سوار شدیم؛

 دوستام به ویژه ترانه و تیدا خیلی با اهورا صمیمین؛

دیم؛ رفته بود تو فاز تیدا و نامزدش تا تو طول مسیر با خل بازیایِ تران کلی خندی

 !کرد؛ از دل و قلوه دادنای تیدا و علی بگیر تا قیافه دومادتونست، مسخرش میمی

چاره علی، خوب و جذاب بود که به دل خانوم وسواس و سخت پسندی، مثل تیدا بی

 داپی دار خنده ٔ  شه کرد که تران از زمین و زمان هم سوژهنشسته بود؛ ولی چه می

 ...!کنهمی

پروند، خدا شد بهم و دوباره تران یه چیزی میکرد، خیره میاهورا تا فرصتی پیدا می

 عمرش بده پر از انرژی و سرخوشیِ؛



                 
 

 

 آیلین  | سیانور غروررمان 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 دکنی

 

40 

 

 آوا زودتر پیاده شدند و منتظر ما نموندن و وارد تاالر شدن؛ بعد رسیدنمون تران و

 :یاده شم که اهورا گفتمنم نگاهی از تو آینه ماشین به خودم انداختم و خواستم پ

 !خوریاز کنارم جم نمی-

 :با تعجب نگاش کردم و گفتم

 چیع؟-

 همین که شنیدی-

 اگه جم بخورم؟-

 !خورم خانوم لجبازاونوقت من از کنارت جم نمی-

دهنم رو کج کردم و پیاده شدم، اون هم پیاده شد و کنارم اومد؛ دستم رو محکم گرفت 

 و داخل رفتیم؛

 ؛ بیشترِ بچهایِ دانشگاه اومده بودند؛چقدم شلوغ بود

 اهورا نشست و من هم رفتم اتاق مخصوص و شال و مانتوم رو درآوردم؛

 پیش عروس و دوماد رفتیم؛ گشتم، آوا رو دیدم و باهم، هم قدم شدیم ووقتی برمی

کم پایید که ما رو پیدا کنه و یهتیدا هم خوشحال بود هم استرس داشت؛ دور و بر رو می

 ز خجالت هاش کم شه؛ا

 با دیدن ما لبخندی زد؛

 یدم؛ب..و..سآروم، بغلش کردم و لپش رو 
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 !خوشبخت بشین کنار هم، خواهری-

 مون احساسی شد؛های خوشگلش شد؛ بچهاشک، مهمون چشم

 آروم اشکاشو پاک کردم و لبخندی تحویلش دادم

 و لبش بود؛ای رلبخند مردونه کرد وعلی با کمی نگرانی اما ذوق نگاهمون می

 :رو به علی گفتم

 مبارکتون باشه انشااهلل؛-

 :رویی در جوابم گفتبا خوش

 ممنونم، گندم جان؛-

سرویس طالی سفیدی که واسه تیدا، خریده بودم رو تقدیمش کردم؛ کلی ذوق کرد، 

  چون عاشق جواهرات بود؛

 تیدا، ٔ  ش، با اجازهو دادن هدیه ب..و..سآوا هم تبریکش رو گفت، بعد کلی ماچ و 

 میزمون؛ سر رفتیم

خواست بکشمش، آخه، جلوی بقیه این چه کاری داشت، دلم میاهورا چشم ازم برنمی

 بود!؟

 ای واسش رفتم و صورتم رو به طرف دخترا چرخوندم؛چشم غره

 زد که چرا بدونش، پیش تیدا رفتیم؛ترانه همش غر می

وجهم شد و از دور سالم کرد؛ استاد همایی هم، اومده بود؛ وقتی متوجهش شدم، اونم مت

 خونی، تعارف کردم، پیشمون بیاد؛منم جوابش رو دادم و با حرکات دست و لب
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پا شد اومد؛ بعد سالم و احوال پرسیِ گرمی، رو صندلی  در کمال ناباوری، قبول کرد و

 کنار آوا نشست؛

 !گفتکرد، اما چیزی نمیاهورا با اخم نگاهم می

 خیلی همین واسه کردند؛می نگاهم تعجب با همه زدم؛ خنده یرز آوا، ٔ  با دیدن قیافه

 کردم؛ جور و جمع رو خودم زود

خدایی از دور معلوم بود با دیدن استاد، هل شده؛ حسابی عرق کرده بود و تو جاش 

 شد؛ور میور و اوناین

 کرد تا به بهونه ای نجاتش بدم؛یه جور مظلومی نگام می

 که با چشماش واسم خط و نشون کشید؛چشمکی شیطون نثارش کردم 

بست و اون رو شد و استاد هم هی باهاش ، کمر صحبت میقلب آوا از جا کنده می

 کرد؛تر میتر و مظطربدیوونه

 ر..ق.صآهنگ آروم و رمانتیکی پخش شد و از زوج ها درخواست شد که به پیست 

 برن؛

رند های دانشگاه هم مشخص ففرند و بویرفتند و گرلکم، وسط میاکثر جمعیت، کم

 (شدند؛می

 :محترمانه گفت یهو، اهورا دستش رو جلوم گرفت و

 دین بانوی من؟افتخار می-

 کرد؛ دلم نخواست، جلوی استاد، غرورش رو بشکنم؛استاد داشت نگاهمون می
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 لبخند مصنوعی زدم و دستم رو گذاشتم تو دستش و پا شدم؛

 !شدو متوجه میگرچه استاد با یه نگاه، همه چیز ر

 واسه همین، آوا زیاد حرئت نداره نگاهش کنه، بلکه عشقش لو بره؛

 به بقیه پیوستیم... اهورا دستاش رو قفل کمرم کرد؛

 یدن کردیم؛ر..ق.صمنم دستام رو دور گردنش، حلقه کردم و آروم شروع به 

 غش، بههای داداشت و نفسفاصلمون با هم خیلی کم بود؛ اهورا چشم از چشمام، برنمی

 خورد؛صورتم می

 !قراری و نگرانیتو نگاهش، سرشار از عشق بود؛ اما همراه با بی

 رفت؛سوخت و چشمام سیاهی میشدم، سرم میجوری میبا رفتارای اهورا چ، یه

 !کردم، عین همین صحنه رو قبال انجام دادماحساس می

 ...!آشنا ٔ  ونه و دورگهباز هم، همون حس، همون حال و هوا، باز هم همون، صدایِ مرد

 ...!اآرم ییاد میدونستم باید خوشحال باشم از اینکه دارم گذشتم رو آروم آروم، بهنمی

 !ور شدتنگی، کنج قلبم شعلهقراری و دلجاِی خوشحالی فقط و فقط بی

تونستم ادامه بدم، پوستم داغ، مغزم قفل و سرم گیج و شد، نمیحالم هر لحظه بدتر می

 ...شدیتر مویج

از اهورا جدا شدم و بدون توجه به نگاه نگران و متعجبش به سرعت راه  ر..ق.صوسط 

 دستشویی رو در پیش گرفتم؛

 صدام، شروع به باریدن کردن؛بعدِ قفل کردن در بغضم ترکید و اشکایِ داغ و بی
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 ...!زده کردمقدر باریدم که ابرهای بهار رو هم شگفتاون

 شد؛لرزید و گرمم میکشید، دلم میقلبم تیر می

 شدم؛ مگه اون کی بود که منو به این روز انداخته بود!؟داشتم دیوونه می

دونم که حواست بهم هست؛ همه چیز رو به خودت خدایا به خودت ایمان دارم، می

 (:سپارم، تو که همیشه هوام رو داریمی

 !حال نامعلوم خودم...بهدقایقی طوالنی باریدم

 شد؛شد و صدای نگران اهورا شنیده میهم زده میدر هم پشت سرِ 

 خودم رو تو آینه نگاه کردم؛

 چشمام قرمِز قرمز و آرایشم خراب شده بود؛

مقابلم ایستاده بود رو پس زدم و رفتم  صورتم رو شستم، در رو باز کردم و اهورایی که

به کسی خبر بدم  رو برداشتم و بدون اینکه همون اتاق مانتو و شالم رو پوشیدم وسایلم

 از اونجا بیرون رفتم

 یارایِ موندن نداشتم اهورا پشت سرم اومد بیرون دیگه

 به سرعت خودشو بهم رسوند و با صدایِ گرفته ای گفت

 ...چت شده؟...گندمحالت خوبه؟-

  بیحال گفتم

 منو ببر خونه+
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م سوار شد ، چیزی بگه، دستم رو گرفت و به پاهای بی رمقم کمک کرد وکهبدون این

 خودشم نشست و راه افتادیم؛

 ...دونست اگه چیزی بگه حالم بدتر میشه پس سکوت بینمون برقرار شدمی

. 

. 

. 

طور تیدا، رو گوشیم بدون اینکه جواب بدم گوشیمو با زنگای متعددِ تران و آوا و همین

 خاموش کردم؛

های آشنا اما  حس شده بودم، هم جسمم هم روحم نایی نداشت؛ عین فیلم صحنهبی

 کرد؛شد و پریشونترم میقاطی و مبهمی، از جلو چشمم رد می

 ...وقتی رسیدیم خونه و خواستم پیاده شم، دیگه نفهمیدم چی شد و از حال رفتم

چشمام رو که باز کردم، همه جا تاریک بود فقط چند تا چراغ کوچولو اطرافم روشن 

 بود؛

 م بیمارستانم؛با نگاه کردن به سرم تو دستم متوجه شد

 ...اطرافم رو نگاه کردم

 اهورا دستاش رو گذاشته بود رو تخت و سرشم رو دستاش، مثل اینکه خواب بود؛

 !جا کارم کشیدهجوری به اینکم فکر کردم و فهمیدم چهیه

 ...کشید و حسابی تشنم بودسرم تیر می

 باید اهورا رو بیدار میکردم؛
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 :آروم و با صدایِ گرفته ای گفتم

 اهورا-

 ...!بود به سرعت سرش رو بلند کرد و با تعجب نگام کرد؛ پس نخوابیده

 ...لحظاتی خیره و بدون حرفی نگام کرد بعدش، محکم تو آغوشش فرو رفتم

خدا چیزی ازم نمونده، تو فقط نفس بکش من به گندمم چرا من رو اذیت میکنی!؟ به-

 !درک

 :تموم حرفاش رو با بغض گفت

 جوری شده بود!؟اهورا چرا این

 :آروم از خودم جداش کردم و گفتم

 تشنمه-

خوردم طور که میاز اتاق بیرون رفت و چند دقیقه بعد، با آب اومد و بهم داد؛ همین

 :گفت

 کال حرفام واست اهمیت نداره!؟-

 :با کوفتگی جسم و روحم و کالفگی تو صدام گفتم

 اهورا از من انتظار چه جوابی داری؟-

خوام و این یه حقیقته؛ باید ت خودم، با تو ازدواج نکردم؛ من اصال تو رو نمیمن به خواس

هوش بمونم تا که یه روزی همه چی قبول کنی؛ تو این... تو این وضعیت، دوست دارم بی

 !خوب شه
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 گذاشت؛ دهنم رو سکوت ٔ  دستش رو به نشونه

 ...نگو این حرفا رو-

 خوب شدن وضعیت، از نظر تو یعنی چی؟

دست بیارم، زندگیم از این ابهام و تلخی در بیاد، بعدش... یه که حافظم رو بهاین-

 تصمیمی بگیرم؛

 رفت؛ بیرون و داد تکون مثبت ٔ  سرش رو به نشونه

 ش رو سر کشیدم؛دوباره بطری آب رو برداشتم و بقیه

 :طولی نکشید که دوباره اومد و گفت

 کارای ترخیص رو انجام داده؛

 رو از دستم درآورد؛پرستاری اومد سرم 

 با سرگیجه، به کمک اهورا پا شدم و از بیمارستان خارج شدیم؛

 بین راه چیزی بینمون گفته نشد

 ...وقنی رسیدیم

 گوشیم رو بهم داد و گفت روشنش کنم، حتما دخترا نگرانن؛

 خودشم رفت آشپزخونه و مشغول درست کردن چیزی شد؛

 ...دراز کشیدم، گوشی رو روشن کردم منم رفتم اتاق و بعد تعویض لباس رو تخت

 ها کلی زنگ زده بودند؛بچه
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 :رفتم تو گروه چهار نفرمون و گفتم

بچها نگران نباشین، من حالم خوب نبود، اومدم خونه، اما االن خوبم، تیدا جون عذر ”

 “خبر اومدممیخوام بی

 چن دقیقه بعد با سیل پیامای دخترا مواجه شدم

 «تم از دستتسالم خیلی ناراح»تیدا:

 «!شعوریخیلی بی»تران:

 «!کنیم عزیزمحالت خوبه االن؟ فردا تو دانشگاه ازت عیادت می»آوا:

 دیگه چیزی نگفتم و آف شدم؛

 اومد و ذهنم، مشغول اون صحنه هایِ بی سر و ته، شد؛خواب نمی

 کن کمکم هم تو کنم،می رو تالشم ٔ  خدایا... من همه

 م و بین خواب و بیداری صحنه هایی جلوم جون گرفت؛با توکل به خدا چشمام رو بست

. 

. 

. 

 صبح اون روز، با استاد همایی کالس داشتیم؛

 ...گیرم شده بود رو براش شرح دادممنم از خدا خواسته، هر چیزی که دست

 ...!استاد خسته شدم از این سردرگمی ها-

 :لبخند مطمئنی زد و گفت
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 چیزی نمونده، شما که این همه راه رو اومدین؛شه، دیگه همه چیز خیلی زود خوب می-

 پس کی؟-

 ...صبر داشته باشین-

 :نفسش رو پر صدا، بیرون فرستاد و ادامه داد

یه ماه دیگه هم، خوب تمرکز کنین، عکسایی که از گذشته دارین رو ببینین و -

درموردشون فکر کنین از همسرتون بخواین تو این راه کمکتون کنن شما رو جاهایی 

 ...ببرن که خیلی براتون مهم بوده و

 !خوامبعد یه ماه نتیجه رو ازتون می

 :با ذهنی پر از درگیری گفتم سرم رو انداختم پایین و

 باشه، ممنونم-

 لبخندی زد اما خسته و ناراحت، امیدوارم دلیلش من نباشم؛

 ...بعد خدافظی از کالس بیرون رفتم

 یش گرفتم؛دخترا کافه بودن پس راه کافه رو در پ

 :گفت شونیکی شدنمی رد کنارم از که طورهمین کالسمون ٔ  دو تا از دخترای اجوزه

 !زنه، ببین چه زمونه ای شدهخانوم شوهر داره و با استادا الس می-

از این حرفش، حسابی بهم ریختم، برگشتم طرفش و سعی کردم کنترلم رو حفظ کنم، 

 :با صدای تقریبا بلندی گفتم
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و چه ربطی داره؟ خودت که هر روز با ده تا الس میزنی، آیا درموردت آخه به ت-

 کنم؟قضاوت می

 :با لحن چندشی گفت

 ...!چسپیم، درحالی که یه شوهر داشته باشیمواال ما دیگه به استادا نمی-

 :جوش آوردم دیگه نتونستم وقاحت زبونش رو تحمل کنم و

ت بیرون بیاری؟ تو اصال دهن از رو حرفا این میتونی چطور عوضی، ٔ  خفه شو دختره-

 !حق نداری درمورد من قضاوت کنی

 :بیشتر دانشجوها، دورمون جمع شده بودن، بازم کم نیاورد و گفت

 کار داری پس، هان؟چه قضاوتی، هر روز تو اون کالس خلوت با استاد چی-

ن همچیگفتم که کارای من به تو ربطی نداره فقط دهنت رو ببند و درمورد استادت -

 !فکری نکن

 ...با عصبانیت حمله کرد سمتم و موهامو گرفت

 منم مشتی از ته دل زدم تو صورتش که دماغ عملیش داغون شد؛

 ...سمتم آورد هجوم دوباره، اما اومدمی خون دهنش ٔ  از گوشه

 و با پام لگدی به پاش زدم بار، مشتی تو شکمش زدماین

ود رو کشید رو دستم و دستم سوخت و ناخونای کاشته شدش که عین ناخون جن ب

 خون اومد؛
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دیگه نتونستم تحمل کنم و یه مشت دیگه تو صورتش زدم؛ دستش رو گرفتم و 

 که دمز پاش به شدیدی ٔ  طور که دستش رو نگه داشته بودم با پام ضربهپیچوندم همین

 ...رفت هوا دادش

 بود؛ شتیک ٔ  کردند، انگار مسابقهخندیدن و کیف میبچهای دانشگاه می

دونستند، کردند من رو ازش جدا کنن اما نمیدخترا اومده بودند و با نگرانی سعی می

 زیادی تحملش کرده بودم؛

 ولم کن، عوضی-

یه مشت دیگه مهمون صورتش کردم که که فک کنم این دفعه، تموم صورت عملیش 

 ...!ریخت

ر باتو شیکمش و اینچنگ زد به موهام که موهام ریخت تو صورتم با زانوم کوبیدم 

 ...پخش زمین شد

 شد؛ ساکت ها، همهمه ٔ  با صدای استاد همایی همه

 خبره؟جا چهاین-

 ...گرفت نگرانی رنگ نگاش جادوگر ٔ  با دیدن وضع من و اون دختره

 شدکردن که هیچی از حرفاشون فهمیده نمیهمه باهم داشتن ماجرا رو تعریف می

 ...د، چقدر هم نگران شده بودنددخترا اومدن نزدیکم و بغلم کردن

 ...دوست احمقش، بلندش کرد و با خودش کشون کشون برد

 :استاد اومد سمتم و با نگرانی گفت
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 بگین ببینم چی شده؟-

هیچی داشتم رد میشدم که حرف کامال بی شرمانه ای زد و ول کن هم نبود بار اول هم، -

 خودش هجوم آورد، که منم به این روزش انداختم؛

 خندیدا و تیدا گریه میکردن اما تران مث گاو میآو

 کردینخانوم رادمهر هر چیم که بود نباید همچین کاری باهاش می-

 !بستنمی استاد من خیلی تحمل کردم، اما نیشش که مثل زهر مار بود رو-

 :خندش رو به زور کنترل کرد و گفت

 االن حالتون خوبه؟-

 :گفتم و کردم آرومی ٔ  خنده

 وبمخوبِ خ-

 هم ریخته شده بوداومد و موهام، بهفقط دستم خون می

 با حراست دانشگاه حرف میزنم، تا تکلیف همچین دانشجوهایی رو روشن کنن؛-

خانوم سارنی )آوا( و خانوم طلعت )تیدا( آروم باشین لطفا، اتفاقی نیوفتاده که 

 !خداروشکر، دوستتون هم خوبه

 تشکر آرومی کرد؛آوا با گریه یه کوچولو لبخند زد و 

 :ها هم هنوز دورمون جمع بودند... پس گفتمزیادی وقت استاد گرفته شده بود... بچه

 تون، شما برین کالستون دیر میشه؛ممنونم استاد از دلجویی-
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 خواهش میکنم کالساتون تموم شد؟-

 بله میریم دیگه؛-

 دارتون،باشه خدانگه-

 ...مون زد و رفتلبخندی به روی همه

 هنوز در حال خندیدن و اون دو تا نازک نارنجی هنوز اشک میریختن؛ تران

 رفتیم تو حیاط دانشگاه رو نیمکتی نشستیم؛

 :زد تا اینکه تران گفتهیچکس حرفی نمی

ینی کیف کردم، خدا حفظت کنه خواهر جنگجویِ من، خوب حالش رو جا آوردی، -

 بود؛ درآورده رو شورش ریختبی ٔ  دختره

  ...رو گرفتم جلوش، اونم محکم زد قدشبا خنده دستم 

 :آوا با صدای لرزونی گفت

 شد؟دادی اگه چیزیت میخیلی ترسیدم گندم... چرا به حرفمون گوش نمی-

 اومد؛هق هق تیدا هم دیگه بند نمی

 :هر دوشونو تو آغوشم گرفتم و گفتم

ن حیا اوال من زیادی تحملش کردم و کامال محترمانه باهاش حرف زدم، دوما او+

جا بود که صبرم ... اونبست و در عوض قصد کتک کاری داشتنداشت و دهنش رو نمی

 دونین اون لحظه قابل کنترل نیستم، حاالم آروم باشین؛سر اومد و خودتون می

 ...زنگ زدم اهورا چن دیقه بعد اومد
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 ...گفتخواست چیزی بگه اما نمیبا دیدن حال دخترا، تعجب کرده بود، می

هم که وقتی از چیزی خندش بگیره هر لحظه با فکر کردن به اون چیز دوباره  تران

 ...!چند سال از اون قضیه بگذره خنده، مونده اگهمی

وسط راه بودیم که تران دهنش رو باز کرد و همه چی رو واسه اهورا تعریف کرد... اما 

 !با چه آب و تابی

 اهورا مونده بود بخنده یا ناراحت باشه؛

 از دختره شکایت»کرد، نگران حالم رو پرسید و گفت: ای که به زور کنترل میندهبا خ

 «میکنم

 ...کافی خورده بود ٔ  خیال، گفتم که مهم نیست و فراموشش کنن چون به اندازهمنم بی

 و رفتیم خونه بعد از اینکه دخترا رو رسوندیم

ا جعبه کمک های اولیه، تو ... خواستم برم دوش بگیرم که اهورا بلباسام رو عوض کردم

 اتاق اومد؛

 بشین-

 نمیخواد کار دارم-

 حرف گوش کن دختر-

 تخت نشستم؛چشمامو تو کاسه چرخوندم و غرغر کنان، رو

 ...خودشم کنارم نشست و وسایل رو از تو ساک کوچولو بیرون آورد

 ...دستم رو گرفت تو دستش و آروم نوازشش کرد



                 
 

 

 آیلین  | سیانور غروررمان 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 دکنی

 

55 

 

 :رنگ و نگرانی گفتبا اخم کم

 ...کرده کارچی ببین وحشی ٔ  دختره-

 شروع به ضدعفونی کردن دستم، کرد؛

 گندم؟-

 هوم؟-

 طور باعث حسادت بقیه شده؟کارت داره که اینتونم بپرسم آقای همایی چیمی-

 :بعت مکث کوتاهی گفتم

 ...دست بیارمکنه حافظم رو بهبهم کمک می-

 :نگاهش رنگ خوشحالی گرفت و گفت

 شه؟یجوری مگه مچه-

م یاد، میارشد، تا اینکه االن صحنه های کوچیکی از گذشتم رو بهنمی اوهوم، منم باورم-

 ...با کلی فشار آوردن رو خودم و اونم وقتی تو خواب و بیداریم

 !دونی چیه؟... خدا خیلی دوست داره گندممونه، میعجیبه اما مثل یه معجزه می-

 :لبخندی زدم که ادامه داد

 :دمهر کاری از دستم بر بیاد، تو این راه واست انجام می حالمخیلی خوش-

 ...کردهنوزم با تعجب و ذوق زده نگام می

 :یاد حرف استاد افتادم و گفتم
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میتونی منو جاهایی ببری که قبال خیلی واسم مهم و با ارزش بود یا اینکه عکسایی از -

 ...گذشتم رو، بهم نشون بدی و کارایی از این قبیل

 !چرا که نه! اما چرا زودتر به فکرم نرسید-

چون دکترا جوابمون کرده بودند و تو حتی در موردش فکر هم نکردی و این پیشنهاِد -

 ...استاده

 ...به فکر فرو رفت بعد از باند پیچی دستم جعبه رو برداشت و رفت چیزی نگفت و

 منم حموم رفتم و بعدش خوابیدم؛

 یدار شدم؛ساعت حدود پنج و نیم عصر، ب

دم و کرد، از جام پا ششدت درد میحسابی گشنم شده بود با بدنی گرفته و سری که به

 خودم رو به آشپزخونه رسوندم؛

 ...اهورا خونه نبود

بینه یا مریض قابلمه پر از سوپ بود... دیوونست اهورا، هر وقت جاییم آسیب می

 شم، فقط سوپ درست میکنه البته عاشق سوپم؛می

 (:کردم و با حس خوبی، خوردمشون گرمشون

 حوصلم سر رفته بود، تصمیم گرفتم با دخترا، بیرون برم

 ...شدم که گوشیم زنگ خوردتو گروه پیام دادم و همه چی اوکی شد و داشتم آماده می

 اهورا بود جواب دادم

 بله؟-
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 خوبی؟-

 خوبم چی شده؟-

 !ریمجایی میحاضر شو میام دنبالت، یه-

 خیلی مهمه؟-

 بله مهمه دیگه-

 من آمادم بیا-

 بیا دم در فعال خدافظ-

که نمیتونم بیام و کلی حالشون گرفته  قطع کردم و دوباره به دخترا پی ام دادم و گفتم

 ...شد و قرارمون واسه فرداش گذاشته شد

رژ لب جیگری، زدم و موهامو پشت سرم باز گذاشتم و جلومو یه وری زدم، بعد زدن 

 عطر

ی و شال و شلوار مشکی و کیف سفید مشکی و کفشای سفیدمو پوشیدم و مانتوی مشک

 !دم در منتظر موندم

 ...طولی نکشید که اومد و راه افتادیم

 !موقع فرق داشتاهورا حالش زیاد مساعد نبود البته بیشتر مواقع تو خودش بود اما اون

 ...زدمگفت منم حرف نمیچیزی نمی

 ...جایی پر از درخت و سرسبزهر فاصله داشت یهجایی که تقریبا با شرفتیم یه
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بخش بود... پرنده های آور و آرامتوده ای از آب وسط درختا وجود داشت و فضا، نشاط

تر و کردند و هواش نسبت به قسمتهای دیگه خنککوچول، تو آسمونش پرواز می

 ...تر بودنشیندل

 :ا گفتبعد از اینکه، همه جا رو حسابی آنالیز کردم، اهور

 فکر کن ببین چیزی یادت میاد؟-

 !گیرم نشدور گشتم، اما چیزی دستور و اوندوباره، خوب اطراف رو نگاه کردم و این

دیگه خسته شدم... خواستم برگردم که با دیدن درخت کوچولویی، احساس کردم خیلی 

و ر... خوب نگاهش کردم اطرافش برام آشناست به سمتش رفتم برگاشو نوازش کردم

 ...که، توی ذهنم جرقه ای خورددیدم تا این

 و شاداب هم رو درخت این ایم زنده چی هر تا ماست، عشق ٔ  این درخت نشونه-»

 داریم؛می نگه زنده

 پخش سرم تو کنندش، دیوونه صدای دوباره... زد ای مردونه ٔ  با صدای.ِ آشناش، خنده

 ...!شد

ندازه، به خصوص این درخت کوچولوی سبز یاد تو می قدر، قشنگه که منواین فضا اون-

 «.و زیبا

شون مطعلق به مردی بود که با شنیدن اون صدای بم مردونه، اون حرفای قشنگ، همه

 !شدمصداش، تو خواب و رؤیا، دیوونه می

 اون هر کی که بود بدجوری قلبم رو تسخیر کرده بود

 گندم؟-
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 ...با گیجی اهورا رو نگاه کردم

 .. رنگت پریده چی شده؟حالت خوب نیست.-

چیزی نگفتم، که دستم رو گرفت و آروم دنبال خودش کشوند، تقریبا از اون جا دور 

 ...کنار ماشین و بطری آبی دستم داد شده بودیم؛ بردم

 یه آبی به صورتت بزن-

شون سر و صورتم رو شستم و بطری رو ازش گرفتم، چند قلپ ازش خوردم و با بقیه

 بهتر شد؛احساس کردم حالم 

 خودشم نشست؛ ازم خواست بشینم تو ماشین و

 ...آهنگ انگلیسی آرومی گذاشت و راه افتاد

امود و اعصابت تر ازم بدت میموقع، از قبل هم بیشتازه ازدواج کرده بودیم، اون-

 داغون تر از قبل شده بود؛

که نزدیکم همینقدر، خودخواه بودم که به کرد، اونکه این موضوع، ناراحتم میبا این

 !شدیبودی، راضی بودم... درحالی که ازم دور تر می

ترسیدم دادی، میبه حرفم گوش نمی مثل االن یه دنده، لجباز، خودسر و مغرور بودی و

 ...کار دست خودت بدی واسه همین همیشه، حواسم بهت بود

 !یزدیدادی و باهاش حرف ماومدی و به این درخت آب میتو هر صبح اینجا می

 !انگار خیلی واست مهم بود و دوستش داشتی

 ...خواستم با آوردنت به اینجا بهت کمک کنم
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 :لبخندی از روی قدردانی به روش زدم و گفتم

 ...هات... این کارِت، خیلی بهم کمک کردممنونم ازت، بابت خوبی-

 :حالی گفتبا خوش

 !کمه قدری عاشقتم که جونمم واست بدمخداروشکر، اون-

 ...قرارش رو نبینمسرمو انداختم پایین تا نگاه مظلوم و بی

 کردم؛اهورا یه مرد واقعی بود و من خیلی اذیتش می

مشکل اصلی این بود که حتی بعد از دست دادن حافظم هم، نتونستم دوستش داشته 

 ...!باشم و این شاید به این خاطر بود که قلبم رو، قبل اون، به کسی داده بودم

. 

. 

. 

 میرهمشب خاستگاریِ ماهورا جونه و از ذوق داره میا

کنه، خب طبیعیه، استرس گه حرفات حالم رو خوب میاز صب منو کشونده و همیشه می

 !شب خاستگاری دخترا

گیری و وسواس لباسش رو که یه کت و دامن لیمویی و خوشگل بود، پوشید و با سخت

 یک؛آرایشش رو من انجام دادم، یه آرایش ساده و ش

 !اهورا هنوز نیومده و ما االن، هم منتظر اهوراییم، هم مهمونا

 :ماهورا با نگرانی اومد کنارم نشست؛ دستش رو گذاشت رو دستم و گفت
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 نکنه داداشم نیاد؟-

 :با این حرفش منم ترسیدم اما، بد به دلم راه ندادم و با خونسردی بهش گفتم

 !حرفیهدیوونه این چه-

 :با خجالت گفت

شد... همه چیز رو کشم، اگه تو نبودی هیچی درست نمیزم از اهورا خجالت میهنو-

 خوبم؛ مدیون توام گندم

 :لپش نشوندم و گفتم کوچولویی رو ب..و..س

 اوال کاری نکردم، دوما هر چی هم که بوده وظیفمه؛-

 ...لبخند ملیحی زد

فت و باز کرد و اهورا که اهورا باشه با سرعت ربا صدای زنگ در خاله آدینه با امید این

 ...هم اومد

 ٔ  تیپ سر تا پا مشکی زده بود که بدجوری به قامت و اندام خوش فرم و چهره

 !شدمی حس کالفگی نگاهش تو اما اومد،می مردونش

 گوشیش شد؛ سالم بلندی گفت و یه گوشه رو مبل نشست و سرگرم

که با این با این در برهزد، چون هر لحظه امکان داشت اهورا از کوره کسی حرفی نمی

خواست، ازدواج مخالفتی نکرد اما زیادی رو خواهرش غیرت داشت جوری که می

 !هیچوقت با هیچکس ازدواج نکنه
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داد، سکوت رو لحظاتی تو سکوت گذشت، صدای زنگ در که خبر از اومدن مهمونا می

 شکست؛

 ...همگی رفتیم استقبالشون

 

 (1roman.irساخته شده است) رماناین کتاب در سایت یک 

 اول مامان بابایِ بردیا وارد شدند، بعدش بردیا و خواهرش آنیا؛

 سن و سال ماهوراست؛آنیا هم

و  مماهورا با استرس و هیجان و سری که از خجالت به زیر افکنده بود به سختی سال

 های لرزون، گل رو از بردیا گرفت؛با دست پرسی کرد واحوال

 ...اهورا خیلی جدی سالم کرد و هر لحظه امکان داشت بردیا رو زیر مشت و لگد بگیره

 ...من اینهمه باهاش حرف زدم آدم نشد، ولی خوبه که موافقت کرد

 کم که نشستند، من و ماهورا رفتیم آشپزخونهیه

طرف، اخمای داداش از طرفی دیگه، بردیا که با دیدنش میرم، یهمی وای گندم دارم-

 ...شملرزه و هل میخود به خود دلم می

 :دستاش رو تو دستم آروم فشردم و گفتم

شه، گذره اخمای اهورا هم تموم میآروم باش عزیزم، این یه چیز طبیعِی بالخره می-

لحظه ها نهایت لذت رو ببری، چون شه، پس سعی کن از این خاستگاری تو هم تموم می

 ...!گردندوقت برنمیدیگه هیچ

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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 :آبدار کرد و گفت ب..و..سمندانه ای زد و لپم رو یه لبخند رضایت

 خدا بهترین عروس دنیا رو نصیبم کرده، ممنونم-

چشم غره ای واسش رفتم و بعد شستن صورت تف مالی شدم، ماهورا چایی ریخت تو 

شکل چیده شده، تو ظرف رو برداشتیم ی خوشمزه و خوشاستکان و من هم شیرینی ها

 و پیش بقیه رفتیم؛

ماهورا مث فرفره چایی واسه همه برد... من هم عسلی ها رو گذاشتم جلوشون و بعد 

 ...دادن بشقاب، شیرینی تعارف کردم

 رویی ازم تشکر کردند؛همه با خوش

چشمک نامحسوسی بهم زد،  اهورا که تموم مدت، اخم کرده بود، بعد برداشتن شیرینی

 اخمی کردم که حساب کار دستش اومد؛

 در آخر، کنار ماهورا نشستم؛

بزرگترا کلی حرف زدن و مرغای عاشق رو فرستادن برن بحرفن، نه که قبال، حرفی 

 (نزده بودند؛

بعد اینکه بردیا و ماهورا اعالم کردن که به توافق رسیدن، همه با همفکری هم تصمیم 

شون رو برگزار کنن و وقتی ماهورا دانشگاه رفت روز دیگه جشن نامزدیگرفتن چند 

 سر و سامونی بگیرن؛

 ...چه زمونه ای دختر هیفده، هیجده ساله رو چه به ازدواج

 !هه! نه که خودم رو هیجده سالگی شوهر ندادن
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یازده شب بود و مهمونها، عزم رفتن کرده بودند، بردیا خواست با اهورا حرف  نزدیک

 ...بزنه

واسه همین، رفتن بیرون، گپ و گفت کردن و خوش و خندون و صمیمی برگشتند، 

رفت جویی کرده بود... در هر صورت، اهورا گندشون رو یادش نمیحتما ازش دل

 ...!که

 بعد رفتن مهمونا،

 خواستیم خونه بریم؛ما هم می

جوری بگذرم یومد همینبا دیدن ماهورا که دپرس بود و احتماال دلیلش اهورا بود دلم ن

 ...بودچون، اون االن باید شاد می

بقیه حواسشون نبود که نیشگونی از اهورا گرفتم با تعجب نگام کرد... چشاش گرد 

 :شده بود به زور خندم رو کنترل کردم و آروم مثل دزدا گفتم

 ...پا شو برو ماهورا رو خوشحال کن-

خاطر داداشش، مگین باشه، اون هم بهاون نباید همچین شب مهمی از زندگیش رو، غ

 !یاال پاشو

 از خدا خواسته پا شد و با لبخند، پیشش رفت؛

 ...کردماهورا با تعجب نگاش می

 :بغلش کرد و گفت

 همیشه خوشبخت باشی آبجی کوچولو-
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 کردند؛عمو و خاله با لبخند نگاشون می

با همون صدای ید و ب..و..سماهورا یهو، زد زیر گریه از اهورا جدا شد لپش رو 

 :گریونش گفت

 ...غلط کردم که ازت پنهون کردم خیلی پشیمونم، ببخش منو داداشی-

 :بخشی گفتاهورا با لبخند آرامش

 خیالش شوبی-

 ...موندمای ساعت دوازده شب بود که، ما هم برگشتیم خونهدم

 ردم؛کخسته و کوفته لباسام رو با یه تاپ و شلوارک گَل و گشاد سفید و ساده عوض 

 ... روحم تازه شد؛خودم رو، رو تخت پرت کردم، کش و قوسی به بدنم دادم

 دوش که بود این ٔ  اهورا چند دقیقه بعد با یه حوله که دورش پیچونده شده و نشونه

 برداشت؛ رو راحتیش لباس تاریکی همون تو اومد، گرفته،

رو کردم طرف  منگاه شیطونی بهم انداخت، خواست جلو من عوض کنه اما من، رو

 ...مخالفش، خوب ضایع شد

بعد پوشیدن لباسش موهاش رو تو همون تاریکی خشک کرد و اومد کنارم دراز 

 ...کشید

 ...چند دقیقه تو سکوت گذشت

 :کرد گفتطور که نوازش میاهورا دست راستم رو گرفت تو دستش و همین
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نم، ککه، عاشقشم، فک میام قدر خوبه که کنار کسکنم، چههمیشه با خودم فکر می-

 چقدر خوبه که تو رو دارمت؛

 به همین که کنارم باشی و تو این دنیا نفس بکشی راضیم

 ...دمب دستت از ترسممی افتاده دلم به عجیبی ٔ  ترسم گندم... چند وقتیه دلشورهاما می

 :پوزخندی زدم و گفتم

جبار با تو ازدواج وقت به این فکر نکردی که من به اتو خیلی خودخواهی و هیچ-

 ...کردم

اگه احترامی که نسبت به عمو قائل هستم نبود اگه عمو مثل پدرم نبود و من رو مجبور 

 !... ببین من سر چه چیزایی زندگیم رو باختمکردمکارو نمیوقت اینکرد...هیچنمی

نه باطن،  که تو بد باشی، اهورا تو واقعا مردی، هیچی کم نداری، نه از لحاظ ظاهر،نه این

ده عاشق کسی وقت، اجازه نمیاما یه چیزایی از درون منو سفت نگه داشته و هیچ

 ...بشم

 !کنمشاید اون همون کسیِ که تو خواب و بیداری، صداش رو میشنوم و حسش می

قرار کرده، اهورا حالم اصال روبه راه نیست، گیجم، اون شاید همون کسیِ که دلم رو بی

 !دونم چمهاصال نمی

 !نداد بغض گلوم رو فشرد و دیگه، اجازه حرف زدن

 :کرد گفتطور که موهام رو نوازش میاهورا من رو کشید تو بغلش و همون
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دونی دکترا گفتن خیلی طول دم تا تو خوب شی اما خودت که میمن جونمم می-

 یکشه تا وضعیتت رو به راه شه گلم... اون روزی که تو خوب شی منم خوبم... حتمی

 !اگه تو رو نداشته باشم

غرق  دونم چرا این حرف رو زد، اما سکوت مطلق، بینمون حکم فرما شد و هر دونمی

 !در خیالهای پوچ شدیم

. 

. 

. 

یک ماه از شب خواستگاری ماهورا میگذره چن روز پیش اهورا یه مموری که قبال مال 

پیدا کرده  کردمزندگی می من بود رو از تو خونه عمو اینا، یعنی تو خونه ای که قبال

 ...بود

امروز وقتی زدمش تو گوشیم، با دیدن عکسا و فیلم هایی که توش بود دیوونه شدم... 

 !دیوونه

 من هر چی که مربوط به اون عکسا بود رو یادم اومد

 ...و نا آشنا، آشنا ترین کس زندگیم بود اون آرسامِ کم رنگ

یادم نرفت، رنگ بویی از خودش گذاشت تا  آرسامی که با فراموشی که گرفتم هم از

 ...اینکه به اینجا رسیدم به جایی که خدا خوبم کرد

 تموم خاطره هامون
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حتی  قرارامون و حرفاش، صداش، عطر تنش، تموم دعواهامون، خنده هامون، قول و

 ...بود من تقصیر همش که تصادفمون تلخ ٔ  اون لحظه

یاد آوردم، شاید همه چیز نه! اما نصف بیشتر به من همه چیز رو با دیدن اون یادگاریا

 ...تکه های پازل زندگیم چیده شد

اشکام از صبح تا حاال بند نمیاد؛ اشک شوق، اشک دلتنگی... خدایا هر چقدر هم، شکر 

همه لطفت رو جبران کنم اما این اتفاق تونم اینگذاری کنم هر کاری هم که کنم نمی

د... قلبم رو سوزوند... گاهی اوقات فراموشی بهترین من رو هم شوکه کرد هم نابو

شد بعد سه سال همچین کردم خوب شم اصال باورم نمیست؛ کاش آرزو نمیگزینه

 !معجزه ای اتفاق بیوفته

 نم وککنه؛ اشکام بند نمیاد... همش استفراغ میبغض گلومو گرفته و ول نمی از صبح

 ...خواد؛ تو سرم غوغاستدلم هیچی نمی

کنه... کلی نگرانمه و هر چی سعی اهورا هم نرفت سرکار و نشسته از من پرستاذی می

 ...تونه ببرتم دکترمیکنه نمی

 ...حتی اهورا رو هم با خودم پیر کردم

بار دیگه، با مرور اون عکسای دو نفرمون، خنده هامون تو عکس و اون روزا دلم از جا یه

ره پس چی شد آرسامی که بهم ثابت کرده کنده شد پس چی شد اینهمه عشق و خاط

 بود مردونگیش رو!؟

 چی شد...!؟
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با جیغی که از ته دل کشیدم و گوشی یی که پرت کردم تو آینه، سرم گیج رفت و با باز 

 ...شدن در دیگه متوجه هیچی نشدم و از هوش رفتم

. 

. 

. 

 ...با باز شدن چشمم و دیدن اطرافم فهمیدم بیمارستانم؛ منم که همش بیمارستانم

 ...سرمی تو دستم بود و هیچکس پیشم نبود

 از دستم کندم و با دست غرق خونم، از اتاق بیرون رفتم؛ با عصبانیت سرم رو

 ...!از همه چی، از همه جا، حتی از خودم شدمباید دور می

دویدم و اشکامم راه خودشون رو باز کرده اهرویِ بیمارستان میمثل دیوونه ها تو ر

 ...بودند

گفت اما من اصال متوجه هیچی نبودم به اومد و یه چیزایی مییکی از پرستارا دنبالم می

شدت به این حال من ابرا به سرعت خودمو رسوندم بیرون آسمون تیره و تاریک بود و

 ...کردندگریه می

زمین افتادم... اما اصال ناِی بلند شدن نداشتم... زیر بارون خیس  کنار یه درخت رو

 خیس بودم؛

 اومد؛هق هقم بند نمی

 کدومشون ننداختم؛ پرستارا دورم جمع شده بودن اما نگاهی به هیچ

 ...زیر آسمون سیاه و کبود از شدت گریه، از ته دل زجه زدم
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کس غیر که هیچ دونستدا نمیکس غیر خبه حال خودم... به حال نامعلومی که هیچ

 !دادم برسهتونست بهخودش، نمی

دستی از پشت روی شونم نشست دلم یه جوری شد... با تردید، پشت سرم رو نگاه 

ت ... بهم دسقراری وکردم با دیدن شخص مقابلم انواع حس: دلتنگی، تنفر، عشق، بی

 ...!بودمشد این آرسام باشه انگار تو رؤیا داد؛ اصال باورم نمی

 ...مبهوت به هم خیره بودیم طور مات وهمون

 !چقد داغون شده بود

با زمزمه شدن اسمم توسطش دلم بدجوری لرزید، واسه صداش، واسه طرز صدا زدن 

 اسمم؛

همه فراموشی و پستی مثل سی سال گذشت بعد این خشک شده بودم بعد سه سال، که

 چرا نشد؟ اصال چی شد!؟بلندی بازم این مرد از ذهنم پاک نشد  و

با فرو رفتن تو بغل مردونش و بوییدن عطر تنش تازه فهمیدم من قبل از این زندگی 

 !کردم اصالنمی

مون که کم قرار بودیم، داغ دوریبی دو هر بود، کوهش مثل و محکم ٔ  سرم رو سینه

 !قدر پیچیدست، که آدم رو به جنون میرسونهنبود، حکمت خدا اون

 ای بودیم که به آب رسیده باشه؛نداشتیم مثل تشنه قصد جدا شدن

هام رو دور مینداختم، عشق به قلبم میفرستادم و شدم، دلتنگیتو آغوشش سیراب می

 !خواست ازش جدا بشم و ببینم همش یه خواب بودهدلم نمی

 !ش، یهو ازش جدا شدم و ناخودآگاه سیلی محکمی بهش زدمبا یادآوری نامردی
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 ...تاب بودبی چشماش قرمز و

 اشکای لعنتی هم دوباره شروع به باریدن کردن

 شدیماز نگاه کردن به هم سیر نمی

اصال متوجه آدمایِ اطرافم نبودم با خطاب قرار گرفتنم توسط شخصی به طرف صدا نگاه 

 ...کردم

 !استاد بود اهورا هم کنارش

 لطفا به حرفایِ آرسام گوش بدین-

حالی اما با قلبی یخ زده که حتی دلی پر از حس امید و خوشکه چیزی بگم، با بدون این

 ...کردنمی آبش هم، آرسام عشق ٔ  شعله

ه!؟ رفتم آخمی باید کجا!... گرفتم تاکسی و شدم دور بیمارستان ٔ  به سرعت از محوطه

چی، دیگه جونی برام شدم؛ از همهمن کجا رو داشتم!؟ اما هر چی که بود باید، دور می

 ...!نمونده بود

 خانوم کجا برم؟-

-... 

 خانوم؟-

خواست توجهم رو جلب کنه، از فکر و خیال دور با ولوم صدای تقریبا بلند راننده که می

 :اومد گفتمشدم و با صدایی که از ته چاه بیرون می

 بله؟-
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 :ای گفتلبخندی زد و با مهربونی پدرانه

 دخترم کجا ببرمتون؟-

ای که رفتم؛ تو خونهداشتم و شمال مینیازم رو برمی خونه، وسایل مورد رفتمباید می

 .بابام واسم به یادگار گذاشته بود

 ...آدرس خونه رو دادم

 ش رو آوردم و دادم؛وقتی رسیدیم، رفتم داخل و کرایه

هم که انگار، متوجه پرشیونیم شده بود، واسم دعای خیر کرد؛ با محبتش، عجیب اون

 !کرددلم هوای بابایی رو می

رو تو یه ساک کوچولو  چند دست، لباس و کارت بانکی و چیزایی که ضروری بودن

 ریختم و با عجله

برداشتم  ماشین دویست شش سفیدی که عمو واسه تولد هجده سالگیم خریده بود رو

 .راه افتادم

 دونستم خوابم یا بیدارمخم قفل شده بود نمی

بهش لبخندی رو لبم نشست؛ یهو با آرسام!؟... من آرسامم رو دیدم؛ با فکر کردن 

هم خورد؛ حتی از یادآوری گند هایی که به زندگی هر دومون زده بود، حالم ازش به

 !خودم؛ من که کم مقصر نبودم

 ...روندمبه سرعت می

 .واسه همین، زودتر رسیدم
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 کلید خونه همیشه تو کیفم بود در حیاط رو باز کردم و وارد شدم؛

بعد پارک کردن ماشین و درآوردن ساکم نگاهی به اطراف  بستم و در حیاط رو

 !کردجا زندگی میقدر خاطره از بچگیام اینانداختم؛ چه

یاد مامان و بابا دوباره واسم زنده شد؛ بابایی تو رفتی اما مامان که هست اون چرا 

 کس باشه!؟گیره!؟ اون چرا گذاشت دخترش بیسراغی از دخترش نمی

 .ذارهذاره غصه بخورم بالخره یه راهی سر راهم میوقت نمیخدام هیچ من خدا رو دارم؛

باز کردم... همه چیز، عین قبل بود؛ یه عالمه،  رو طی کردم؛ در روراه حیاط تا خونه

 ...!تنگی و تنهایی سمتم هجوم آوردنددل

 سرویس و پذیرایی حال، آشپزخونه، یه و خواب دوتا با بود؛ نقلی ٔ  این خونه، یه خونه

 .بهداشتی

 توانایی رفتن به اتاق مامان و بابا رو نداشتم؛ پس رفتم اتاق خودم؛

چیز، دست نخورده بود؛ با دیدن اتاقم دلم، به روزای خوش گذشته پر کشید؛ همه

تنگی بدترین حس هاش تنگ بشه! کال دلقدر بده که آدم دلش واسه خاطرهچه

 ...!ممکنه

 ؛تختِ بچگیام، دراز کشیدم رو

 .ای رو نداشتمچون در اون لحظات، توان هیچ کار دیگه

 !شدت از این سستی و جسم و تن ضعیفم متنفر بودمبه

 .طور که خیره به دیوار بودم، از شدت خستگی به خواب عمیقی فرو رفتمهمون

. 
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. 

 .کنمیه ماهه که خودم و خودم با تنهاییام دارم زندگی می

خواد کشه، از طرف دیگم، دلم نمییگه دیدنش، پر میبار داز یه طرف دلم واسه یه

 !گفت نفسشمببینمش؛ اون سه سال حتی خبری هم از من نگرفت از منی که می

ی جنگیدم و نفهمیدم چی شد ب..و..سمن فراموشی گرفتم، من سه سال با همچین کا

 اون چی!؟

 دلم خیلی گرفته بود لباسامو عوض کردم و قدم زنون رفتم ساحل

بارید، بوی نم بارون رو شن های ساحل و باد خنکی که نم میک بود و بارون نمهوا تاری

برد؛ این طبیعت شگفت انگیز کرد من رو به نهایت حس خوب میپوستم رو نوازش می

کرد؛ طبیعتی که با فکر کردن بهش، خدا، ذره ای از غصه هام رو با خودش حل می

 !ایستهمونم و مغزم میمی

 ها، نشستم و به دریای پر خروش مقابلم زل زدم؛یه گوشه روی شن

؛ منی که کردممن تنهایی، زندگی کردن رو انتخاب کرده بودم و باید بهش عادت می

 !ها نبودن ٔ  کس رو نداشتم، به غیر از خدایی که بودنش کافی بود واسه همههیچ

ر دیگه سازگا گرفتم و خودم رو با یه سبک زندگیِ باید از دانشگاهم، هم انتقالی می

 کردم؛می

 غرق در افکار خودم بودم که با نشستن کسی کنارم با تعجب نگاهش کردم؛

 و پنج، بیست و شش بود؛ خوش قیافه هم بود؛ یه پسر، حدود بیست
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 کمی مکث کرد و به زمین خیره شد؛ بعدش،

 :جونی زد و گفتبارید، لبخند بیبا چشمایی که خستگی ازشون می

 عاشقین؟-

یگه از کجا پیداش شد! انگاری همه چیز دست به دست هم دادن تا من رو دوباره، این د

 !یادش بندازن

 :رنگی که ناخودآگاه رو چهرم نشست گفتمبا اخم کم

 به شما ربطی نداره-

 قهقهره زد که پر از موج غم بود؛

 خوام مزاحمتون بشم؛حال و روز من هم مثل شماست... خواستم کمی حرف بزنیم، نمی-

 :چیزی نگفتم که ادامه داد

 درست گفتم دلتنگین؟-

 دادم تکون مثبت ٔ  با تردید سرم رو به نشونه

 چه بالیی سرتون اومده پس-

 !کمی آروم شم شاید این پسر رو خدا فرستاده بود که باهاش درد دل کنم و

 درد احتیاج داشتم، پس با صدای گرفته ایدلم سرشار از درد بود و به شدت به یه هم

  :گفتم

 !سه سال پیش یکی تونست من رو عاشق کنه-
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دونستم، اون مرد فرق داشت با ارزش میفهمیدم عشق رو بیمنی که از عشق هیچی نمی

 همه که تونست دلم رو ببره؛

انگیزم به  واسه منی که نه پدری داشتم و نه مادری؛ اون شد تکیه گاهم، آرامشم، امید و

 .دزندگی؛ اون یه مرد واقعی بو

تا اینکه عموم، کسی که از بچگی من رو بزرگ کرده بود، من رو وادار به ازدواج با 

 بهتر من حال ازدواج این با و هستیم هم ٔ  کرد نشون کردهپسرش کرد که ادعا می

 !مزخرفات این از و شهمی

 دونست دلم رو جایی جا گذاشتم،اون نمی

 ثال کلی عاشقم بود؛تونستم بهش بفهمونم؛ از اونطرف پسرش ممنم نمی

اما عمو با اسرار گفت که این ازدواج به صالحمه و به عنوان یه  چن بار مخالفت کردم

 !عمو که مثل پدرته، باید قبول کنی تا عشق هم بعد از ازدواج بیاد

قدر جدی و فشرده شد که من حتی، متوجه ازدواجمون نشدم؛ انگار این تصمیم عمو اون

  ...هو چشمای پسره گرد و شد و با دهن باز نگام کردکر و الل شده بودم! ی

 :توجهی نکردم و ادامه دادم

دیگه وقتش بود ترس و دلهره رو کنار بذارم و همه چی رو به کسی که دوسش داشتم 

 ...که کلی دیر شده بودبگم، با این

 یه ماهی از ازدواجمون گذشته بود

 گفتم رفتیم بیرون تو مسیر بهشیه روز که داشتیم می
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خواست من رو یه آدم ضعیف بدونه، یه آدم که نتونسته از جایی که دلم نمیاز اون

خودش دفاع کنه و نسبت بهم ترحم کنه، طوری ماجرا رو گفتم که انگار خودم این 

داد غیر از ازدواج رو خواستم... راهی غیر از این نداشتم یه جورایی، غرورم اجازه نمی

 این بگم؛

کشید واسه اولین بار پیشم د، بغض کرد و با اربده هایی که سرم میحسابی جوش آور

 !اشک ریخت

 «چی رو تموم کنیم باید همه»خودم رو خیلی خونسرد نشون دادم و گفتم:

ترین خصوصیت اخالقیش بود، شکستم؛ اما اون قبول نکرد با اینکه غرورش رو که مهم

 بازم ازم نگذشت و التماس کرد؛

میدم چی شد فرمون از دستم در رفت و محکم به چیزی برخورد بحثمون شد و نفه

 ...کردیم

بعد اون حادثه من حافظم رو از دست دادم و سه سال از زندگیم رو با ابهام، تلخی و 

 ...قراری گذروندمبی

 !قرار یه کسی کنج دلم بودماومد اما بازم بیبا اینکه چیزی یادم نمی

 طوالنی تخمین زدندکترا خوب شدن من رو تو سالیان 

تا اینکه یه مدت پیش، یکی از اساتید خوبم که حرفش همین بود بهم کمک کرد که 

 تکه های پازل گذشتم رو کنار هم بچینم؛

م، مون تو مموریکم کم و به تدریج موفق شدم و یه روز با دیدن عکس و فیلمای دو تایی

 !بود معجزه دقیقا آوردم یادبه رو چی همه من و شد گذاشته هم پازل ٔ  آخرین تکه
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هوش شدم، کنترلم دست خودم نبود تا اینکه از هوش رفتم و وقتی بهداشتم دیوونه می

 ...اومدم خودم رو تو بیمارستان دیدم

ها تو راهروی بیمارستان، شروع به دویدن کردم و سرم رو از دستم کندم و عین دیوونه

 خودم رو به بیرون رسوندم

 و نای بلند شدن نداشتم؛ کنار یه درخت افتادم

 جا، از ته دل به حال نامعلومم زجه زدم؛همون

 ...یهو

دستی رو شونم نشست وقتی نگاه کردم... اون رو دیدم... کسی که سه سال ازش دور 

 بودم؛

 !بینمکردم خواب میفکر می

تو آغوشش حل شدم و  دیگه بودیم؛ تا اینکه اسمم رو زمزمه کرد ومحو تماشای هم

 کردم؛ دلتنگی رفع سال سه ٔ  ازهاند

یهو یاد نامردیاش افتادم، یاد وقتی که من رو تو اوج تنهایی و مشکالتم رها کرده بود و 

 بعد سه سال پیداش شده بود حالم ازش بهم خورد و سیلی محکمی بهش زدم

 وقتی متوجه اطرافم شدم همسرم و استادم هم همونجا بودند

آرسام بدم و به حرفاش گوش کنم اما دیگه جونی برام استاد ازم خواست، یه فرصت به 

 !خواست از همه چی فرار کنم حتی از خودممی نمونده بود و توان هیچی رو نداشتم دلم

 ...، اومدم شمالبه سرعت از محوطه بیمارستان دور شدم و وسایلم رو جمع کردم
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 کرددهنش باز بود و متعجب نگام می

 :زد گفتتوش موج میبا صدایی که حیرت و تعجب 

 جوری دووم آوردین؟شما چه-

 !گیره دیگهمن خدارو دارم و با فکر کردن بهش دلم آروم می-

 درسته-

 :ادامه داد نفسش رو پر صدا بیرون فرستاد و

 کار کنین پس؟میخواین چی-

 !میخوام تموم عمرم تنها باشم-

 میتونم یه خواهشی ازتون بکنم؟-

 بفرمایین-

ه چیزیِ که یتر از اونش عشقتون و حرفاش رو بشنوین؛ دنیا کوچیکبرگردین پی-

 !رسی که دیگه دیرهلحظه هم ازش جدا باشی... یه روزی به حرفم می

 دیوونگی ارزششوگفت واقعا این غرور و راست می

 ؟!بدیم جون جهان این ٔ  رو داشت که هر کدوممون یه گوشه

 :با لبخند رو بهش گفتم

دم، نباید چشمام رو، رو رم و به حرفاش گوش میهمین فردا میدرست میگین، من -

 !حقیقت ببندم، چون بیشتر از هر کسی، خودم مقصر بودم
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 با یه لبخند تلخ و پر غصه جوابم رو داد

 چرا خندتون پر از غمه؟ میتونم بپرسم-

 :آهی کشید و گفت

 !بعد اون دیگه نتونستم از ته دلم بخندم-

 :ی مکث کرد و ادامه دادسؤالی نگاش کردم، کم

 چند سال پیش، عاشق یه دختر خوشگل و مغرور دقیقا مثل شما شدم؛-

 دست آوردم و نامزد کردیم؛به سختی دلش رو به

ه، جا؛ خالصذاشت بهم ابراز عالقه کنه، یه غرور بیمدتی که با هم بودیم اما غرورش نمی

تونستم ترکش کنم نمی قدر دوستش داشتم کهخیلی خشک و سرد بود ولی من اون

 ...زداونم دوسام داشت اما رفتارش قلبم رو آتیش می

خورد هم میزیادی کالفم کرده بود و من رو به جایی رسوند که حالم از خودم هم، به

اموشش کنم اگه فرفراموشش می»تصمیم گرفتم یه مدت برم و نبینمش؛ با خودم گفتم:

 «نبود منگردم شاید آدم بشه تو هم نکردم برمی

 کیش تو خالی خونه یه داییم ٔ  خالصه رفتم خونه

بدون داشتن یه خبر ازش دیدم نتونستم  نزدیک یه سال با عذاب زندگی کردم

 فراموشش کنم و داغون شدم

 ...و برگشتم اومدم اما وقتی سراغش رو گرفتم

 :بغض تو صداش رو قورت داد و ادامه داد
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 !گفتند یه ماه پیش فوت شده-

 چشمام جمع شد و با ناراحتی نگاش کردم اشک تو

 متاسفم واقعا-

 :گفت بغضش رو به سختی کنترل کرد و

 !هنوز که هنوزه داغش رو دلم مونده واسه همینه که میگم قدر عشقتون رو بدونین-

دقایقی تو سکوت گذشت و تو این دقایق خودمون رو جمع و جور کردیم و سعی 

 کردیم شاد باشیم؛

 ا چیه؟راستی اسم شم-

 امیرحسین-

 منم گندمم-

 خوشوقتم-

 طورمنم همین-

 ...بخشش خیره شدیملحظاتی رو تو سکوت، به دریا و صدای آرامش

 :سکوت رو شکستم و گفتم

ا تونیم بحال حس نکرده بودم... میاین آرامشی که تو این دقایق بهم دادین رو تا به-

 هم رفیق باشیم؟

 :با لبخند گفت



                 
 

 

 آیلین  | سیانور غروررمان 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 دکنی

 

82 

 

رم پیش خالم اما شمارتون رو بگین سیو رم، میند روز دیگه از اینجا میالبته، اما من چ-

 کنم؛

مون، کم دیگه نشستیم و بعد لحظاتی پر از آرامش، من رو تا خونهشمارم رو گفتم و یه

 ...همراهی کرد و بعد خداحافظیِ مفصلی رفت

ود واقعا تنگ بسوخت چون خیلی تنها و دلهم براش می حس خوبی بهش داشتم و دلم

 !شکسته بود

 شب، امیر بهم زنگ زد و شمارش رو سیو کردم؛اون

تصمیم گرفتم فردا صبح زود پاشم برم سری به دخترا بزنم، اگه هم شد حرفای آرسام 

 ...رو بشنوم

  .که، یه ذره سر عقل اومده بودماومد از اینخندم می

 فردا میره تهران پیش خالش» امیر وقتی زنگ زد گفت:

 ری که به سرم زد شمارش رو گرفتمبا فک

 سالم آقا امیر-

 سالم گندم کتابی حرف نزن دیگه-

 :گفتم و کردم کوچولویی ٔ  خنده

 رم تهران میای با هم بریم؟چشم، خواستم بگم منم فردا صبح دارم می-

 با ماشین خودت؟-

 بله-



                 
 

 

 آیلین  | سیانور غروررمان 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 دکنی

 

83 

 

 !نه چرا که-

 صبح ساعت هفت و نیم، هشت دیگه بیا-

 چشم-

 خدانگهدار-

 فظخدا-

 بخورم گرفتم خوابیدم بعد قطع تماس بدون اینکه شام

. 

. 

. 

با آالرم گوشی چشم باز کردم، با خواب آلودگی رفتم وضو گرفتم و بعد خوندن نماز، 

 صبحانه خوردم و حاضر شدم؛

ساعت هفت و رب بود که امیر زنگ زد و گفت دم دره منم درا رو قفل کردم و ماشین 

 روشن کردم و رفتم بیرون؛

 سوار شد و بعد سالم و احوالپرسیِ گرمی راه افتادیم؛

 دست باد فرستادیم؛تو راه کلی باهم خندیدیم و غم رو به

 نزدیک تهران بودیم که زنگ زدم به آوا

 :بعد چند بوق ناامید کننده جواب داد

 سالم آوا-
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 سالم گلم خودتی؟-

 نه پس کیم؟ صدات چرا اینجوریه؟-

 :بعد مکث کوتاهی گفت

وقت رفتی و دلمون واست یه ذره شده، خیلی بدی گندم، آخه  همهنامردی تو، این از-

 گیره پیدات کنه و ماهم خبری ازت نداشتیماین چه کاریه!؟ اهورا چقد پی

 دونی چقد غصه خوردیم چقد نگرانت شدیم دیوونه!؟می

 :زد و نزدیک بود گریه کنه؛ با خونسردی گفتمیه نفس حرف می

 ن وقت گله نیست کجای؟بیخیال اال-

 دانشگامون نزدیک ٔ  با دخترا تو کافه-

 اوکی من چند دیقه دیگه میام-

 :با هیجان و ذوق گفت

 واقعا راست میگی؟-

 آره-

 کردم؛ قطع و ندادم بهش حرفی ٔ  دیگه اجازه

 چه دوست غر غرویی-

 :خنیدم گفتمخندم گرفت همینطور که می

 زنم؛واسه همین بهش زنگ میبرعکس این کم غرغر تر از اون دوتاست -
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 باحال خندید؛

 !شیامیر من میرم پیش دوستام و تو ماشین رو ببر ماشین نیاوردی اذیت می-

 !م نشون بدم باید باهام بیایخواد تو رو به خالهنه، من دلم می-

 :اسراری داشت، کلی هم ذوق زده بود؛ لبخند زورکی زدم و گفتم چه

 ریم پیش دوستام، بعدش خوبه؟س اول میمنم دوست دارم ببینمشون پ-

 :بعد مکثی گفت

 خوبه-

. 

. 

. 

مون شد با پیاده شدیم و رفتیم تو کافه دخترا جایه همیشگی نشسته بودن تیدا که متوجه

 ومد سمتمون و سالم هول هولکی گفت و محکم بغلم کرد؛تعجب و ذوق پا شد ا

 ام رو نگران کردم؛همه عزیزکردن، خاک تو سرم که اینهمه نگامون می

تنگیم رو رفع کردم بالخره ولم کرد و رفتیم پیش اونا هر دو ایستاده تو بغلش نصف دل

 بودن؛

 با تعجب اما محترمانه با امیر سالم و احوالپرسی کردند و به هم دیگه معرفیشون کردم؛

از  ب..و..سلحظاتی هم تو آغوش آوا و تران دیوونه، فرو رفتم و بعد کلی ماچ و 

شد حافظم رو بدست آوردم و با انرژی و ون نجات پیدا کردم، اصال باورشون نمیدستش

 .ذوقی وصف نشدنی ابراز خوشحالی کردند
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 ای سفارش دادیم و خوردیم دخترا و امیر متقابال خوب با هم مَچ شدند؛قهوه

خواست اون لبخندای گرفت، خیلی دلم نیخندید دلم آروم میجوری که امیر با تران می

 !تلخ از لبش پاک بشه

خواستیم بریم، آوا با تردید و کمی استرس سرش رو انداخت امیرحساب کرد؛ وقتی می

 :پایین و گفت

 کنییه چیزی بگم دعوام نمی-

 بگو عزیزم-

استاد همایی خیلی حالش گرفته بود؛ از ما خواست اگه خبری ازت گرفتیم، -

 !ام حالش بده و بیمارستان بستریهطور که معلومه... آرسدرجریانشون بذاریم؛ این

ر حس شدم؛ خیلی ترسیدم و بدنم به لرزه دش، قلبم تیر کشید و بیبعد گفتن این جمله

 اومد؛

شه، داشتم زمین کردم زیر پام داره خالی میرفت و حس میچشمام سیاهی می

 !م داشتخوردم که آوا محکم نگهمی

 !جار کردن و کی رسیدم اوننفهمیدم دخترا چطور آدرس بیمارستان رو جو

بدون توجه به آدما و مکان و هر چیزی گیج و  رو گرفتم و مثل دیوونه ها شماره اتاقش

 ...با عجله، خودم رو بهش رسوندم

 با دستای لرزون چند تقه به در زدم با صدای، بفرمایید

 در رو باز کردم؛
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خید چرحالم بد بود که زبونم نمی قدرکردند، اما اوناستاد و آرسام با ناباوری نگاهم می

 !حتی یه سالم بکنم

ش و چشمایی قرمز و خسته، روحی قیافهبا دیدن آرسامم، زیر سرم و رنگ پریده، با بی

 دیگه تاب نیاوردم و به سرعت رفتم سمتش و تو آغوشش فرو رفتم؛

؛ د و رفتقراری ، و حس دوریم محو شتنگی ، نگرانی ، بیتو اون لحظه تموم نفرت ، دل

قرار تر از من محکم من رو، میون دستای انگار هیچ اتفاقی نیوفتاده باشه! اونم بی

 آهنینش قفل کرده بود؛

 !بغضم ترکید و چشمام مث ابر بهار شروع کردن به باریدن

مون حکم حال اونم دست کمی از من نداشت اون حتی از منم داغون تر بود سکوت بین

 خواستیم این حس شیرین رو از دست بدیم؛مون نمیفرما بود، انگار هیچکدوم

داد آرسام با صدای مردونه و گرفتش که برام با بسته شدن در که خبر از رفتن استاد می

 :مثل یه ترانه رؤیایی، بود گفت

 میرمگندمم دیگه ازم دور نشو باور کن می-

 با دستای کشیدش، اشکام رو پاک کرد؛

 ت؛ناخودآگاه لبخندی رو لبم نشس

 از وقت، همهاین که ای خنده دیگه،هم ٔ  اونم لبخند زد و دلمون ضعف رفت واسه خنده

 !بودیم کرده دریغ هم

 ...دم گندممی من همه چی رو واست توضیح-
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 لباش رو گذاشتم سکوت ٔ  دستم رو به نشونه

 !االن هیچی نگو، بذار از دیدنت سیر شم-

و حس و حالم به سه سال پیش، شدم با نگاه عاشقش، غرقِ رویایی شیرین می

 !گشتبرمی

 با باز شدن در اهورا و پشت سرش استاد ظاهر شدن

 اهورا سرشار از عصبانیت بود؛

 !هم ریخته و آشفتهقیافش هم، به و سر و

 اومد سمتم، از جام پا شدم؛

 !اشک تو چشمام جمع شد با سیلی محکمی که خوردم

 ؛ خواست چیزی بگه، ترسیدمی نگاهم کردآرسام به سختی تو جاش نشست و با نگران

 دعوا بشه، با باز و بسته کردن پلکام بهش فهموندم، آروم بشه؛

جوری تنگ و خون مانندش زل زد تو چشمام، یهاهورا با صدایی لرزون، و چشم های دل

 :خواست بغلم کنه اما خیلی زود خودش رو، جمع و جور کرد و گفتشد، انگار می

 !حقت بود وت بلند نکرده بودم اما این دفعه روتا بحال دست ر-

 !بعدش، بدون زدن حرفی از اتاق بیرون رفت

. 

. 

. 
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گذره و من و آرسام از هم االن هفت روز از اون روز شیرین و خاص زندگیم، می

 خبریم؛بی

غد  خوایم با لجبازیا وکنیم و نمیانگار هر دو هنوز با همون شیرینی، زندگی می

 !فعال البته اهورا، و خودم ٔ  خرابش کنیم منم دیگه برگشتم خونه بازیامون،

اهورا هم که از اون روز به بعد، اصال ندیدمش اما اومدنش رو نصف شبا و رفتنش رو 

 کنم؛صبح زود، حس می

 امروز قرار شد بعد دانشگاه با امیر برم پیش خالش

وشیدنم اشتم اما تو لباس پمثل همیشه سر تا پا، مشکی پوشیدم، بیشتر رنگا رو دوست د

 مشکی در اولویتِ 

یه رژ لب جیگری زدم و بعد خالی کردن ادکلن رو خودم از شدت معده درد یکم نوتال، 

 خوردم و با ماشین خودم راه افتادم، قرار شد دنبال دخترا هم برم؛

 ترانه؛ آخر و تیدا هم بعد آوا دنبال رفتم اول بود، ترنزدیک ما به آوا، ٔ  خونه

انه خانوم سرخوش، صدایِ آهنگ رو تا ته زیاد کرد و تو راه کلی به دیوونه بازیاش تر

 !خندیدیم

تیدا و تران کال خیلی پر انرژی و شنگولن اما آوا مث خودم آروِم، بیشتر مواقع ساکِت و 

 !زنهفقط لبخند می

 با رسیدن به دانشگاه پارک کردم و پیاده شدیم؛

 رفتیمه سمت کالس میقدم زنون و با خنده و شادی ب
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که با دیدن همون دختره که از دستم کتک خورد، تران زد زیر خنده و دخترا هم متقابال 

 !شروع کردن به خندیدن

 :ای واسشون رفتم و گفتمچشم غره

 خفه شین دخترا گناه داره، عجوزه خانوم-

ی، به چهار تامون اما انگار نه انگار جوری زایه بازی در میاوردن که فهمید و با اخم غلیظ

 !نگاه کرد

 :تران، با ناز و حالت حرص دراری، رو بهش گفت

 خاره!؟ تا گندم جون بخارونتش؛چیه تنت می-

 پوزخندی زد و به سرعت ازمون دور شد؛

دفعه رو خودم هم مردم از خنده، بیشتر از همه از خنده دوباره دخترا منفجر شدند، این

 !گرفتهای دخترا خندم می

، با استاد همایی بود بعد اون روز، دیگه ندیده ولمون با استاد ادیب و کالس دومکالس ا

 بودمش؛

 قدر استاد و آرسام به هم نزدیک بودند!؟واسم جای سؤال بود چرا این

مون رفتیم؛ حالم به یه جور عجیب، عوض شده  همیشگی ٔ  وقت بین دو کالس رو کافه

 ...بردم ، میخندیدم وبل از زندگی لذت میبیشتر از ق بود؛ تر و تازه شده بودم و

 :و این به جز دالیل فراوان دیگه، سه دلیل اصلی داشت
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خدا جونم هر لحظه حواسش بهم هست و این ایمان من رو سرشار از حس امید، .۱

 !کنهانگیزه، انرژی، خوشی و صبوری می

 مثل سی سال پردست آوردم و این چیز کمی نیست سه سال از عمرم که حافظم رو به.۲

 !کشوندخوشی، میاز ابهام و عذاب گذشت و این معجزه من رو به اوج دل

 قرارش بودم رو دیده بودم من کسی رو که حتی تو فراموشیم هم منتظر و بی.۳

کرد واضح، معنیش رو اهم میاستاد همایی تو کل کالس خوشحال و قدرشناسانه نگ

 !دونستمنمی

 !بعد کالس، دوباره ازم خواست بمونم

پر از حسادت و حرص دخترا، رو صندلی مقابل استاد  بعد خالی شدن کالس و نگاه

 نشستم؛

 خوبین خانوم رادمهر؟-

 خدا رو شکر، خوبم-

 !تونم درکتون کنمای دارین و اصال نمیواقعا شخصیت عجیب و پیچیده-

 طور مگه؟چ-

تر و استاد شما، ازتون خواهش هیچی بگذریم... خانوم رادمهر، من به عنوان یه بزرگ-

کنم یه فرصت به آرسام بدین و حتی یه بار هم که شده لجبازی نکنین و از غروری می

 !اربدونین، زندگیتون رو از هم پاشیده دست بردارین فقط یهکه خودتون بهتر می

 :لبخندی زدم و گفتم
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 چشم-

 آفرین-

 :کاغذی که رز قرمزی هم روش بود بهم داد و گفت

 این رو آرسام خدمتتون داده-

 ازش گرفتم و بعد خداحافظی از هم جدا شدیم

رز خوشبو رو بعد از بوییدن و کلی حس و خیال عاشقانه و شیرین که با بوییدنش بهم 

 ها رفتم؛م و پیش بچهدست داد رو با کاغذ، گذاشتم تو کوله

 قایقی دم در منتظر موندیم و امیر اومد دنبالمد

 ماشین رو به آوا دادم که دخترا رو ببره منم با امیر رفتم؛

 چقد دلم برات تنگ شده بود-

  طورمنم همین-

 همه چی خوبه؟-

 !شهیه جورایی، اما بهتر می-

یره، گدونی خاله چقد منتظرته از همون روز تا حاال هی سراغت رو میخداروشکر ، می-

 صبرانه منتظرتهاالنم بی

 خیلی لطف دارن ندیده عاشقشون شدم؛-

 لبخندی زد و تا رسیدن چیزی بینمون رد و بدل نشد؛
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و ای بچه، تای قدیمی، با خونه هایی کوچولو و قدیکیِ توش که عدهبا رسیدن به محله

بم کردند، حس خوبی بهم دست داد و لبخندی رو لش، گرگم به هوا بازی میکوچه

 !نشست

ای نقلی با آجر های قدیمی و زرد که در پشت سر امیر، حرکت کردم و جلوی خونه

 !خونه آبی رنگ بود و کمی زنگ زده بود، ایستادیم

ساله با قامتی بلند و  ۴۳-۴۲امیر در حیاط رو کوبید و طولی نکشید باز شد و خانومی 

 چشمای درشت و مشکی و جذابی نمایان شد؛

رنگ خوشحالی گرفت، اما یه خورده استرس و دلشوره تو نگاش  با دیدنم چشماش

 !دونستمشد که من دلیلش رو نمیدیده می

 با هم دیگه دست دادیم و گرم سالم و احوال پرسی کردیم؛

 گرم بود انگار نسبت خیلی نزدیکی باهم داشته باشیم؛اونقدر مهربون و خون

 !ذشت و قصد نداشت ولم کنهمن رو آروم بغل کرد، لحظاتی، به همین روال گ

  !هم خوشحال بودم هم متعجب

 که از بغلش بیرون اومدم، نم اشک رو تو چشماش دیدم اما به روش نیاوردم؛بعد از این

های بعد از استقبال گرمشون و گذشتن از حیاط کوچولویی که حوض شش گوشی با آب

با طراوت، همراه با ساز  شون،زالل توش و دیدن درخت هایی که با برگهای سبز و تازه

 یدند،ر..ق.صباد، می

 شدیم؛ زیباشون و نقلی ٔ  وارد خونه
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کرد و این بیشتر، متعجبم تو تمام این مدت، امیر با لبخند و هیجان بهمون نگاه می

 !کردمی

 روم نشست؛نشستم رو مبل و امیر هم روبه

 ...رؤیا خانوم رفت آشپزخونه و با سینی چای و نبات اومد

 !یی بودم، اونم از دست همچین آدماییعاشق چا

با تشکری برداشتم و آروم آروم شروع کردم به  پذیرایی کرد و رویی ازمبا خوش

 خوردن؛

 :چند دقیقه، تو سکوت گذشت... امیر سکوت رو شکست و گفت

 گردم؛رم و زود، برمیتون، کمی کار دارم، میبا اجازه-

هم بریم، اما رویا خانوم نذاشت و با اسرار زیاد من  کم دیگه بمونه و بعد بامنم گفتم، یه

 رو واسه ناهار، نگه داشت؛

 ...بعد رفتن امیر

رؤیا خانوم دوست داشتنی اومد کنارم و با استرس و صدایی لرزون )من به جز، جزِ 

 (کنم االن تشخیصش برام آسون شده دیگهرفتار آدما توجه می

 :گفت

 شه از خودت بگی؟دخترم می-

 :مکثی گفتمبعد 
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من بچه که بودم پدرم رو از دست دادم و مادرم هم ترکم کرد؛ از اون موقع تا هجده -

 ...سالگی با عموم و خانوادش زندگی کردم... دانشجو ام

 :با تردید گفت

 ازدواج کردی؟-

 !بله، اما فکر کنین نکردم-

 چطور مگه!؟-

 ...هیچی، بگذریم-

 :دستشو نوازشونه رو دستم کشید و گفت

 شه، دخترمخیلی ناراحت شدم... اما نگران نباش، خدا بزرگه همه چی حل می-

 مرسی، حاال شما از خودتون بگین-

 :خندید و گفت

 چی بگم آخه زندگی من چه جذابیتی واسه شما جوونا داره؟-

 این چه حرفیه من عاشق حرفای آدمایی مثل شمام-

 لطف داری عزیز دلم-

 !شک کردم از رفتارش یه جورایی پر رمز و راز بود یه جوری پیچوند و هیچی نگفت

ساعت بعد ناهار ش رو خوردم؛ حدود یکغذاهاش اونقدر خوشمزه بود که با اشتها همه

 و بعد کلی قول که دوباره میام پیشتون، بالخره اجازه داد و با امیر خونه اومدم؛
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، م دنبال کلید گشتمرسیدیم دم در خونه با امیر خدافظی کردم و پیاده شدم، تو کیف

 باالخره پیداش کردم و سرم رو که باال گرفتم، اهورا رو تو چارچوب سردرِ حیاط دیدم؛

 موقع دیگه امیر رفته بوداون

 رو سرم و کردم حفظ رو خونسردیم اما ترسیدم، کمی کردمی نگام برزخی ٔ  با قیافه

 اجازه و گرفت محکم رو مدست که شم رد کنارش از خواستم افتادم؛ راه و پایین انداختم

 !نداد

 اون کی بود؟-

 :گی از دستش گفتمچشمام رو تو کاسه چرخوندم و با کالفه

 به تو چه؟-

 !کفر من رو در نیار حوصله ندارم-

 :گفتم چشمامو به چشماش دوختم و

 کنی؟خب به تو مربوط نیست چرا تو کارام دخالت می-

 !من به عنوان شوهرت حق دارم بدونم-

یش رو در پکه چیزی بگم راه خونهرو محکم از دستش بیرون کشیدم و بدون ایندستم 

 گرفتم؛

 !شه واسمخوبه دوستش ندارم و اینجوری غیرتی می

 (:دست و صورتم رو شستم، لباسم رو عوض کردم و تصمیم گرفتم نامه رو بخونم
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 خوب بوی از کیفم درش آوردم و گذاشتم رو تخت گل رو هم برداشتم و بعد از اینکه

 خوبش و به ریه هام فرستادم، تو یه لیوان آب گذاشتمش؛

 ...م رو به تاجش دادم و نامه رو باز کردمبرگشتم رو تخت تکیه

 :با خط خوشگلش نوشته بود

 سالم جوجه»

 ازت خواهش میکنم یه فرصت دیگه بهم بده تا خودم رو بهت ثابت کنم؛

 «فردا صبح ساعت هفت، تو بهشتمون منتظرتم

 کوبید؛ا خوندن این نامه دلم یه جوری شد پوستم داغ شد؛ و قلبم محکم تر به سینم میب

 تصمیم گرفتم برم و به حرفاش گوش بدم

 خواستم بخوابم که اهورا وارد شدمی

 پتو رو کشیدم رو سرم و به طرف دیگه، خوابیدم

 داد؛باال و پایین شدن تخت خبر از نشستنش رو تخت می

 گندم؟-

 تمچیزی نگف

 ...کنارم دراز کشید، پتو رو آروم از روم، کشید، دستاش رو، دور کمرم حلقه کرد

 :با صدایِی دو رگه گفت

 کنی؟چرا اذیتم می-
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 حرفی نداشتم که بگم

 :دوباره ادامه داد

 یکم دوستم داشته باش-

 :چرخیدم طرفش و تو چشماش خیره شدم و گفتم

 تونم اهورانمی-

 بخاطر اون پسره؟ چرا-

 :چیزی نگفتم که گفت

 اون چی داره که من ندارم؟-

وقت مال اهورا، عشق، دست خودِ آدم نیست؛ قلب من خیلی وقته مال اون شده و هیچ-

 شهای نمیکس دیگه

 !با حرفات آتیشم نزن گندم-

 :بغض کرده بود، بغضش رو قورت داد و با صدایِ گرفته ای گفت

رفتی دیوونه شدم؛ خواب آروم نداشتم؛ شب و روز دنبالت چند روز پیش، وقتی -

 !هرنگگشتم؛ همون موقع بود که با خودم فکر کردم، تو نباشی چقد زندگیم بیمی

 گندم اگه خدا قول بده، یکی از آرزوهام رو برآورده کنه

 !اون آرزو فقط و فقط داشتن توعه

دوسِت دارم، نه چیز  نوان پسر عموعاهورا ازدواج ما یه ازدواج اجبارٍی، من تو رو به-

 !ای! پس نباید من رو، مال خودت بدونی؛ هیچوقتدیگه
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دستام رو آروم رها کرد نفساش عصبانی بود از جاش پا شد و به سرعت از اتاق بیرون 

 رفت؛

  ...قدر درد داره وابستگیچه

 گیره؛اهورا یه مرد به تمام معناست، امیدوارم یه دختر عاشق سر راهش قرار ب

مونم چون این زندگی من اگه حتی آرسام رو نبخشم و باهاش نباشم با اهورا هم نمی

 !حق اهورا نیست

. 

. 

. 

 بدنم حموم بعد و کردم مفصل حموم یه چسب،دل ٔ  بعد نماز صبح و خوردن یه صبحانه

 یه با بهشون تلخ بادوم روغن کمی زدن بعد و کردم خشک رو موهام زدم؛ لوسیون رو

 بستمشون؛ سرم پشت ایین،پ کش

 موهای جلوم رو یه طرفه زدم؛

 مانتو بنفش کمرنگ ساده با شال و شلوار مشکی پوشیدم

کم بیشتر آرایش کنم و این تصمیم دلیلی نداشت جز، بعد مدت ها تصمیم گرفتم یه

 ...!شوق دیدن آرسام

 کرم پودر مالیمی به صورتم زدم خط چشم کوچولویی پشت چشمم کشیدم و کار

 .آرایش رو با یه رژِ جیگری تموم کردم

 بعد دوش گرفتن با عطر، کوله مشکی و سوییچم رو برداشتم و از اتاق بیرون زدم؛
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 بعد طی کردن پله ها،

 با دیدن مضلومیت اهورا که رو کاناپه خوابیده بود دلم واسش سوخت؛

 دوباره برگشتم اتاقمون و یه پتو واسش آوردم و آروم روش پهن کردم؛

 !دایا خودت کمکش کنخ

 آروم از خونه بیرون رفتم و در رو بستم؛

 ...کردم به استرسم غلبه کنمبین راه فقط سعی می

لرزه و دست و پام می کوبه وشدت میبعد این همه وقت هنوزم با دیدنش قلبم به

 !ریزهسیستم بدنم بهم، می

 ...!اصال متوجه رسیدنم نشدم؛ چه زود این راه طوالنی طی شد

ماشین رو یه گوشه پارک کردم و به سمت اون درختای خوشگل و سرسبز با گالی 

 ...آب که پاشون روون بود راه افتادم رنگارنگ و

کم گشتم تا درخت خودمون رو پیدا کردم، با دیدن آرسام که کنارش نشسته و یه

 ش رو بهش داده بود، خندم گرفت؛تکیه

 !فتمسختی به سمتش ربا قدمای آروم و به

 !با حس کردن قدمام سرش رو بلند کرد و نگاهش تو نگاهم گره خورد

 ...پا شد و بدون حرفی، بهم خیره شد

 منم سرم رو پایین انداختم؛

 :نوازش، گفتبا صدای کلفت، دورگه و گوش
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 سالم-

 !شدقلبم با شنیدن صداش، از جا کنده می

 :سختی و نفسی که، تو سینم حبس شده بود گفتمبه

 مسال-

 :بعد مکث طوالنی گفت

 قدر سرد شدی؟چرا این-

 با اخم نگاهش کردم

 :تک خنده ای زد و گفت

 !هنوزم همون اخمو و بداخالق خودمی-

 :رو حفظ کردم و گفتم شد که، خونسردیمدلم نلرزه اما نمی سعی کردم

 لطفا حرفاتو بگو-

 دم؛بعدش نشستم و تکیه دادم به درخت و پاهام رو تو خودم جمع کر

 ...اونم به همین شکل کنارم نشست

 :بعد سکوتی طوالنی با طنین، دیوونه کنندش، شروع کرد به حرف زدن

 قدر عاشقت بودم و هستمدونی چهگندم تو خودت می-

 !دادیتو باید بهم حق می

 !بگه ازدواج کرده خودت رو بذار جایِ من، یهو عشقت بیاد و



                 
 

 

 آیلین  | سیانور غروررمان 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 دکنی

 

102 

 

 :د و دوباره ادامه دادصداش یه جوری شد چند لحظه، سکوت کر

 !وقتم برنگردمرحمی تمام، ازم خواستی از زندگیت برم و هیچخودت با بی-

که واسم سخت بود تو اون شرایط تنهات بذارم، اما با بعد اون حرفت و تصادف، با این

دیدن همسرت تو بیمارستان و نگرانیاش فهمیدم چقدر دوست داره و فکر کردم تو هم 

 !جوری ازم گذشتیایندوستش داری که 

 ...ریزی داشتممن فقط دستم شکسته بود و خون

 که حتی واسه آخرین بار ببینمت؛که از بیمارستان ترخیص شدم، بدون اینبعد از این

 ...رفتم آلمان

که، نتونستم فراموشت کنم هیچ، بلکه هر لحظه تو سه سال با خودم کلنجار رفتم، اما این

 !شدیمی قلب و ذهنم پر رنگ تر

 ...کردخاطراتمون دلم رو آب می

 !گندم سه سال بدون تو مُردم... اصال زندگی نکردم

 ...پرسیدماما از دور حالت رو از دانیال)استاد همایی(می

 همه عشق بگذری و بی رحم باشی!؟اما مونده بودم، چطور تونستی از اون

 !دونستم که حافظت رو از دست دادی گندمموقت نمیمن هیچ

 !دانیال وقتی این موضوع رو فهمید و بهم گفت، دیوونه شدم

 ازش خواستم کمکت کنه، بعد از کلی جون کندن قبول کرد؛

 گفت؛صورت خالصه از حالتات بهم میاون به
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 چند روزی، قبل اینکه خوب شی، خودم رو رسوندم تهران

 و اومده یادت رو چیزا خیلی عکسامون دیدن با فهمیدم، که آخر ٔ  که تو مرحلهتا این

 شده بد حالت

خودم اجازه ندادم که تنهات بذارم و اومدم که ببینمت با دیدنت دیگه بیشتر از این به

 !زیر بارون تو اون حال فهمیدم، هنوزم دوستم داری

 !بخشکه این شانس، دستم رو شد، پس

 !بعد اون آغوش نقاشی بیرنگ زندگیم رنگی شد و تازه نفس کشیدنمو حس کردم

 !و من این رو هم فهمیدم ازدواجت با پسر عموت یه ازدواج اجباری بوده

 با شدت تپش قلب، با چشمای گرد شده و متعجب و کمی ناراحت نگاهش کردم؛

 :با لبخند، چشمکی زد و ادامه داد

 !کشیدی زندگیم من رو ببخش، بابت هر دردی که بخاطرم-

 !ای باشیکس دیگهخوام مال از اولش هم مال خودم بودی، پس نمی

 ...بغض گلوش رو گرفته بود، تحمل دیدنش تو اون حال رو نداشتم

 محکم بغلش کردم و دقایقی طوالنی تو آغوش هم، آروم شدیم؛

بعد چند دقیقه، آروم ازش جدا شدم و با لبخندی روی لبم به چشمای مشکی و گیراش 

 :خیره شدم و گفتم

 صیر خودم بوده و نفسام به نفسات بنده!؟تونم نبخشمت، وقتی همه چیز تقمگه می-
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 ٔ  ترین لحظهخندیدیم و اون شیرینخندید و منم باهاش میبا ناباوری از ته دل می

 !شه تموم خواستیمنمی وقتهیچ و بود زندگیمون

من خودم و آرسام رو بخشیدم و غرور لعنتیم رو کنار گذاشتم، غرور بخشی از انسانه، 

جا، یه عمر حسرت ن غرور رو یاد گرفت، نذارین غرور و افکار بیاما باید استفاده از ای

 !رو، واستون، هدیه کنن

 چیز، به هر دومون فرصت یه شروع دوباره و پر از زندگی دادم؛خیال همهبی

که هیچ تعهدی به اهورا نداشتم، اما بازم این اجازه رو به بعنوان یه دختر متاهل، با این

مونم و بعد چند دقیقه، با حس شیرینی که تا آخر عمر تر بخودم ندادم که بیش

 کرد از هم جدا شدیم؛زندگیمون رو شیرین می

وقتی رفتم خونه اهورا نبود رفتم گروه و به بچه ها همه چیز رو خالصه گفتم و کلی ذوق 

مون که این خوشی رو جشن بگیرن با مخالفتای من باز کردن و گفتن االن میان خونه

 و رو تصمیمشون موندنقبول نکردن 

 منم خونه رو مرتب کردم

پیراهن نخی بلند صورتیم رو پوشیدم و با حس شوق و لبخند شیرینی که وصف نشدنی 

 بود منتظرشون موندم

حدود نیم ساعت بعدش همه با هم رسیدن یکی گل دستش بود یکی شیرینی یکی هم 

 شکاالتای مورد عالقم

 ...ادیخدایا مرسی که همچین دوستایی بهم د
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تران یه آهنگ گذاشت صداش رو تا ته زیاد کرد و هر سه ریختن وسط، چقدر واسم 

 کردند؛خوشحال بودن و با این همه خوبی، شرمندم می

 تیدا اومد کمکم، رفتیم و مشغول آشپزی شدیم ب..و..سو ماچ و  ر..ق.صبعد از کلی 

 تران خانوم قرمه سبزی سفارش داده بود واسش درست کنیم؛

 ...یدر..ق.صا آوا همچنان میخودش هم، ب

ساعت بعدش ناهار آماده شد و به کمک تیدا میز رو چیدیم، حسابی گشنم حدود یک

که حرف گوش بدن شده بود رفتم بیرون از آشپزخونه آهنگ رو قطع کردم و واسه این

 :و بیان بخورن با جدیت گفتم

 بسه دیگه بیاین یه چیزی کوفت کنین-

 !ن البته اینجور مواقع جرأت نداشتند حرف بزنندچیزی نگفتن و دنبالم اومد

 :خوردیم ترانه گفتطور که داشتیم میهمین

 خوای طالقش بدی!؟گندم پس اهورا چی؟ منظورم اینه که می-

 :بعد کمی مکث، به تصمیمایی که گرفته بودم فکر کردم و گفتم

یم رو گرفتم و دست آوردم این تصممن از اولشم نخواستمش و از وقتی حافظم رو به-

 !اصال ربطی به آرسام نداره

 ...دیگه کسی چیزی نگفت و سکوت همه جا رو فرا گرفت

خوردم، تندتند غذام رو تموم یه خرده عصبی بودم و هروقت عصبی بودم مث گاو می

 ...کردم، اما دخترا هنوز مشغول بودند
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 :نی گفتطور که میشستمش، دوباره ترانه با شیطوظرفم رو برداشتم و همین

 گندم؟ پس آقا امیر کجاست،-

 :شیطون خندیدم و گفتم

 شونخونه-

گم، بیا یه قرار بذاریم، بریم باهم دور شونه، میدونستم خونهعه خوب شد گفتی نمی-

 ...دور

 شهحاال ببینم چی می-

 :تیدا با خنده و کامال یهویی گفت

 د!؟کنم تران و امیر از هم خوششون میاچرا من همش فکر می-

 !آوا هم با خنده حرفش رو تایید کرد

 !فتگنگاهی به تران انداختم سرش پایین بود و قرمز شده و بود و مثال یه چیزایی می

 :دستام رو خشک کردم و موهاش رو بهم ریختم و گفتم

 خیره خواهر-

بعد غذا ظرفا رو سپردیم به آوا و ترانه و ما هم رفتیم رو کاناپه ولو شدیم خیلی خسته 

 ...!بودم اما دوست نداشتم بخوابم

 با زنگ خوردن گوشیم نگاهی بهش انداختم ماهورا بود

 :حالی جواب دادمبا خوش
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 سالم ماهورا جان-

 با ناراحتی جواب داد

 سالم گلم-

 شده؟چی-

 !پرسی از ماحالی نمی-

 خبرا!؟ بردیا و عمو و خاله چطورن؟اخیرا خیلی درگیر بودم عزیزم، چه-

ه چند روز بعد خاستگاری که قرار بود نامزدیمون رو بگیریم، پدربزرگ خوبیم هم-

 !بردیا فوت کرد و قرار نامزدیمون، گذاشته شده واسه چند روز دیگه

 انشااهلل، دقیقا کی؟-

 یه هفته دیگه-

 مبارکه انشاهلل-

 مرسی عروسک-

ه گاز گفتن این حرفش دلم گرفت، چون وقتی از داداشش جدا شم دیگه بهم نمی

 ...عروسک و دلم واسه این لفظ تنگ میشه

 :حالی گفتمبا صدای بی

 کنم کاری نداری؟خواهش می-

 نه گلم خدانگهدارت-
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 خدافظ-

 کی خوابم برد؛ قدر غرق فکر شدم که متوجه نشدماون

 وقتی بیدار شدم،

 ...اون سه تا هنوز خواب بودند

 ساعت پنج عصر بود

و کیک شکالتی که اهورا واسم درست کرده بود ای درست کردم رفتم آشپزخونه قهوه

 تر تقسیم کردم و تو ظرف چیدم و رو میز گذاشتمشون؛رو به تیکه های کوچیک

 ...المپا رو روشن کردم و بچه ها رو وادار کردم بیدار بشن

حالی بیدار شدن، دست و صورتشون رو شستن و حمله یکی یکی با کسلی و اخم و بی

 هاکردن به کیک و قهوه

 :تران با غرغر گفت

 !کننجوری آدم رو بیدار، نمیپادگان هم، این-

 ...همه زدیم زیر خنده

 :تیدا انگار که فکری به سرش زده باشه گفت

 بریم خرید دخترا؟-

 !این هم که عاشق خرید بود

 ...همه گفتند بریم اما من حوصله نداشتم
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 قدر اصرار کردن تا مجبور شدم قبول کنم؛اون

ساعت با وسواسیِ تمام حاضر شدن در صورتی که آماده شدن من پنج دود نیمدخترا ح

 !کشیدالی ده دقیقه طول می

 نزدیک غروب بود که راه افتادیم...ظ

من چیزی نیاز نداشتم که بخرم اما کلی خوراکی خوشمزه مثل لواشک، پفک، شکالت، 

 چیپس، پاستیل و... خریدم؛

 خودشون؛اما دخترا لباس مباس خریدن واسه 

بعد خرید واسه شام رفتیم رستوران کوچولویی و کلی خوش گذشت کلی خندیدیم و 

 ...!کیف کردیم

از بس تران، غرغر کنان، به در گفت تا دیوار بشنوه، زنگ زدم به امیر بعد حال و احوال 

 !شام رو با اون خوردیم پرسی، کشوندمش رستوران و

 ...امیر و دلبریاش خندمون گرفته بود تر از تغییر رفتار ترانه در مقابلبیش

شدیم، در حدی عوض شده بود و از حالت خل قبلش دراومده بود که داشتیم منفجر می

 میره؛تیدا از شدت خنده، غذا تو گلوش گیر کرد و ما فکر کردیم، می

 ...!کشیدزده، واسمون خط و نشون میتران هم با قیافه خجالت

 ...دم امیر هم نسبت به ترانه بی میل نیستکردونم چرا! اما حس مینمی

تر از ما میومدن و باهم می ساعت ده شب بعد شام، رفتیم پیاده روی و امیر و تران عقب

 !حرفیدن
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 |:کردیم اضافیمما هم، حس می

 نصف شب که کلی خسته بودیم برگشتیم خونه

 !در باز بود اما اهورا پیداش نبود

 !جا ایستاده و درحال سیگار کشیدنهاحتماال همون رفتم اتاقمون در بالکن باز بود

گرفتم از این موضوع باید باهاش حرف چیزی از اهورا نمونده بود و عذاب وجدان می

رفتم شاید با اومدن یکی دیگه، زدم... امشب دیگه وقتش بود؛ باید، از زندگیش میمی

 تو زندگیش به مرور زمان، حالش بهتر بشه؛

اپ و شلوارک گشاد مشکی عوض کردم، و موهام رو پشت سرم باز لباسام رو با یه ت

 گذاشتم و

 ...با قدمای آروم، به بالکن رفتم

 کشید؛طور که حدس زده بودم سیگار میایستاده بود و پشتش بهم بود؛ همون

 :کم تعجب کرد اما خیلی زود عادی به کارش ادامه دادنزدیکش شدم، با دیدنم یه

 اهورا-

 :م کرد و گفتقرار نگاهبی

 جانم؟-

 !تصمیم گرفتم بی مقدمه همه چی رو بگم

 :سرد گفتمبا استرس اما ظاهری خون

 !من میخوام... ازت جدا شم-



                 
 

 

 آیلین  | سیانور غروررمان 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 دکنی

 

111 

 

سیگار رو، زیر پاش له کرد، با اخم کوچولویی که مثل همیشه تو چهرش بود، نگاهم 

 :کرد و گفت

 ...!کردماتفاقا االن درموردش فکر می-

 :دادتعجب کردم که ادامه 

خوای، خوشحالی و به آرزوهات رسیدی من رو هم که تو کنار کسی که میاین-

 !کنهخوشحال می

وقت، گذرم تا، تو رو خوشبخت ببینم؛ چون تو کنار من هیچمن از تموم عشقم می

خواد تا ... آسون نیست اما یه عمر زمان میرمخوشحال و کامل نبودی!... از زندگیت می

 !رنگ کنممتو رو از ذهنم ک

 !گفتمی بغض با رو حرفا این ٔ  همه

 !جوری ندیده بودموقت اهورا رو ایناز این بغض تو صداش، اشکم دراومد، هیچ

ون هام پیدا کردند؛ بداشکام رو نتونستم کنترل کنم و باالخره راه خودشون رو، رو گونه

 :که نگاهم کنه گفتاین

 !یه عمر زندگی کنمبذار واسه آخرین بار با آغوش و عطر تنت -

 ...قرار من رو به آغوش گرفتمحکم و بی

 ٔ  بعد دقایقی طوالنی، با دیدن حال بدش، آروم ازش فاصله گرفتم؛ اشک گوشه

 ...!و به سرعت ازم دور شد زد پس بودم دیده بار اولین واسه که رو چشمش

 بعد رفتنش پاهام شل شد و رو زمین سر خوردم؛
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 ...هق هقم اوج گرفت

سوخت... اما این تصمیم واسه هر دومون بهترین، تصمیم دلم واسه اهورا میخیلی 

 ...بود

خواستم اما ما باهم زندگی کرده بودیم و وابستگی هایی درست بود من اهورا رو نمی

 !بینمون بود اما حس من این بود نه حس اون

کردم، ه میبارید؛ زیر بارون نشسته بودم و تو تاریکی شب فقط گرینم میبارون نم

 خیس،نزدیکای صبح بود که خیس

با پاهای بی رمق خودم رو، رسوندم تو اتاق لباسام رو با مانتو شلوار و شال مشکی عوض 

 کردم

 جا مطعلق به من نبودرفتم... دیگه اینجا میباید از این

چیزایی رو که احتیاج داشتم تو یه ساک کوچولو جمع کردم و ساعت نزدیک پنج صبح، 

رو نگاه کردم و سعی کردم د نماز ساکم رو برداشتم و واسه آخرین بار تموم خونهبع

 ...!رو نادیده بگیرم دلتنگیم

 ...سختی، از خونه بیرون رفتمبه

 ...درارو قفل کردم، ساکم رو گذاشتم تو صندوق ماشینم و با دستای لرزون راه افتادم

 !نداشتم جایی غیر از خونه ای که بابا بهم داده بود رو،

کردیم رو ندارم! بعد بابا و رفتن مامانم، نای رفتن به خونه ای که توش زندگی می

 زیاد چون ندارم، زیادی ٔ  خاطره شمال ٔ  وقت دیگه اونجا پیدامم نشد ولی از خونههیچ

 نمیومدیم؛ اینجا
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 بارون شدید شده بود

 سوخت؛کرد و چشمام میسرم به شدت درد می

 ...دیدمرو واضح نمی هوا تاریک بود و جلوم

 شدت از این حال متنفر بودم؛لرزید و بهبدنم می

 .به هر جون کندنی بود، خودم رو رسوندم

 ...تونستم بخوابمنمی

 ...دو تا مالتونین خوردم و با فکر و عذاب وجدان، غرق خواب شدم

میخوایم جدا یه هفته گذشت... دخترا، امیر، خاله، عمو، ماهورا و... کم کم فهمیده بودند 

 شیم؛

 !خواست خبری ازش بگیرمشدم، اما دلم نمیاز آرسام هم، خبری نبود... دلتنگش می

م اومد که توش چیزایی درمورد طالق غیرحضوری نوشته ای در خونهدیروز صبح، نامه

 بود؛

 دوباره، رفتم تهران، مدارکمون رو بردیم دفتری که اهورا گفته بود،

 ...شهعد ده روز حکم طالق صادر میامضا کردیم و گفتند، ب

زد، داغون شده بود و من تو این وضعیت تونست زیاد نگاهم کنه، حرف نمیاهورا نمی

 ...خواستم حالِ اهورا رو، واسه همیشه، خوب کنهفقط از خدا می

 ...با یه امضا داستان من و اهورا هم تموم شد؛ چه ساده و بی مقدمه
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دن و خواستند، برمگردونند، اما نشد... اما خداروشکر خاله و عمو خیلی بهم زنگ ز

 کردم؛طور حس میرفتارشون باهام مث قبل بود و من این

بار زنگ زد و کلی گریه کرد یه ساعت حرف زدم باهاش تا کمی آروم شد ماهورا هم یه

شدیم هم بازم اهورا همون پسر عمویِ جذاب و حتی اگه من و اهورا از هم جدا می

موند و ماهورا همون دختر عموی احساساتی، مهربون و شیطون خودم باقی می جنتلمن

سوز که مثل پدر و مادرم، واسم خودم بود؛ خاله و عمو هم همون خاله و عموی دل

 !موندنبودند، می

 ندارم؛ رو هیچی ٔ  از وقتی اومدم شمال حال و حوصله

 !دونم چرا این شکلی شدمنمی

دونم چرا غیبش زده! خالصه، مهم اینه که خوره؛ نمیمیحالم از کارای آرسام بهم 

 دست آوردم و حرفاش رو هم شندیدم و بخشیدمش؛بخاطرش حافظم رو، به

 ∞...سپارم به خدابقیش رو می

 !من حتی اگه از دلتنگی هم بمیرم، نمیرم دنبالش

 ...زنهرسه شمال و سری بهم میامروز امیر زنگ زد و گفت که شب می

رو مرتب کردم و کیک شکالتی پختم و واسه شام ساالد ماکارونی درست منم خونه

 ...کردم و منتظرش موندم

 :بود که زنگ زد ۸:۲۵ساعت 

 سالم دختر خوب-
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 سالم پسر خوب-

 خوبی؟-

 بعله، کجای؟-

 !دم درم زود آماده شو بیا-

 جا؟چی!؟ چرا آماده شم!؟ مگه قرار نبود بیای این-

 !ال نپرس کاری رو که گفتم انجام بده لطفاقدر، سؤوای گندم، این-

 شم؛باشه حداقل بیا تو تا حاضر می-

 کنی؛دیگه اگه بیام، دیر می نه-

 اوکی فعال-

 خدافظ-

با یه عالمه تعجب و فکر و خیال رفتم اتاقم یه مانتو جلو باز سفید و ساده،  قطع کردم و

 دم؛که بلنیش تا مچ پام بود، با شال و شلوار کرمی، پوشی

 خط چشم کوچولویی پشت چشمم کشیدم، رژ لب جیگری زدم،

بعد قفل کردن در، از حیاط  بعد زدن عطر، رفتم دم در آل استارای سفیدم رو پوشیدم و

 بیرون رفتم؛

 ...با دیدن ماشین امیر دم در سوار شدم و مجددا سالم و احوال پرسی کردیم

 !ریم گفت، یه کافهگفتم کجا می
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 ...نگفتم و به آهنگ آرومی که گذاشته بود گوش سپردم تا رسیدن چیزی

 ایستاد؛ دنجی ٔ  حدود رب ساعت بعد مقابل کافه

 ...پیاده شدیم و کنار هم واردش شدیم

 !در کمال تعجب، کسی توش نبود... با تعجب به امیر نگاه کردم که شونه ای تکون داد

 ...منم رفتمکاری داره و بعدش میاد امیر بهم گفت برم باال اونم یه

 رسوندم؛ باال ٔ  بعد از طی کردن پله ها، خودم رو به طبقه

 ...چراغا خاموش بودند و ریسه های رنگارنگ روشن

شد، خوب که دقت کردم، تر میشخصی وسط سالن ایستاده بود، تعجبم هر لحظه بیش

 !متوجه شدم اون شخص... آرسام خودمه

 ...با دیدن آرسام چشمام از خوشحالی برق زد

 ...خورده از دیدن آرسام استرس گرفتم؛ شوکه شده بودم و خیلی هم خوشحال بودمیه

سقف پر از بادکنک قرمز و مشکی بود و میز بزرگی اون وسط بود که روش یه کیک 

 ...اطراف کیک پر شمعشکالتی خوشگل بود و 

 م که شد به طرفم قدم برداشتمتوجه

 سختی حرکت کردممن هم به

، با چشمای آسمون شب و دیوونه کنندش لبخند جذابی، رو لبش و نزدیکش شدم

 ...بود

 ولنتاینت مبارک عشقم-
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 کردم؛طور شوکه نگاهش می، همونچکید چشمم ٔ  اشک شوقی از گوشه

 ...فضا رو گرفت« عاشقم کرده از بهنام بانی»آهنگ 

 ...کردترم میاون آهنگ و تاریکی و قشنگی فضا، من رو احساساتی

 و شکشنده لبخند با و زد، زانو مقابلم آورد، بیرون شیک و کوچولو ٔ  یه جعبهاز جیبش 

 :گفت صداش، تو سرشار عشق موج

 شی؟واسه همیشه مال خودم می-

 *(:شه نوشت... تا یه روزی برسی بهشیه چیزایی رو نمی*

 ترشد، همون لحظه، خدا رو تو قلبم بیشبینم، اصال باورم نمیکردم خواب میفکر می

بارید، حس کردم و ازش با تموم وجود، تشکر کردم... با اشک شوقی که از چشمام می

 :تموم خوشحالیم رو تو صدام ریختم و گفتم

 بله-

از ته دل خندید و دلم ضعف رفت واسه خندش، با گفتن: خدایا شکرت که به آرزوم 

تزریق  بو و محکمش، تموم شادی دنیا به رگامرسوندیم! فرو رفتم تو آغوش خوش

 ...شد

لحظاتی طوالنی تو سکوت لحظهامون رو شیرین  منم با دستام سفت، فشردمش و

 ...کردیم

 ...المپا روشن شدن و با سوت و جیغ خوشحال دخترا مواجه شدم

 !ذوق زده خندیدم و آرسام نزدیک بود با نگاش قورتم بده
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 !کردندتر میچقدر این خوبا، لحظات قشنگ زندگیم رو قشنگ

. 

. 

. 

اون لحظه ای بود که حس  حلقه ظریف و با نگین کاری ریز و خیلی زیبا رو دستم کرد و

 !ایستهکردم قلبم یا از جا کنده میشه یا میمی

 تو شدنی ثبت ٔ  سمت دخترا پرواز کردم و این لحظهاز آرسام جدا شدم و با ذوق به

 ...شدم شریک آغوششون با رو قلبم

 (:دایا مرسیها خچقدر خوب بود اون لحظه

 کیک رو منو و آرسام بریدیم آوا تقسیمش کرد و خوردیم

 با نگاه های عاشق امیر و ترانه بهم با تعجب به تیدا و آوا نگاه کردم

 تیدا با خنده گفت

چی فکر کردین اینجا الو میترکونین ماهم اون پایین شاهد بهم پیوستن دو تا عاشقِ -

 خل بودیم

 گنگ نگاش کردم

 که امیر حلقه دست ترانه کرد و و گرفت جلوم با دیدن فیلم مقابلمآوا گوشیش ر

 همدیگه رو بغل کردن

 ناخودآگاه جیغ کشیدم همه با تعجب نگاهم کردن

 :رو محکم بغل کردمو گفتم از جام پا شدم و ترانه
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 !دونستم که شما آخرش مال همینمی-

 ش کردمب..و..سبعد از اینکه حسابی 

 :موند بغل کردم و گفتمیامیر رو که مث داداشم م

 خیلی واستون خوشحالم، مبارک باشه داداش؛-

 :امیر که لبریز از خوشحالی بود گفت

 !کردموقت عشق واقعیم رو پیدا نمیقربونت آبجی اگه تو نبودی من هیچ-

 ...دز ای دلبرانه ٔ  بعد گفتن این حرف نگاه پر از عشقی به ترانه انداخت و ترانه خنده

ها کشوند، رو به بچهطور که دنبال خودش میت من رو گرفت و همینیهو آرسام دس

 :گفت

 بعدا میبینمتون-

مث دیوونه ها دنبالش  کردم وهمه زدن زیر خنده با چشمای گرد شدم نگاهش می

 شدمکشیده می

 !سوار ماشینش شدیم و راه افتاد، این چش شد یهو

مون آروم با آهنگ زمزمه رو پخش کرد! هر دو “بغلم کن از امیر تتلو”آهنگ 

 !کرد و دلمو از جا درمیاوردکردیم و آرسام گاه به گاه یه جور خاص، نگاهم میمی

 کرد؛دستم رو گذاشته بود رو دنده و با دستش نوازشش می

 «بردارم رو نیازم مورد وسایل»:گفت و خودم ٔ  رفتیم خونه
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 و ساالد ماکارونیارو تو دو منم رفتم و حدود یه ربع بعد، کارم تموم شد تیکه های کیک

 تا ظرف در بسته گذاشتم و با ساکم برگشتم تو ماشین؛

 !آرسام، سرش پایین بود و با لبخند به جایی خیره شده بود

 :با تعجب گفتم

 چته تو؟-

 :گیج نگام کرد و گفت

 کی اومدی؟-

 خندی؟االن،چرا می-

 :دوباره لبخندی زد و گفت

 !شه و ناخودآگاه لبخند رو لبم میاداز شیرینی می کنم وجودم پروقتی بهت فکر می-

 :لبخندی زدم و سرم رو انداختم پایین، آروم بهش گفتم

 ساکم پایینه بزارش تو جعبه-

 الهی بمیرم واسه خجالت کشیدنت-

بعد رفتنش ظرف غذاهارو هم گذاشتم صندلیای عقب، آهنگا رو جلو، عقب کردم و 

 ه داشتم؛رو نگ“ صاحب قلبم باشِ تتلو”آهنگ

 ...طولی نکشید اومد چشمکی زد و راه افتاد

ن همه انتظار و دلتنگی بهت رسیدم این بهتریحتی فکرشم دیوونه کنندست که بعد این-

 !اتفاق زندگیم بعد از امتحانای سخت خدا بود
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 :با لبخند گفتم

کردم یه جورایی تو ذهن و دیوونه، حتی وقتی فراموشی گرفتم هم تو رو حست می-

 !لبم، مونده بودیق

سازیم و تا آخر عمر همه چیز دیگه گذشت ما از امشب، از اول زندگیمون رو می-

 باهمیم؛

صبح تو خیابونا چرخیدیم و کلی حرف زدیم دقیقا مثل سه سال  ۳نزدیکای ساعت 

 ...!قبل

ها همه اونجا بودن و خواب هفت پادشاه رو بعدش رفتیم ویالی آرسام اینا، بچه

 دیدند؛می

آرسام هر چی التماس کرد برم کنار خودش، بخوابم قبول نکردم و رفتم تو اتاقی که 

  دخترا بودن و با کلی فکر و خیال شیرین خوابیدم؛

دوباره ساعت پنج پا شدم و نماز خوندم و کلی خدارو شکر کردم و باهاش حرف زدم و 

 قلبم آرومِ آروم شد

قدر، بزرگه که وصفش در توان دا اونداشتم که گفتنش واسم ممکن نیست، خحسی رو

من نیست، واسه چشیدن شیرینی نعمتهای قشنگ خدا، باید صبور باشی و ایمان، داشته 

 ...باشی

 دخترا رو هم واسه نماز بیدار کردم

 ...خوابی بعد نماز دوباره خوابیدیماز شدت بی

. 
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. 

. 

د، م با دستم، بهش کوبیجایی که خوابم سبکه با قرار گرفتن چیزی رو لپم، محکاز اون

 ...چون کار یکی از دخترا بود مطمئنا

 ش که قرمز شدهبا صدای آخ گفتن آرسام، با ترس چشمام رو باز کردم با دیدن گونه

 !دونستم بخندم یا نهبود نمی

 !خب من عادت نداشتم به این عشق بازیا

م هترل کنم و قهقهکرد تکیم رو به تخت دادم نتونستم خندم رو کنبهت زده نگاهم می

 ...!به هوا رفت، جوری که خودشم، به خندیدن، شروع کرد

 :گفت زد،می موج درونش خنده های رگه که صدایی و خنده، از شده سرخ ٔ  با قیافه

 !مونهجوری بخورم، که دیگه چیزیم نمیاگه قرار باشه هر صبح یه این-

 ...مام روون شدبا این حرفش نفسم بند اومد از خنده، اشک خنده از چش

 :خندیدم آروم بغلم کرد و گفتطور که میهمین

 هاتم الهی همیشه بخندیعاشق خنده-

 ای واسش رفتم که خودش رو جمع و جور کرد؛چشم غره

قدر محکم زده بودم، اگه جایِ چه مظلوم شد، گونش هنوز اثرات قرمزی داشت، چه

 !کردندآرسام دخترا بودند، االن غش می

 :ش گفتممهربون به
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 یادم رفت معذرت خواهی کنم، فکر کردم دختران، البته تقصیر خودت بود؛-

 :شد دست و پام رو گم کنم، و گفتکارش باعث میدوباره غرق چشمام شد، این

 کتک خوردن از دست تو که شیرینه-

 ح،صب اول ٔ  با لبخند نگاهش کردم، اونم محو من بود یهو پا شدم با سر و وضع شلخته

 رفتم؛ یدستشوی

 دست و صورتم رو شستم بعد مسواک زدن، بیرون اومدم؛

 آرسام هنوز رو تخت نشسته بود

 ری؟چرا نمی-

 منتظر توام-

 بعدا میام، برو-

 رمجا نمیمن هیچ-

رنگ ای باال انداختم و رفتم سمت کمد یه تیشرت گشاد که بلندیش تا رونم بود بهشونه

طور که سنگینی نگاهش رو شتم؛ همونصورتی چرک و شلوار ساپورت مشکی بردا

 ...کردم، رفتم تو حموم اتاق که عوضشون کنمحس می

دم، که وقتی کاری انجام میبعد پوشیدن لباسم موهام رو شونه زدم؛ متنفر بودم از این

 :کسی خیره نگاهم کنه؛ با اخم نگاهش کردم و گفتم

 نگاهم نکن-

 :با تعجب گفت
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 چرا؟-

 دوس ندارم-

 ت کنیباید عاد-

 !آرسام نگاه نکن دیگه، خوشم نمیاد-

 لبخندی زد و صورتش رو به طرف مخالفم چرخوند؛

ترش رو سمت موهام رو پشت سرم بافتم و موهای جلوم رو مثل همیشه نصف بیش

ترش رو سمت چپم ریختم، به طوری که بینشون ینه خط فرق باز راستم و نصف کم

 شد؛می

 روش ایستادم؛بهمشکی، رفتم و رو یکم عطر زدم و بعد پوشیدن شال

 پاشو بریم-

 ...کرد خندم گرفتهنوز نگام نمی

 دیوونه، با توام-

تاش ای زد؛ دسبعد گفتن این حرف، سر تا پام رو از نگاه گذروند و لبخند رضایتمندانه

 :رو گرفت جلوم و گفت

 تونم پاشمحالم نمیکم بیدستامو بگیر پاشم چون یه-

 لوس نشو-

طور که یکی از دستام تو دستش بود از اتاق بیرون تام رو گرفت و پا شد و همونیهو دس

 ها رفتیم؛رفتیم و پیش بچه
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کم تعجب کردم، اما بعد تیدا یه همگی سر میز بودن با دیدن استاد همایی و علی نامزد

 گونی از بازوِی آرسام گرفتم که دستم رو ول کنه جلو استاد،عادی شدم نیش

 :دیدنمون خندید و گفت استاد با

 ...اینجا دیگه من استادتون نیستم-

 زده، لبخندی زدم و بعد سالم و احوال پرسی کردن، کنارشون نشستیم؛منم خجالت

کم پنیر و خیار و گوجه با نون تازه و چای برداشتم و همونطور که سرم پایین بود یه

 شروع به خوردن کردم؛

 ...!خوب جمع عاشقا جمع بود

 خواست بکشمشکرد، دلم میش نگاهم میهمه آرسام

خیلی زود صبحانم رو تموم کردم و بعد تشکر آرومی ظرفم رو برداشتم و شستم؛ 

 آرسام و آوا و ترانه هم تموم کردن و با هم رفتیم تو حال رو مبال نشستیم؛

 ...آوا اومد کنارم و اجازه نداد آرسام بشینه و کلی کیف کردم از حرص خوردنش

ش هم بخاطر اومدن استاد، معلوم بود استاد هر جایی که پر از استرس بود و همهآوا 

 !آرسام باشه به هوای دیدن آوا میاد

 روی بریم، هوا ابری و عالی بود؛به درخواست ترانه تصمیم گرفتیم ما دخترا، پیاده

خواستیم بریم پسرا هم خودشون رو چسپوندن و به زور آماده شدیم و وقتی می

 !امون اومدندباه
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چسب کنار بهترینای اون هوای بارونی و دل یه مسیر تقریبا طوالنی رو باهم طی کردیم

 !دادزندگیم همون حس وصف نشدنی زندگیم رو بهم می

 همهاین بعد که کردممی شکرش و رفتممی خدا ٔ  و هر لحظه تو دلم، قربون صدقه

 !هش ناامید نشدمدرگا به که لمخوشحا قدرچه درآورد، سیاهی از رو زندگیم وقت،

تو دستای  ها جدا شدیم؛ دست من رو محکماز یه جایی به بعد من و آرسام از بچه

 شد، خون بهتر به رگام جریان پیدا کنه، گرفت؛ش که باعث میکشیده و مردونه

واسش  وقتی کنارش هم بودم دلم کرد، جوری کهتر میبا حرفای قشنگش من رو عاشق

 شد؛تنگ می

 ...کلی از دلمون حرف زدیم از آینده ای که پیش رومون بود

 !کسی رو نداشتم آرسام بیاد پیششون و ازم خاستگاری کنه من که

در قالب تعجب با اسرار من خاستگاری رو از برنامه مون حذف کردیم چون مطمئنا اگه 

 شد خیلی چرت و بیهوده بود؛انجام می

ه این نتیجه رسیدیم یه عروسی کوچولو بگیریم که فقط بعد از اینکه کلی بحث کردیم ب

 اما بودن ندیده رو من آرسام ٔ  ها باشن و پدر و مادر آرسام البته، هنوز خانوادهبچه

 ...کردند قبول هم اونا و بود گفته رو چیز همه درموردم آرسام

 تصمیم گرفتیم وقتی رفتیم تهران، دیدنشون بریم؛

. 

. 

. 
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 ازم که استاد و من ٔ  همه چیز خوبه همه یخاشون آب شده رابطهروزه اینجاییم  پنج

 شده؛ ترصمیمی کنم صداش “دانیال” گرفته، قول

 ...کال کنار همچین عشقایی، بهترین لحظات زندگیم رو گذروندم

خوردیم، ماهورا زنگ زد... هنوزم حرفای که امروز صبح، وقتی داشتیم صبحانه میتا این

 !شهگریونش تو سرم اکو می

 “!، که اهورای من رو به این روز انداختی هیچ وقتبخشمت گندمهیچوقت نمی”

خوابم؛ خوام بکنه و میحس شد؛ به تیدا گفتم سرم درد میبعد از این تماس کل بدنم بی

چند دقیقه بعدش،  هم قفل کردم کسی هم مزاحمم نشه و رفتم باال تو اتاق و در رو

پرسید، اومد اما خورد و آرسامی که با نگرانی حالم رو میهایی که به در میصدای تقه

 ...اعتنایی نکردم و در رو باز نکردم، دیگه خودش رفت

  رفتم زیر پتو و خودم رو لعنت کردم؛

من چرا باید باعث نابودی یه نفر باشم!؟ اون هم اهورایی که رنگ و بویی از خدا 

 ...!داره

 خوشبخت کنی؟ را روخدایا مگه قول ندادی که بعد من اهو

 !اومدم نمیمردم اما گریهفشرد و از درد میبغض گلوم رو، می

 کردم!؟خدایا چیکار باید می

 ...کردم از بقیه مخصوصا آرسام دور باشمبعد اون روز حال حرف زدن نداشتم سعی می
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و  ببینم و باهاش حرف بزنم خواست، اهورا روخورد، دلم میحالم از همه چیز بهم می

شدم، مطمئنا بعد دیدن من حالش کردم پشیمون میآرومش کنم اما با فکرایی که می

 ...!شدتر میبد

پیچید؛ جوری که این روزا رو واسه بقیه مخصوصا عصبی بودم کسی به پر و بالم نمی

 ...آرسام، زهر کردم

بود  های که آرسام واسه خودش گرفتخالصه نفهمیدم چطور برگشتیم تهران و تو خونه

 جا و کال پیش خانوادش بود؛موندگار شدم و اونم قول داد زیاد، نیاد این

 و هخون به اومدن و دانشگاه به رفتن با ماجرا اون بعد ماهیک بود؛ شیکی و نقلی ٔ  خونه

 ...گذشت بود دلم کنج که عمیقی وجدان عذاب و دیدن رو آرسام بار،یه روزی سه دو

 !خواست، از خودم هم دور باشماشه و دلم میخواستم کسی دور و برم بنمی

. 

. 

. 

 *چهار سال بعد* 

 سال بعدهاش در کنار آرسامم، عشق زندگیم، گذشت... یکچهار سال با تموم زیبایی

 ترکیبی از من و آرسامه شدیم؛ ازدواجمون، دارای یه پسر جذاب که

 (ه خودم رفته؛ه و کمی هم غد و لجباز که بباهوش خیلی ما ٔ  آروینِ سه ساله

دانیال، بالخره حرف دلش رو به آوا گفت و سه ساله ازدواج کردن و آوا شش ماهه، 

 ...ست و یه دختر ناز مثل خودش توی راه، داره اسمشم قراره آرام بذارنحامله



                 
 

 

 آیلین  | سیانور غروررمان 

 www.1roman.ir             برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 دکنی

 

129 

 

تیپ امیر و ترانه هم که چند روز بعد ما ازدواج کردن صاحب یه پسر شیطون و خوش

 ...نام ژیان شدنبه

ا و علی هم یه دختر که چند ماه از آروین بزرگتره دارن، خیلی خوشگله و اسمش تید

 هم تیناست؛

 ...همه چیز عوض شد

 ...دیدگاه من، نسبت به زندگی... نسبت به عشق

 من به یه مامان مسئولیت پذیر واسه آروینم و یه همسر عاشق واسه آرسام تبدیل شدم؛

 ...مزندگیمون به لطف خدا عالیه در کنار ه

ما دخترا هم درسمون تموم شد و هر چهار تامون مطب داریم، و به جز مطب به 

 ...زنیمبیمارستان روانی هم سر می

خواست شد؛ بعد طور که خدا واسم میگذره... همونخوام، میمی طور کهزندگی همون

 دونمخوب می کسی به کسی رسیدم که همه کسم شد... کسی کهیه عالمه سختی و بی

 !شه همچین مردیچقدر عاشقمه و کم پیدا می

پرسته و یه مرد کامل و عاشق واسه منه و یه آرسام بعد خدا و مامان باباش، من رو می

 !پدر فداکار واسه آروین

 DNA از همه مهمتر... بعد کلی درگیری ذهنی و گنگی بین حقیقت و دروغ و آزمایش

ون مادر من بودن! مادری که بعد مرگ میر راست عذاب دراومد و ایشا ٔ  ادعای خاله

 !دونسته از خانواده طرد کردهپدرم، پدربزرگم که اون رو مقصر می
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همه سال جرئت طور که معلوم بود اینمن مامانم رو بخشیدم و درکش کردم این

رویارویی با من رو نداشت و از دور حواسش بهم بوده و امیر رو هم مامانم فرستاده بود 

 ...!داشته باشهکه هوام رو 

 !شهمی محسوب من ٔ  امیر هم اینجوری... پسر خاله

. 

. 

. 

 مامان مامان من آمادم بریم دیگه دلم واسه ژیان و تینا تنگ شده؛-

 !م که دستم از پشت آروم کشیده شدخواستم بغلش کن

 ...آروین بابا بدو کفشات رو بپوش، ما هم اومدیم-

 :آروین با اخم ساختگی به آرسام نگاه کرد و گفت

 !(هی من رو بپیشون)بپیچون-

 !با گفتن این حرف دو تایی زدیم زیر خنده و موندیم تو حرفایه این وروجک

  ...بعد رفتن آروین

 :کمرم کرد تو چشمام خیره شد و گفت آرسام، دستاش رو قفل

 تر از من دوست داری!؟تو آروین رو بیش-

 :بلند خندیدم و گفتم

 ...الهی فدات شم حسود من-
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 رفتیم و با هم سوار ماشین شدیم؛

 رو هامونبچه ها، عصر چهارشنبه تران، و تیدا ٔ  امروز چهارشنبه بود و ما و خانواده

 ...عوض کنندحال و هوایی  تا بردیممی بیرون

 اومد؛ش، از خونه بیرون نمیآوا هم با اون شکم گنده

بعد رسیدنمون به قرار امروزمون که پارک سرسبز و رنگارنگی بود، آروین با شوق و 

 ...تینا و باهم رفتن بازی کنن ذوق دوید سمت ژیان و

ا و دخترآرسام و علی و امیر هم که کلی با هم صمیمی شده بودن، رفتن قدم بزنن؛ من 

ها رو خندیدیم هم بچهکردیم و میهم رو نیمکت، نشسته بودیم و هم پر حرفی می

 ...میپاییدیم

خیال دنیا، مثل دوران مجردیمون، با زدیم و بیزمان با انرژی حرف می از زمین و

 !خندیدیمدیوونه بازی، از ته دل می

رس پا شدم و به سرعت، سمت ها نبود با تدیدم آروین بین بچه یه لحظه نگاه کردم و

 ...ژیان رفتم

 خاله آروین کجا رفت؟-

 !کژاست خاله دونمآلوین با دوستش لَفت نمی-

 ...کردنگشتم؛ دخترا هم با نگرانی، کمکم میور رو میور و اونبا تنی لرزون این

با  ؛ها با یه دختر کوچولو کنارش نشسته بودیهو، با دیدنش از دور، که رو یکی از نیمکت

 ...سمتش رفتمدو، به
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 :محکم بغلش کردم و با نگرانی گفتم

 دور شدی؟ چرا بدون اجازه ازمون-

 :ریلکس، خندید و گفت

 مامان، من گندم خانوم رو دیدم و باهاش دوشت شدم، یادم رفت، بهتون َخبَل بدم؛-

 ...با شنیدن اسم گندم به دختر کوچولوی چشم آبی و مو طالئی نگاه کردم

 ای هب..و..س و کنم مقاومت نتونستم زد روم به لبخندی معصومش و مهربون ٔ  رهبا چه

 نشوندم؛ شتپلی لپ رو

 ...!با شنیدن صدایی آشنا، تو جام، خشک شدم

 ...گندم بابا، بفرما اینم از بستنی خودت و دوستِ قشنگت-

ره ر، گقرابعد چند لحظه، با پاهای سست، از جام پا شدم... نگاهم تو نگاهی آشنا و بی

 ...!... اون چشمایِ آشنا مال کسی نبود جز اهوراخورد

 !کرد زمزمه رو اسمم آروم و دراومد بهت از طوالنی، ٔ  بعد از چند لحظه

 ...گندم!؟-

 ...ها، دامن گیرم شدعذاب وجدان بعد سال

 قدر شکسته شده بود، دور چشماش گود افتاده بود و شقیقه هاش سفید شده بود وچه

کرد، این فقط ظاهرش بود که به این روز افتاده بود، چه برسه به ر ناراحتم میاین بیشت

 !درونش

 ...نگاهی به دخترش گندم، انداختم و اهورا هم نگاهی متعجب به آروین انداخت
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دیگه موندن رو جایز ندونستم و با دست و پای لرزون و اشکی که تو چشمام جمع شده 

 فشرد،یبود همراه با بغضی که گلوم رو م

 ...!جا دور شدمدست آروین رو گرفتم و به سرعت، از اون

  در خأل دنیایِ بی جاذبه از نبودنت، عجیب معلقم”

 ...چرخممی چرخم وچرخم و میمی

 تنگ، کسی راهای ناباورِ سرگردان و دلو در چشم

 “!ست شبیه توبینم شبیه خودم، که هنوز عاشق کسیمی

 :در حال تایپ در انجمن

 رمان خنده هاشو عشقه

 رمان سپید به رنگ آرامش

 در کالبد ها رمان خفته

 

 (1roman.irساخته شده است) رماناین کتاب در سایت یک 

 قرار گرفتن رمان خود در سایت یک رمان با ما تماس بگریدجهت 
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