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 pari5136 نوشتھ|ھیرمان عشق در ترک
 

telegram.me/cafeetakroman 
 

 :مقدمھ
  من شدم عاشقی زمانھی ی روزھی

 ھی کھ بود در ترکی کسعاشق
  بودم و ھستمعاشقش

  بودم وھستمادشی بھ
  دارم،دوستم دارهدوستش

  قلب صاف وسادهنی بھ اقسم
  شدمارشی بود،کنارم

  شدمھمدردودلبرش
  شدیشق وعاشق پر از عقلبمون

  کران شدی بیای از درپر
 ادامھ ی ساکن تھران ھستم کھ قراره براپلمھی سالھ د١٩ ی من اورورا پناھسالم،
 ی مشکی وچشمای مشکی متناسب و قد بلند با موھایاندام.  برمھی ترکلیتحص

   برداشتھ ویخاص،با ابروھا
 
 ی صورتی قلوه ای سر باال،لبای دخترونھ ،دماغ کوچولو کمی ولیطونیش

 خوابالو چون تا صبح داشتم ی شدم ولداری صبح از خواب بشھیامروزم مثل ھم.دارم
  ای روھی رفتن بھ ترکیبرا
 

 اتاقم دوباره بخوابم کھ ی غرغر صبخونھ خوردم و رفتم تویبا کل...کردمی میپرداز
 :مامانم گفت

 !  کمکم کن ناھار درست کنمایب-مامان
 .ادیت درست کن من خوابم مخود...خوامینم- اورورا
 !یستی بلد نیچی و ھیکنیفردا ازدواج م-مامان

 !اشکال نداره- اورورا
َ اومده بود بازش کردم مھندامکی بلند شد پمی گوشیصدا َ  رفتن بھ ی برایشوھر صور(ُ
 دی حالتون خوب باشھ فردا حاضر باشدوارمی امیسالم خانم پناھ: نوشتھ بود)ھیترک
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  امیصبح م٩ساعت 
 
 .دیاری محضر مدارک الزم ھم بمی بربالتوندن
 داداش گلمو ی تو رخت خواب صدادمی رو پرت کردم اونور و بعدم دوباره خزیگوش 

 گوشمو ومدی نیی صداستادمی بھ سمت در رفتم و فالگوش انی پاورچنی پاورچدمیشن
   تر کردم کھکینزد

 
   نشمعی ضاشتری بلند شدم تا بعی منم سردنی شدم ھمھ خندنی در باز شد و پخش زمھوی

 خنده داره؟- اورورا
  پا داره؟یقورباغھ درخت-ریام

 ؟یخوب- اورورا
  شما، نھیبھ خوب-ریام

 و بغلش کردم... لوس نشو- اورورا
 ... دی ناھاربخوردیایب-مامان

 ...گذرهی چھ زمان زود میوا
 زی پشت می صندلی رودمی بھ سمت آشپزخونھ دوی چون ضعف کرده بودم فورمنم

  نشستم و مشغول غذا خوردن شدم
  دزدهی غذاتو نمی آروم بخور کسیخواھر-ریام

 !؟یشموری منو می لقمھ ھاای یخوری تو غذاتو منمیبب... بدزدهدیشا- اورورا
 ای ٤٠ ای ٣٠ چند بود لقمھ شمورمی تو رو می و ھم لقمھ ھاخــورمیھم غذامو م -ریام
  ھا؟٥٠دمیشا

 !  مزهیب- اورورا
 دیاخھ با...   فردای ھمش استرس داشتم برامی سرو کلھ زدن ناھارو خوردی از کلبعد

از ...نمیبی و پولدار ھم مپی خوشتی خوب باشھ پسرادمی شای ولبی کشور غررفتمیم
  فکرم خندم گرفت بھ

 
 : رفتم مھند زنگ زده بود،شمارشو گرفتم چند تا بوق خورد و جواب دادلمی موباطرف

 سـالم-مھند
 د؟یسالم چرا زنگ زد- اورورا

 د؟یکنم،خوبیعرض م -مھند
 بلھ، ممنون - اورورا

 !زمان پرواز من و شما عوض شده-مھند
ِا،ک- اورورا   ھست؟یِ

  بعد از ظھر٥فردا ساعت  -مھند
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 یبا.تونیممنون بابت اطالع رسان- اورورا
 خدانگھدار-مھند

 بود ھیمھند ساکن ترک کردی با لھجھ صحبت می حرف زدنش خندم گرفتھ بود اخھ کماز
 گفت چون مادرم مسلمانھ ی مھند مومدی مرانی ایَ بود گھ گاھیرانی چون مادرش ایول

  پس منم مسلمان
 

 ...  ناراحت شدنیلیرفتم تو ھال و خبرو دادم خ. ھستم
  شھ؟ی دلم برات تنگ م،یآج -ریام

   عشقمنطوریمنم ھم- اورورا
  بھت سر بزنمکنمی میسع -ریام

 ینون داداشمم - اورورا
  تو ندارمی من طاقت دوررمی بمیالھ -مامان
   و بعد ھم پدرمو بغل کردمدمشی کنارش نشستم و دستشو گرفتم و در اغوشم کشرفتم

 ... برمکتونیِ قربون اون دل کوچیالھ- اورورا
 دادن وارد اتاقم شدم تا چمدونمو جمع کنم از لباس ی حرف زدن و دلداری از کلبعد
 . ھمھ رو برداشتمشی و کفش و عطر و لوازم آرای گرفتھ تا لباس مجلسریز
 شد رمی دی بود وا٨ بلند شدم ساعتدی تابی صورتم می کھ بر رودیصبح با نور خوش 

 ھم زدم ی کردم رژلب صورتشی آرای کمستادمی انھی ایدست و صورتمو شستم و جلو
   کھ دردمی درویام
 

 :زدم و گفتم یلبخند... ستادهی چوب در اچار
 ؟یدارشدیب - اورورا

 ! لباستو برات انتخاب کنم؟شھی مان،ی ھم بعد ما منای مامان ام،ی بردیاره با -ریام
 .شھیمعلومھ کھ م...زمیالبتھ عز - اورورا

 جاھاش کار ی کھ برخدی مانتو نازک سفھی انداختم ی جلوم گرفت تا بپوشم نگاھیلباس
 ی شده بود با شوار دامننیی تزیی با پولک طالنشیی کھ پادیشده بود و شال نازک سف

   و کفش پاشنھ بلنددیسف
 

  دی سفیِورن
  ات حرف ندارهقھیسل- اورورا

 شھیدلم برات تنگ م-ریام
 ... سمتش و بغلش کردمرفتم

 . از شماھا سختھی منم دوریبرا...زمیمنم عز- اورورا
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 شتری استرسم بمیدی بھ محضر کھ رسمی و سوار شدمی رفتنی بھ طرف ماشری امبا
 وارد شدم ھمون موقع مامان بابا ھم اومدن بعد سالم ری و با امدمی کشیقینفس عم..شد

   بھ طرفیواحوال پرس
 

  می عقد رفتاتاق
 دینیبنش- اقاحاج
 . شروع کردی و بعد از مکث کوتاھمینشست
 با حضور لمی بنده وکای آی محترمھ مکرمھ سرکار خانم اورورا پناھرهیدوش - اقاحاج
 اورم؟یسکھ طال در ب١ ھی با مھری مھند کمالی شما رو بھ عقد دائم اقانیشاھد

 لم؟ی بنده وکایآ: بار سوم گفتیبرا
 )اروم گفتم(با اجازه بزرگترا بلـــھ - اورورا

 کھ مھند ھم بشنوه بھ ی برام مھم نبود نوبت عسل خوردن شد جوری زدن ولدست
 :مامانم گفتم

 می کردیما کھ ازدواج صور ستیالزم ن-اورورا 
 ! ِا رسم ھستش-مامان

 . جام عسل و دستم و بھ طرف مھند گرفتمی من دستمو کردم تواول
  ھا؟یریگاز نگ- اورورا

 ...نگران نباش اورورا-مھند
نوبت من شد دستشو ...خداروشکر گاز نگرفت... اسممو گفت کھ مور مورم شدیجور

 نکردم و دستشو یکھ پر عسل بود بھ طرفم گرفت و گذاشت تو دھنم منم نامرد
   احساس دردھوی.گازگرفتم

 
 داد انگشتشو ول ی پاشو گذاشتھ بود رو پام و فشارمشعوریب...  در پام کردمیدیشد

 .کردم
 پــــــرو- اورورا

 : زد وگفتی خندپوز
 ! ی کارھا نکننی از اگھی دیتا تو باش-مھند

متن .... بھشون دادم ی و در لحظھ اخر نامھ امی کردی حدافظریبا پدرو مادرم و ام 
 :نامھ

 از یادی زیلی خی با فاصلھ ستی کھ معلوم نیمن بھ مدت... زمی و داداش عزمامان،بابا
 ری امدی منو تنھا نذاردیریتنگ شما ھستم باھام تماس بگ دلشھی و ھمکنمی میشما زندگ

  عاشقتم داداش گلم
 

 . باش دوستتون دارممواظبشون
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 :  کھ مھند گفتمی شدنی ماشسوار
 ؟ی اومدینجوریچرا ا-مھند

 مگھ زشت شدم؟...ا - اورورا
  رونی بیای میاورورا دفعھ آخرت باشھ با رژلب صورت -مھند

 نیزنی صدا مکیشما ھم دفعھ آخرتون باشھ منو بھ اسم کوچ- اورورا
 دیخند.. نداره رادی ایخب االن کھ زنم-مھند
 و البتھ جذاب بود قد پی خوشگل ، خوشتشیی خدامیاز حق نگذر..پی خوشتپرو

 مناسب با ی،دماغی چشمان آبد،ی سفی پوست،ی و عضلھ ای ورزشکارکلیبلند،ھ
 ...  بورییصورتش و موھا

 
 و ی شوار مشکھی با ی چھار خونھ ای و آبدی بود بھ رنگ سفدهی پوشی جذبھنرایپ

 کھ ومدی از شما چھ پنھون بدم ھم نمشدمی کھ داشتم مست میساعت مارکدارش و عطر
 .شوھرم باشھ

 من بغل ی صندلمی شدمای مدارک وارد ھواپدنی ودی بعد از بازرسمیدی فرودگاه رسبھ
 کردم ی سعنی ھمی مھند بفھمھ براخواستمی نمی ولدمیترسیپنجره بود من از ارتفاع م

  ینشستم رو. بروز ندم
 

 بلند شد من خودمو بھ نی زمی کھ از رومای و مھند ھم کنارم نشست ھواپیصندل
 . دمی و از ترس لرزوندمی مھند چسبیبازو
 ؟ی دارکاری بدبخت من چی بازو؟بھیترسیم-مھند

 .. بازوت بد فرمھیلیخ- اورورا
 ه جون خودتآر -مھند

 .خوابمیمن خستھ ام م!جون عمت- اورورا
 مھند کھ داشت صدام یبا صدا....دمی خوابمی صندلی جمع و جور کردم  و روخودمو

 . شدمداری از خواب بکردیم
 و.. بلند شدممیدیاورورا رس-مھند

 م؟یدیرس- اورورا
 میاالنھ کھ برس -مھند

 دمی کھ نالدی نشست مھند دستمو گرفت و کشنی زمی کھ رومایھواپ. باز کردمچشمامو
 آخ...آخ-اورورا 

 شد؟یچ-مھند
  شکستھ نکشیدستم توبچگ- اورورا

 ..خوامیمعذرت م -مھند
 ..... کھ تو شوک رفتمدی دستمو تند بوسیرو
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  اورورا؟میبر-مھند
  میبر - اورورا
 مھند بودن گاردیچند نفر کھ فکر کنم باد..شدمی در اوردم چون داشتم خفھ مشالمو

 کھ آدرسشو دادم یباھاشون بھ طرف ھتل... اومدن استقبالمون وچمدونمون رو گرفتن
  ادهی پنیاز ماش.. میرفت

 
  شدم

 نی منو رسوندنجایممنون کھ تا ا- اورورا
 امی می زنگ بزن فوری داشتی کاری ولکنم،یخواھش م-مھند

 ن،ممنونی طالقو خودتون انجام بدیپس کارا- اورورا
 ...باشھ-مھند
 ذره ھی وکردمی صحبت میسی انگلدی بھ بعد بانجایاز ا. تکون دادم کھ مھد رفتیدست
 .بھ ھتل رفتم... کھ بلد بودمیترک

 ماه بعد٢
 امی برام پدمی برداشتم دلموی موبادمی و لباس ھامو پوشرونی از حموم کردن اومدم ببعد

 . اومده بازش کردم
 .دیریگ با من تماس ب،لطفایخانم پناھ-مھند

 : بوق برداشتنی زدم بھش و با اولزنگ
 بلھ؟-مھند

 سالم- اورورا
 ؟یسالم،خوب-مھند

 ) کردمدیرو آقا تاک(ممنون،اقا مھند- اورورا
 یلی و خدی انجام بددی دارم کھ بای شرطھی گفتھ بودم ادتونھی بھتون بگم خواستمیم-مھند

 !آسونھ؟
 بلھ- اورورا

 بھش عمل دی حتما بای ولکنمیاالن برات اس ام اس م.ی داری حافظھ خوبنیآفر-مھند
  ھا؟یکن

 باشھ- اورورا
 : اومدامی پقھی رو قطع کردم بعد چند دقیگوش
 ...!ی بوسھ طوالنھی-مھند
پـــــرو ... ھاھی گفت،عجب آدمی می چنیا.. تھران باز شددونی کنم چشمام اندازه مفکر

 براش زدم
 .رمی طالق رو بدون حضور تو بگچون قراره... دمتی اگھ دیول - اورورا

 ....!مینی بیحاال م -مھند
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 دو ماه نی ای اون حرف مزخرف شدم ومشغول خوندن روزنامھ شدم توالی خیب
 استخدام ی برای آگھھیچشمم خورد بھ . کارمو راه بندازمتونستمی خوب شده بود ممیترک

   جوونی منشھی
 
 : گفتمتیبا عصبان. بلند شدمی گوشی بخونم کھ صداطشوی شراخواستمیم

 بلھ؟- اورورا
 ؟یخوب... چھ خشن-ریام

 ؟ی؟خوبییاره،تو: گفتمیفارس
 ؟ی باشھ نکنھ دوست پسر داریپس قراره ک-ریام

 .. من کھ شانس ندارم..دوست پسرم کجا بود - اورورا
   شمی خودم دوست پسرت مایب: با خنده گفتریام

 قربونت ،مامان و بابا خوبن؟- اورورا
 اره-ریام

  باھاشون حرف بزنم؟شھیم:اوھوم،با ذوق ادامھ دادم- اورورا
 ...!نھ-ریام

 ! شده؟یزیچرا؟ نکنھ چ- اورورا
 ! ھستم اون ھا خونھ ھستنرونیفقط من ب... نشدهیزینھ چ-ریام

   داداش جوونمیمرس...آھا- اورورا
 ! دلم برات تنگ شده بودکنمیخواھش م-ریام

 . بوسمتیم....منم عشقم- اورورا
 خدافظ-ریام

 خدانگھدار- اورورا
 :شماره شو گرفتم..  داشتمطشوی کردم و دوباره روزنامھ رو خوندم شراقطع

 . تون تماس گرفتمی آگھیسالم، من برا- اورورا
  دییبلھ،بفرما-

 ام؟ی بتونمی من مدی رو استخدام نکردیاگھ کس- اورورا
 .نیش مشغول بھ کار بنی داشتطشویاگھ شرا... بھ آدرسنیاری بفیتشر-

 اونوقت حقوقش چنده؟- اورورا
 ..ری لونیلیسھ م-

 ام؟ی فردا ساعت چند ب،یمرس- اورورا
 نیاری بفیلطفا فردا با مدارک الزم تشر.. میظھر ھست٣صبح تا ١٠ساعت-

 .نمتونیبیپس فردا م...یمرس- اورورا
 ری غی انھی دوست داشتم تو زمی بود ولاتی بود رشتھ من ادبیحقوقش عال. کردمقطع

 . کار کنماتیاز ادب
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 ،دستمال ی کت و شلوار سورمھ اھی از دانشگاه اومدم خونھ لباسمو عوض کردم بعد
 بھ خودم ی توالت رفتم و کرم برنزه ام رو برداشتم کمزی  بھ طرف میگردن زرشک

  مل،رژگونھیزدم ،ر
 

 گھی مھند افتادم ھمون رژ بود کھ گفت دادی رو برداشتم زدم ی صورت،رژلبیصورت
مثل ماه شده بودم بھ طرف کفشھام رفتم و .. خبر بودمینزن ازش طالق گرفتھ بودم و ب

   کفش پاشنھ بلندھی
 

سوار اوژانس شدم و بھ طرف شرکت رفتم ... ادی پام کردم زنگ زدم آژانس بیزرشک
 ی نداشم ولاجیگر چھ من اصال بھ پول احت... تا بتونم اونجا کار کنمکردمیتو راه دعا م

   منوی حسھیانگار 
 
 . کشوندی شرکت منی ابھ
 و وارد دمی کشیقینفس عم. رو دادمھی شدم وکراادهی پنی از ماشدمی شرکت کھ رسبھ

سوار آسانسور شدم و دکمھ رو زدم بھ .رفتمی مدیبا٢٢طبقھ.  برج بودھیشرکت شدم شب
   منمرفتیباال کھ م

 
 آسانسور بھ خودم اومدم و یا صدا بودم بدهی ترسیلیخ.شدی داشت از جاش کنده مقلبم

 ... کھ باھاش تماس گرفتھ بودمیاز آسانسور خارج شدم رفتم سمت ھمون خانم
 ؟... نھنی اورورا باشدیسالم،شمابا- خانم

 بھ طرفم گرفت مشغول پر کردنش شدم خوشبختانھ یبرگھ ا.بلھ،خودم ھستم- اورورا
 ادی یم چون با ھوش بودم فور داد منوترروی الزم کامپیقبولم کرد و بھم آموزش ھا

 ... گرفتم
 ی جلسات و مالقاتستی لناھمین،ای کنوتری پرونده ھارو وارد کامپنیخب،ا- خانم

 ؟یایاز پسش برم..سھیرئ
 .نیریبلھ،شما ب- اورورا

 .ری رو بگ٦ شماره ی داخلی داشتی کاررمیپس من م-
 بھ بدنم یمشغول کارم شدم بعد از اتمام کارم کش و قوس.  تکون دادم کھ رفتیسر

 فموی جمع کردم و کلمویوسا..شب بود٧دادم وساعتو نگاه کردم چھ زود شب شد ساعت
  یبرداشتم رفتم تو

 
ِخواستم خارج بشم کھ نگھبان )  ثبت زمان رفت و آمدیبرا( وانگشت زدمینگھبان
 :گفت

 !..ھاتون کار دارن باسی رئیخانم،آقا-
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 خودمو کنترل کردم یلی رسوندم و خسی خودمو بھ اتاق رئیبھ سخت.. خستھ ام بابا َاه
 تا فحش ندم بھش در زدم

 )مغرور....یزی چیدیی بفرماھی( توایب-سیرئ
 : گذاشتم و آھستھ گفتمزشی می بود پرونده ھاھم دستم بود رونیی شدم سرم پاوارد

 ن؟ی نداریبا من کار- اورورا
 ..نھ،برو-سیرئ

دخترھا تو شرکت . عطرش مست نشمی رفتم تا با بورونی صداش آشنا بود زود بچقدر
 . دهی کس ھم رو نمچی مغرور و بھ ھیلی و خپھی خوشتیلی خگفتنیم
 ھتل نباشم دانشگاه ھم خوب گھی روزھا دنبال خونھ بودم تا دنی طرف ھتل رفتم ابھ

 . داده بودمیبود امتحاناتم رو بھ خوب
 ...دمی خستھ بودم فقط لباسمو عوض کردم و بدون شام خوابیلی اتاق شدم چون خوارد
 بلند شدم دست و صورتمو شستم و حاضر شدم کھ برم دانشگاه بعد ٨ ساعت صبح

بعد از دانشگاه خواستم ... ی چھ روز کسل کننده ای شرکت وارفتمی مدیدانشگاه ھم با
   برم شرکت کھمیمستق

 
 یدامن کوتاه تا باال( کت قرمز و دامنھی دوس ندارم رفتم ھتل و ادی لباسمو زدمید

 دخترونھ ھم کردمو کفش لژ دار قرمزمو پام حی ملشی آراھی یبھ رنگ مشک) زانوم
  کردم و از ھتل زدم

 
ِ مرد داره منو با چشماش درستھ قورت دمی کھ نشستھ بودم دیتوتاکس..رونیب
 ..وا...دهیم
 : با ناز و عشوهیمشغول انجام کارھام بودم کھ تلفن  زنگ خورد جواب دادم ول 

 بلھ؟- اورورا
 ِا بازم صداش آشنا بود چرا؟... اتاقماتویب-سیرئ
 .  شدمسی اتاق رئی تلفن رو گذاشتم و راھتیبا عصبان.. بگم قطع کردیزیتا اومدم چ 

 ...!! مھندهکھنیِ سرمو باال گرفتم کھ کپ کردم ا انباری شدم اوارد
 !سالم اورورا خانم،پارسال دوست امسال آشنا-مھند

  سالم- اورورا
 ..! تعجبش موندهیتعجب نکن،چون ھنوز جا-مھند

 س؟ی رئنیکارم داشت- اورورا
 !ھ؟ی گفتھ بودم خواستھ ام چادتھیآره؛ -مھند

 یای بدیَ ھمھ شرکت عدل بانی کم عقل اِی اگفتی خاک تو سرم اون بوسھ رو میوا
 : گفتمی لرزونیبا صدا... سرتری خی کار کننجایا

 بلھ؟- اورورا
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 یدونی مدونمیم..خودتو بھ اون راه نزن-مھند
 ؟ی اجراش کنیخوایخب،حاال م- اورورا

 !شک نکن-مھند
 کار تکرار شد نی قدم رفتم عقب اونقدر اھی قدم جلو اومد منم ھیمھند کھ ..اوف- اورورا
  شانسیَاه بھ خشک.. نداشتم ی و راه فرارواری بھ ددمیکھ چسب

 ..!ی زدیچھ رژلب خوشرنگ-مھند
 ...پرو- اورورا

 بھم دست داد یبیحس عج.. لبام گذاشت ی داغشو روی صورتشو جلو اورد و لبامھند
 انگار دی بوسیمھند داشت با شدت لبامو م...ی اعتراض بکنم و نھ ھمراھتونستمینھ م

  شدیداشت لبم کنده م
 
 قھی بدتر شد بعد چند دقی ھلش دادم ولشدمی داشتم خفھ مگھید... داشتینیری حس شیول

 ... گرفتھ بود ولم کردیکھ اونم نفس تنگ
  خوشمزه بودیلی،خیمرس-مھند

  بھ نام خجالت در درون تو ھست؟یزیچ- اورورا
 ..!زمینھ عز-مھند

 ..!واقعا کھ- اورورا
 : گفتی لحن خاصھی جمع و جور کردم وبھ طرف دررفتم کھ مھند با خودمو

 ..!ادی کفش لژدار نپوش،خوشم نمگھید-مھند
 !اد؟یمگھ قراره تو خوشت ب- اورورا

ناراحت بودم دوست ...رونیاز شرکت زدم ب...درم محکم بستم. اتاق خارج شدماز
حالم . و دھنمو شستمدمی خری آب معدنیازفروشگاھ.. بوسھ ام با عشقم باشھنیداشتم اول

 .خوردیداشت بھم م
 جالبھ اون باھام ی ولکنمی سرد با مھند رفتار میلی و من خگذرهیتھ از اون روز م ھفدو
 بعد از ظھره و ٥االنم ساعت ... ستی نیدانشگاه ھم خبر..  کنھی خوب رفتار میلیخ

  دارم کارھامو تو
 

 یکارم کھ تموم شد بلند شدم و بھ سمت اتاق مھند رفتم در زدم وقت...دمی انجام مشرکت
 :اجازه داد وارد شدم و گفتم

 ؟ی با من نداریکار - اورورا
 ؟یگردی دنبال خونھ مدمیشن-مھند

 بلھ- اورورا
 : اشاره کرد و گفتزی می روی بھ برگھ امھند
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بھ طرف برگھ رفتم و برش ... اجاره اش ھم مناسبھکھی و شزی خونھ تمھی نیا-مھند
 ... نجای بھ اکی بود و نزدیداشتم خونھ تو منطقھ خوب

 . کنمی مدایممنون،من خودم خونھ پ- اورورا
 دی بای حرفچی بدون ھیعنی ایگفتم ب...! نھای خونھ نی ایای بی تونیمن نگفتم م-مھند

 .یقبول بکن
 ماه نی حقوق اشھی اجاره اش رو بدم منکھی ای براستی نیباشھ انگار چاره ا- اورورا

 د؟یھمو زود تر بد
 .فرستمیاره،فردا برات م-مھند

 .ممنونم از لطفتون- اورورا
  شدمخکوبی میی بودم کھ با صداابونی شرکت خارج شدم مشغول قدم زدن تو خاز

 ! برسونمتایاورورا؛ب-مھند
 بود امروز بھش توجھ نکرده پی خوشتشھی بھش کردم المصب ھمی و نگاھبرگشتم

ود با  بدهیپوش)  روشنی بھ قھوه الیما(ی کرمراھنی با پی کت و شلوار مشکھیبودم 
   و قھوهیکروات کرم

 
دستمو کھ ...شدی مکی کھ بھم نزدشی و دوختم بھ چشمان آبدمینگاھمو ازش دزد...یا

 .شدمیگرفت داشتم منفجر م
 ...مینی اون خونھ رو ببمی برایب-مھند

  کنمھی اول برم ھتل تا تسودیبا- اورورا
 : بھ دستم داد و گفتیبرگھ ا.. کردمنکارویبا حقوقت ا-مھند
 دشی رسنمیا-مھند

 ...ممنون- اورورا
 . کردی بھ من محبت منقدری شده بود چرا ابی خورده رفتارھاش عجھی

 ذوق کردم یکل.  واو پورشھ استدمی دنمی بشنکھی قبل از امی رفتینی بھ سمت ماشباھاش
 . زدم و سوار ماشن شدمیلبخند.رنگشم قرمز بود

 .کردی نگاه می چشمری ھمش منو زری مسیتو 
 ..!گمی م؟رژلبتویدی شوھر سابقت گوش نمی کھ بھ حرفھانمی بیم-مھند

  ندارهیتی شوھر سابق،پس اھمیگیخودت م- اورورا
 : بھم زدو گفتیچشمک...اوھوم-مھند
 ؟یدی کھ گوش مدتویحرف شوھر جد-مھند

 . بھ عالقھ ام نسبت بھ شوھرم دارهیبستگ- اورورا
وارد ... بود ٥ بود کھ خونھ من طبقھیکی شدم آپارتمان شادهی پنی از ماشمیدی رسیوقت

 پنجره ھی پشتشم کلشو واری بود کھ دمنیخونھ شدم سمت راست ام رو نگاه کردم نش
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  بزرگ در بر گرفتھ
 

 اف بھ رنگ قرمز و ی ام دی ھانتیرو بھ رو در، آشپز خونھ قرار داشت کھ کاب. بود
 ھم ی بھداشتسیوسمت چپ ھم راھرو قرار داشت کھ سر. کامللی داشت با وسادیسف

  تو راھرو بود
 

 ی نارنجیواری اتاق خواب بود وارد اتاق خواب شدم با کاغذ دھی راھرو ھم یانتھا
 ھیوار،ی بھ ددهی چسبی نارنجدی سفی با رو تختی نفره چوبھی تخت ھی شده بود و نییتز
  دهی مطالعھ ھم چسبزیم
 
 توالت ھم اون طرف تخت بود کھ روش فقط چند تا زی تخت بود،مکی نزدواری دبھ

 . بودیکی اتاق شیلیعطر بود،خ
 ! ھستی و قشنگکی خونھ شیلیممنون،خ- اورورا

 شده دهی پررنگ چی زرد و آبی کھ با مبالمیوارد ھال شد...نی ھال ھم ببمیابریب-مھند
 ... مبل ھا بودی ھم رو بھ روونیزی تلوزیبود، م

 ؟یدیپسند-مھند
 ھیآره،عال- اورورا

ازش گرفتم و بعد ..بھ چمدون اشاره کرد ... ھاتلی ھم وسانیخب من برم ، ا-مھند
 . باالخره رفتشیآخ: زدم و گفتمیلبخند. خارج شدیخدافظ

بھد از خوندن . دوش گرفتم و لباسھامو تنم کردم مشغول درس خوندن شدمنکھیبعد از ا.
 داداشم ری نگاه کردم املمیبھ صفحھ موبا. بلند شدلمی موبای دانشگاه ام صدایجزوه ھا

 .بود
 ) گفتمیفارس( داداش؟ یر،خوبیسالم ام- اورورا

 ...نیَبھ بھ خانما افتخار داد-ریام
 !ھمھ خوب ھستن؟...گھیبلھ د- اورورا

 .ھی تو خالیفقط جا..بلھ-ریام
 یگی بلھ مینجوری کردم ایمگھ ازت خواستگار- اورورا

 .ی داشتھ باشی شوھرنیدلتم بخواد ھمچ-ریام
 قربونت برم- اورورا

 عاشق شدم.. ی بسوزه درد عاشقِیا-ریام
  می افتادیمبارکھ،پس عروس- اورورا

 ..دونھی نمیچینھ بابا فقط من دوستش دارم اون ھ-ریام
 یرسیبھش م.زمی عزکنمیبرات دعا م- اورورا

 . خدافظزنگمی دارم بعدا می پشت خطنیباشھ،بب-ریام
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 .باشھ خدافظ- اورورا
 باھاشون ذاشتی و نمرفتی طفره میِ ھرمی تنگ شده بود امی مامان بابام حسابی برادلم

 ھی نکھیبعد از ا.. بود ی خوردنیزای پر از چخچالی شب شده بود گھید...صحبت کنم
   خوردم بھیزیچ
 

 .دمی اتاقم رفتم خوابطرف
 بھ بدنم دادم و یکش و قوس.. شدمداری از خواب بلمی آالرم ساعت موبای با صداصبح

 ایخدا." کردمی حس آرامش مدادی حال میلیتو وان نشستھ بودم خ... رفتم حموم
  بعد از دوش گرفتن"شکرت

 
 ھم کردم یمی مالشی آرادمی پوشی با دامن مشکی کت نارنجھی اومدم و رونی حموم باز

 یلیرکت شدم کارھام خوارد ش.رونی ھم پام کردم و از خونھ زدم بیکفش لژ دار نارج
  دی بود اخھ باادیز
 

بعد از اتمام کارم بھ اتاق مھند رفتم و پرونده ھا و ...دادمی ملی رو تحوقراردادھا
 : گفتینی دلنشی کھ با صدارونی گذاشتم اومدم برم بزشی میقرارداد ھا رو رو

 ؟ی خانمیدوباره بھ حرفم گوش نداد-مھند
 ؟یچھ حرف- اورورا

 ..!گمیتو بھ اون راه نزن کفشتو ماورورا،خود-مھند
 .ی فراموش کردگاھتوی جانکھیمثل ا- اورورا

 یزی چستی بھ عنوان رئی کجاست وقتگاھمی ھستم و جای کدونمینھ،من خوب م-مھند
 .ی گوش بددی باگمیبھت م

 مخالفت دادی اجازه نمی حترونی دستمو گرفت و باھاش از شرکت اومدم باومد
 : گفتمی کنھ کھ با لحن تندنشیخواست منو سوار ماش...کنم

 !؟ی دارکارمیولم کن چ- اورورا
 .ی ھوا بخوررونی ببرمت بخوامیم... یچھ عصبان-مھند

 . قدم بزنمخوامیم.خوادینم- اورورا
 فکر بودم کھ حس یتو... شدمابونی بھ حرفھاش بکنم روانھ خی توجھنکھیبدون ا 

 نیی رفت پاشھیش...دمی ترسیلیخ... کردهمی حرکتشو با حرکت من تنظینی ماشھیکردم 
 : گفتیو مرد

 جوون... توی داریکلی چھ ھیوا...زمی باال عز؟بپریخانم- مرد
 شد منم زدم بھ ادهی پنی کرد از ماشدنی حرفش وحشت کردم دستام شروع بھ لرزاز

 کھ روبھ کردمی خوب بدوم داشتم فرار متونستمیفرار خداروشکر کفشم لژ دار بود و م
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 ِ  مرد نھ دو تا اھیروم 
 
 دوتا از اون مردھا منو کردن تو خوندمی داشتم اشھدمو مگھی دشدی داشت اضافھ میھ

 یلمای بود کھ تو فی باشھ،آخھ نوع پوششون جورگاردی بادومدی بھشون میول(نیماش
 ) بودمدهی دیخارج

 نی ھمی بود برادهی فای بی تا ولم کنن ولکردمیم تقال ی نشستھ بودم و ھنی ماشتو
 . شدمالیخیب

 نی کند؟ولمیخوای از جونم میچ- اورورا
 مارو مھند خان میرسونی نمیبی ما بھ شما آسدیاورورا خانم،نگران نباش-گاردیباد

 ...فرستاده
 بود کھ دست اون مرد آشغال نی بازم بھتراز ایول.. دارهکاری با من چاروی نی اَاه
 . لبم نقش بستی رویناگاه لبخند.وفتمیب

 م؟یریکجا م- اورورا
 ..بھ قصر مھند خان-گاردیباد

 اوھوم- اورورا
 بھ قصر انداختم کھ دھنم باز ی بھ قول خودشون نگاھمی شدادهی متوقف شد و پنیماش

 . استانبول باشھی قصر تونی بزرگترنیواو فکر کنم ا...موند
 ی قشنگی کھ سنگ نماشتری بدمی شاای بزرگ کھ فکر کنم حداقل سوبلکس بود یالی وھی

 ینجوری استخر بود ھمالی کھ اطراف وی،کرمی نارنج،کرمی نارجیداشت بھ رنگھا
  تو دلم داشتم قربون

 
 منو بھ خودم گاردی بادی نرفتم کھ صداای از دار دندهی ندالی کھ ورفتمی مھند مصدقھ
 اورد

 ن؟یشیموارد ن-گاردیباد
 ....  دمی من ندی ھمھ لوکسنیبابا ا.. بودرونشی توش بدتر از بمی وارد شدگاردی بادبا

 . حق اومدن بھ اونجارو ندارمن؛منی بریخودتون بھ سالن اصل-گاردیباد
 دختر ھی ناراحت شدم مھند و دمی کھ دیزی رفتم کھ از چی بھ سالن اصلشیی راھنمابا
 نگاه نکنم شتریچشمامو بستم تا ب.دنی بوسی مگروی داشتن ھمدی تو عالم مستگھید

   بغضنییسرمو انداختم پا
 

 ...یزی چھی با عجلھ بھ طرف در رفتم کھ خوردم بھ کردم
 بھ سرعت اومد اما با ینطوری روحھ کھ اایِ ا مگھ جنھ دمی بلند کردم کھ مھند و دسرمو

 :دمیگرفت نال بھ راھم ادامھ دادم کھ مچ دستمو دمی کھ دی صحنھ ایادآوری
 ..!ولم کن- اورورا
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  شده؟یزیچ-مھند
 شنیبرو بھ دوست دخترات برس،ناراحت م- اورورا

 : گفتمی زد کھ منم با حالت تھاجمی قھقھھ امھند
  گفتم؟ی خنده دارزیچ- اورورا

  برادرمھوونھ،اونید-مھند
 !یخرخودت- اورورا

 خرده دختر ھی کھ البتھ نھی از اونا ایکی تا برادر دارم کھ ٣اون ھمسان منھ ،من  -مھند
 بھ من چھ؟... بازه
مھند منو بھ طرف سالن ... تھ دلم شاد شد یول...کردمی فقط داشتم نگاھش مینجوریھم

 . انجام بدنی بدتری بودکارھاکی نزددمی برد و دوباره صحنھ رو دیاصل
 .می کنم بھتر باشھ بر؟فکریباور کرد-مھند

 خوشگل و بزرگ یلی کھ خمی رفتیتاق حرفش خندم گرفت و بھ ھمراھش بھ ااز
 . اتاق نشستمی توی مبل زرشکیرو...بود

  کجاس؟نجایا- اورورا
 اتاق منھ-مھند

 مھند داره دمیبھ پام نگاه کردم د. در پام احساس کردمییگرما...  خوشگلھیلیخ- اورورا
 ...!کنھی پام میکفش قرمز پاشنھ بلند جلو باز قشنگ

 ؟. لژدار نپوش باشھگھیاد؟دیخوشت م-مھند
 کرد کی بھم نزدشوی آبیچشما.. چشمامو بھش دوختمیممنون، با لبخند خاص- اورورا
 :و گفت

  اوروراییبای زیلیخ-مھند
اره من دوستش داشتم چرا دروغ ..کردنی دلم آب می قند تولوی کلوی حرفش انگار کاز

 .بگم
 .. نپوشگھیمجبورم نکن روت حساس بشم د-مھند

 :گفتم بھش ناخواستھ
 :ازم فاصلھ گرفت و گفت. کھ تو شک رفتمدی بوسمویشونیپ.چشم- اورورا

 . مزاحمت نشنگھی گذاشتم تا دگاردیبرات باد-مھند
 ...یول- اورورا

 : کننی کھ گفتم خدمتکار رو صدا زد و گفت منو ھمراھنیھم-مھند
 و بھ  کردنی منو سوار ماشگاردی رفتم بادی از خدمتکارھا بھ در خروجیکی ھمراه بھ

 .میطرف خونھ رفت
 : زنگ خورد جواب دادممی کھ گوشخوردمی می مبل نشستھ بودم و چایرو 

 دییبلھ؟بفرما- اورورا
 ؟یسالم دخترم،خوب-مامان
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 چون دلم براش تنگ یول.. نگران شدمی بود انگار حال نداشت کمی جورھی صداش
 . نکردمیشده بود توجھ

 ؟ی خوبم شما خوبزمیسالم مامان عز- اورورا
 اره دخترم-مامان

 ...گھی نمنوی صدات ایول- اورورا
 ...سرما خوردم-مامان

 بابا خوبھ؟..مواظب خودت باش- اورورا
 : اومد و مامان گفتیی صداھی...اره-مامان
 .خدافظ و قطع کرد... من فعال برمدخترم

 یبعد از خوردن چا... ذره شده بود ھی ذره حالم بھتر شده بود اخھ دلم براشون ھی
 .دمیخواب

 خانما یتو شرکت برا( شرکت رفتم کھ برم استخرنی ھمی دانشگاه نداشتم براامروز
 خستھ شدم اومدم نکھی بعد از اکردمی استخر بودم و داشتم شنا میتو) استخر داشتن

   تادمی و دراز کشرونیب
 

)  سقف نداشتی بود ولدهی بود کھ دور تا دور پوشیاستخرش جور..( رمی بگآفتاب
 ییکھ با صدا. ندادمیتی اھمنی ھمی از خانم ھاست برایکی فکر کردم دمی شنییصدا...

  خکوبی مدمیکھ شن
 

 :شدم
 ؟یینجایِا،ا-مھند
 و سرمو انداختم دمیخجالت کش...  بودم دهی پوشکھی دوتیوی بھ خودم کردم ماینگاھ

 .نییپا
 ... ھانی از ادمی دادی،زی خجالت بکشخوادینم-مھند

 ...ی جا کردی بھش بگم تو بخواستمیم. نگاه کردم و با اخم بھشبرگشتم
 ...ی تو تکیی خدایول-مھند

 : ھام گذاشتم و گفتمنھی حرفش دستمو رو سنی ابا
 . توجھ بھ حضورش کرمم رو در اوردمیب...یھ- اورورا

 ِ کرمت رو بزنمیخوایم-مھند
 شروع کرد بھ کرم زدن و ماساژ دادن دمیباشھ کرمو بھش دادم بھ پشت خواب- اورورا

 ...افتی شیضربان قلبم افزا..پشتم
 ؟ی دوست داریلیخانوادتو خ-مھند

 بدنم متوقف شد و بعد یحرکت دستش رو...رمی میمعلومھ،بدون اونا من م- اورورا
 .... دوباره بھ حرکت در اومدیمکث
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 ؟یدی سوالو پرسنیچرا ا- اورورا
 !ینجوریھم...یچیھ-مھند

 :در لحظھ آخر گفت..شد رفتبلند  
 رهی ھم بمگھی ممکنھ بخاطر تو کس در،چونینم-مھند

 ....وردمی سر در نیزی حرفش چاز
جواب .. رو گرفتم ریشماره ام... کھ بغلم بود رو برداشتمیلی شدم نشستم و موبابلند
 . بھم دادی ھفتھ مرخصھیبرگشتم خونھ جالبھ مھند بھم گفت کار نکنم فعال ...نداد

 ی جواب داد خودمو آماده کرده بودم بھش کلندفعھیا... رو گرفتم ری شماره امدوباره
 : جواب دادبھی مرد غرھیفحش بدم کھ 

 بلھ؟- مرد
  ھست؟ی پناھری امی آقالیسالم موبا- اورورا

 ھست کھ ی چند ساعتھی بھ ھمراه مادر و پدرشون تصادف کردن وشونیبلھ،ا- مرد
 ...سھی ھم اداره پلنجایفوت کردن ا

 یعنی!اونا مردن.  تار شدمی سرم خراب شد چشمام بخاطر گری روای دنانگار
حاال من بدون اون ھا ! کھ من داشتم مردنی کھ عاشقشون بودم و تنھا کسانیی؟کسایچ
   رحمی بیای دننی ایتو
 
 ! کنم؟کاریچ

 چرا بھم ی ولدونستینفسم بند اومده بود پس مھند م.. از دستم افتادلیموبا
 افتادم ری خاطرات امادی... دادم بھ مبل و چشمامو بستمھی شد تکیاشکھام جار...نگفت

  ادی. گفت عاشق شدمیکھ بھم م
 

بلند ... خاطره و حسرتای دنھی با مامان بابام،اونا رفتن و منو تنھا گذاشتن با خاطراتم
 ....دمی نفھمیچی ھگھی رفت و دیاھیشدم چشمام س

 مھند
 کھ داشتم یدی با کلشدمی داشتم نگران مگھید.. اورورا باز نکردی بار در زدم ولچند

 دمی وارد ھال شدم کھ ددمی نشنیجواب....اورورا،اورورا:درو باز کردم و واردشدم گفتم
  ی روھوشیاورورا ب

 
 فی نبضشو گرفتم ضعدمشی و درآغوش کشششی افتاده قلبم بھ درد اومد رفتم پنیزم
 ...مارستانی کردمش و بردمش بنمیدم و سوار ماشبلندش کر.بود

 اورورا
 .کنھی نگام می مھند داره با نگراندمی باز کردم،دچشمامو
  کجام؟شده؟منیچ- اورورا
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 ..!نجای اوردمت ای شده بودھوشیمارستانھ،بی بنجایا-مھند
 شد ی از چشمانم جاری افتادم قطره اشکزانمی مرگ عزادی.ارمی بادی بستم تا بھ چشمامو

ھنوز ... صدای بی کردم ولھی اش گذاشتم و گرنھی سیکھ مھند بغلم کرد سرمو رو
  تودلم.شدیباورم نم

 
 .کنمی من،خواھشین،برگردیچرا رفت:گفتم
 . چشمان خوشگلت پوف کردهنی نکن،ببھیگر-مھند

 وجود ی گرمانقدریا... ششونی برم پخواستمی من مکردمی بھ حرفاش گوش نماصال
 ...مھند برام آرامش دھنده بود کھ بھ خواب رفتم

 مھند
 کھ محکم منو ارمی اورورا خوابش برده خواستم از بغلم درش بدمی دقھی چند دقبعد

 تخت گذاشتمش و پتو رو ی زدم کھ ولم کرد آروم روی دستش بوسھ ایرو..گرفت
   و بھ چشماشدمیروش کش

 
 کھ عاشقشم و با یچشمان مشک..ودش کرده کھ منو جذب خیھمون چشمان... شدمرهیخ
 ...کنھی می تابی کوبھ و بی دلم براش مدنشید

 لبش ی روی نشستم و بھش زل زدم موھاشو نوازش کردم لبخند محوکنارش
 دی از خودتون بپرسدیشا...دمی بوسشویشونی شدم و پکیآروم آروم بھش نزد...نشست
   زود عاشقشنقدریچرا ا

 
فقط ..  گفت دوست دارمی خودشو بھم چسبوند و الکدمی کھ د رویچون ھر دختر!شدم؟

 ھی بود تنھا ی نداشتم فقط مادی کس ارزش معنوچی ھی من برایعنی،...! بخاطر پول
  یبار در نوجوان

 
 ..! شدم کھ اون ھم از دست دادمشعاشق

 بغلش نی ھمی کنم برادارشی بومدیھنوز خواب بود دلم ن..می اورورا بھ خونھ اش رفتبا
 باز کردم وارد خونھ شدم و درو ی انداختم و درو بھ سختدیکل..کردم و بردمش تو خونھ

  بردمش.با پام بستم
 
از اتاق خارج شدم و شماره .دمی تخت و پتو رو روش کشی اتاق و گذاشتمش روتو

 : مورد اعتمادم رو گرفتمی از خدمتکار ھایکی لھیجم
 سالم-مھند
 سالم قربان-لھیجم

 ؟ی داریت خالوق-مھند
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 دییشما امر بفرما...بلھ مھند خان-لھیجم
 داره ی باشھ کھ اورورا برام ارزش خاصادتمی.یقراره بھ اورورا خانم خدمت کن-مھند

 ؟یدی چشمت ابروئھ،فھمی باالی بھش بگدیپس نبا
 بلھ قربان-لھیجم

 .ای زود بفرستمیآدرسو برات م-مھند
 الزم ی ولکنھی مخالفت مدونستمی اورورا رو تنھا بذارم مدمیترسی مگھی کردم دقطع
خانوادشو از دست داده . رد کردمیبا دانشگاه ھم تماس گرفتم و براش مرخص...بود

  اجیبود و بھ زمان احت
 

 .ادی تا بتونھ با مرگ اون ھا کنار بداشت
 اورورا

 ... بغلم نشستھی خانمھی دمی باز کردم کھ دچشمامو
 ؟یکنی مکاری چنجاید؟ای ھستیشما ک- اورورا

 بھ بعد بھ شما خدمت نی ھستم اورورا خانم،مھند خان خواستن کھ از الھیمن جم-لھیجم
 .کنم

 . حوصلتو ندارمرونی ب؟بروی چیبرا- اورورا
 . نکنمتتونی اذدمی دارم قول ماجی پول احتنیمن بھ ا...خانم توروخدا -لھیجم
 بلند شدم و لھیبا کمک جم.ً اسم پولو اورد دلم براش سوخت و ناچارا قبول کردمیوقت

 یی سوپ ھاادی اش حرف نداشت یآشپز.. کھ برام درست کرده بود رو خوردمیسوپ
  کھ مادرم برام درست

 
 . افتادم کھ بغض کردمکردیم

ام پر  اون ھا رو بری خالی تونست جای نمی ولدیرسی بھم ملھی روزھا جمنی اگرچھ
مھند زنگ زد .. سرما خورده بودمی نداشتم و کمی اصال حال خوشنی ھمیبرا.کنھ

  ی بیبرداشتم و با صدا
 

 : گفتمیحال
 سالم- اورورا

  شده؟یھ؟چینجوریچرا صدات ا-مھند
 . سرما خوردمیکم- اورورا

 : گفتادی با فرمھند
 !ست؟ی نشتی پلھیمگھ جم... یغلط کرد-

 .چرا ھست- اورورا
 .ی شدینجوریا اپس چر-مھند
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 ؟!ستی نیِچون کل خونوادمو از دست دادم غم کم- زدمادیفر
 ...دیببخش-مھند

 .. شرکت تا پرونده ھارو وارد کنمامیفردا م- اورورا
 ! شرکت ھایای بیحق ندار!ھیپرونده چ-مھند

 !؟یِا،اخراجم کرد-  گفتمی متعجبیباصدا
 .ی فقط دوست ندارم کار کنینھ،شما کھ تاج سرم-مھند

بلند ...صبح بود٨ انداختملمی بھ ساعت موباینگاھ... اومدم اعتراض بکنم قطع کردتا
 ھی.چون زمستون بود و ھوا سرد بود.شدم و بھ طرف اتاقم رفتم کمد لباسھامو باز کردم

   روشنیپالتو شراب
 
موھامو .دمی تنگ پوشی بود، با شلوار مخمل مشکیسی اش انگلقھی بھ قرمز کھ لیما

 زی صورتم بھ طرف می روختمی موھامو ھم کج ری بستم جلوی دم اسب ودمیشونھ کش
  شیتوالت رفتم و آرا

 
 نھی بھ خودم تو آینگاھ) ملی،ری چشم،رژلب صورت،خطیکرم،رژگونھ صورت(کردم

 زانوم نیی ھم پام کردم کھ تا پای شدم،چکمھ پاشنھ بلند مشکیگریانداختم چھ ج
   ورونیاز خونھ زدم ب...ومدیم
 
 ی بچھ ھا با خوشحالدمیوارد دانشگاه کھ شدم د... بھ دانشگاه رفتمگاردمی ھمراه بادبھ

 ھام ی از ھمکالسیکی..االن کھ وقت کالس ھستش.  تعجب کردمشنیدارن خارج م
 :اومد سمتم و گفت

 ..!لھی دانشگاه تعط،امروزیسالم اورورا،چھ ماه شد-
 چرا؟- اورورا

 بخاطر بارش برف و سرما-
 !؟. کھستی سرد نادی زیول....اھا- اورورا

 نی کنی احساس نمیزی چنیای منیخانم شما کھ با ماش-
 ھ؟یچھ کار...حاال ھمھ کھ اومدن- اورورا
 . برو تو خونھ درس بخونادی ی نمخوشت
 ..نھ بابا- اورورا
 . ھمھ بچھ ھا جمع شدننیبب)بھ پشت سرم شاره کرد(ِا، اونجارو-یھمکالس

با .. قرمز جمع شده بودننی ماشھی بھ پشت سرم انداختم واو کل دانشگاه دور ینگاھ
 کھ دمی رسنی رد شدم و بھ ماشتی جمعیاز تو.می رفتتی بھ طرف جمعمیھمکالس

  مھند اومده... شدمخکوبیم
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 یکت شلوار آب. ھم زده بود ی دختر کشپی پورشھ خوشگلش و تنی با ھمون ماشبود
 . زانوھاش بودی کھ تا رویمشک) یکت مانند( پالتوھیشن و  روی آبراھنی با پینفت

 : بلند گفتبای چشمام و تقری زدم مھند و زل زد توی لبخندناخواستھ
 .... دانشگاهنی داره ایچھ خوشگل-مھند

 ...یمھند آروم ابرومو برد- اورورا
 بذار ھمھ بشنون...اشکال نداره-مھند
 : در اورد و گفتدییصورت بفرما برام باز کرد و دستشو بھ نوی در ماشمھند
 ...! منی بانودییبفرما-مھند

 .مھند ھم سوار شد و گاز داد. شدم مھند شدمنی ماشسوار
 !؟.. نزن ھا نگفتمیاورورا مگھ نگفتم رژلب صورت-مھند

 : گفتمی حالت جدبا
 ..ستیچون بھ شما مربوط ن- اورورا

 ...چرا ھست مادرت تو رو سپرده بھ من-مھند
  دنبالم؟یچرا اومد- اورورا

 ...ی اسکمی برمیخوایم-مھند
 لھ؟ی امروز دانشگاه تعطی دونستیاز کجا م- اورورا

 . کردملیچون خودم تعط-مھند
 ؟ی؟چجوریچ- اورورا

 .. تماسھیبا  -مھند
 ..اوھوم- اورورا

 ییبا حسرت بھ زوج ھا..می شدیخی نی و با ھم وارد زممی شدادهی متوقف شد از پنیماش
 دستاشو حس یگرم.. کردنی می سوارتیدم کھ دست در دست ھم اسک کریتماشا م
   دستمودمیکردم د

 
 . گرفتھ بودمحکم
  نھ؟می رفتار کنگھی دی مثل زوج ھامی تونیحداقل م-مھند

 ..اره- اورورا
 ..میپس بزن بر-مھند
 بلد ادیمن ز...خی ی روی سوارتی بھ اسکمی و شروع کردمیدی ھامونو پوشتیاسک

 مھند کھ حسمو زدی مخیدستام داشت . بودمدهی ھمش بھ مھند چسبنی ھمینبودم برا
  بشی جی دستامو تودیفھم

 
 .گذاشت
 .ممنون- اورورا
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 و دمی کشیقی عطرش بھ مشامم برسھ نفس عمی کردم تا بوکی بھش نزدشتری بخودمو
درد ...نی زممی حال بودم کھ پخش شدنیدر ھم... کردمقیعشق و آرامشو بھش تزر

   شدجادی در کمرم ایبد
 

 :می شدنی و سوار ماشمی خارج شدی اسکنی کمکم کرد تا بلند شم و از زممھند
 ... اورورادیواقعا ببخش-مھند

 .خوامیمن عذر م... توئھریمگھ تقص- اورورا
 .زمینھ عز-مھند

 .می نگفتیچی بھ خونھ ھدنیتا رس.  و ازم فاصلھ گرفتدی لپمو بوسی روتند
 : گفتی پر از التماسی صداھی کھ مھند با  شدمادهی پنی ماشاز

  خونھ ات؟امی بشھیم-مھند
 ! داره؟کاریِا،با من تو خونھ چ.. گرد شدچشمام

 ! تو ھستم ھا؟؟باییکجا-مھند
 ...آخھ- اورورا
باھم وارد .  کھ گرفت ناچار قبول کردمی مظلومافھی ادامھ حرفمو بزنم کھ با قخواستم

 : تو راه پلھ بھش گفتممیآپارتمان شد
 باشھ؟.  تا صدات کنمسایوا. استختھی ذره خونھ ام بھ ھم رھی نجای اسای وانیبب- اورورا

 .فقط زود کارتو انجام بده...باشھ-مھند
 کھ پخش و پال شده بودن رو چبوندم تو اتاقم و یی ھمھ لباس ھای خونھ شدم فوروارد

 .اومد تو خونھ و درو بست.صداش زدم
  کارھاتو انجام بده؟ادی نملھی جممگھ-مھند

 ...ششی بود گفتم بره پضیبچھ اش مر- اورورا
 ...اوھوم-مھند

 ؟یخوری قھوه مای ییچا- اورورا
 .ی تو بخوریھر چ-مھند

 شرت اسپرت قرمز با ی تھی. طرف اتاقم رفتم چون گرمم بود پالتومو در اوردمبھ
 یی و بھ سمت آشپرخونھ رفتم چارونی و از اتاق اومدم بدمی  پوشیشلوار تنگ مشک

  رو گذاشتم تا دم بکشھ و
 

 ی چی برانمی برگشتم ببیمھند اومد تو آشپزخونھ وقت.. شستن ظرف ھا شدممشغول
 !اومده؟

 !ی خوشگلیلیاورورا خ-مھند
 من؟- اورورا

 .. اون قلب مھربونتومال خودم بکنمی جورھی دیبا...اره-مھند
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 ... زدم و برگشتمیلبخند
 سلطان میحر.. رو اوردی اھی ترکی مبل نشست و کانال ھای رفت تو ھال و رومھند

...  داد ظرف ھا رو کھ شستم رفتم بغل دستش  البتھ با فاصلھ نشستمیداشت نشون م
 : لب گفتمریز

 ..پرو- اورورا
 : و گفتدی کنم شنفکر
 ..مھربونم ھستم-مھند

 رو دم کنم  کھ مچ دستمو ی چا گرفتھ بود دستامو مشت کردم و بلند شدم تا برمحرصم
 :گرفت

 ..مثل خودت..ی داریاورورا،چھ اسم قشنگ-مھند
 لبم و بعد چشمامو ی چشمام رفت روی دوختم نگاھش از روشی بھ چشمان آبچشمامو

 وجودم احساس کردم دوباره منو ی تویگرما و آرامش خاص.دینگاه کرد دستمو بوس
  بغل خودش نشوند و

 
 کتری خرم نزدشدی داشت حساس ملمیاوه اوه ف.. شدلمی نگاه کردن فمشغول

 و با صدا قورت دادم منو بھ طرف خودش ی آب دھنمو بھ سختدیری بمیالھ...کترینزد
  نگاھش رو لبام ثابت.برگردوند

 
 ...موند

منم بھش . چشمام اومد و با چشمان خمارش زل زد بھمی لبام بھ روی از رونگاھش
 بوسھ ناب شدم ھیمنتظر .  کرد چشمامو بستم کیدصورتشو بھ صورتم نز. زل زدم
   بوسھ کوچولوھیکھ فقط 

 
 : گفتی لرزونی لبام زد چشمامو باز کردم کھ با صدارو

 شھ؟یم-مھند
 ... التماس نگام کرد دلم براش سوختبا

 اره- اورورا
 رو ازش داشتم ی کارنیمنم انتظار ھمچ... دنمی گفتم شروع کرد با ولع بوسنوی اتا

چنگ زدم بھ .. کردم دستاشودور کمرم حلقھ کرد ومنو بھ خودش فشردشیھمراھ
  نیموھاش دوست داشتم تو ا

 
 مبل خوابوند و دستشو برد تا یمنو رو. نداشتھ باشمی اگھی فکر دچی جز عشق ھلحظھ

 لحظھ نکھی پرت کرد اونور بدون اراھنشوی حرکت پھی باز کنھ با راھنشوی پیدکمھ ھا
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   از لبام دلیا
 

 :دمیدست برد بھ لباسم کھ نال..بکنھ
 ! ھوس؟ای یخوایمھند تو منو بھ خاطر عشق م- اورورا

 برداشت و رفت درم محکم بست تو شوک راھنشوی گفتم از روم بلند شد و پنوی اتا
 ...خواستمشیاشک تو چشمام جمع شد من م.. گفتمیمگھ چ..بودم

 نی ای تودمی صداشو ھم نشنیحت و مھند اصال بھم سر نزده گذرهی از اون روز مدوماه
 سال نو کینزد..شھی مسی کھ بالشم خکنمی مھیاونقدر گر... مدت شبھام شده کابوس

  دانشگاه ھم..بود
 
بعد از ٥ساعت. تا باھاش درباره مھند صحبت کنمادی بلھیامروز قرار بود جم.رفتمیم

 یبا ناراحت. دمی رو دلھی زنگ در اومد رفتم درو باز کردم کھ جمیظھر بود کھ صدا
  یبغلش کردم تنھا کس

 
 :دی منو فشرد و پرسلھیجم. بعد مھند داشتمای دننی کھ من تو ابود
 شده؟یچ-لھیجم
 .می مبل نشتی و رومی ھم بھ طرف ھال رفتبا

 ! شدهبی چھ خبره؟رفتار مھندم عجزمیزود بگو عز-لھیجم
 . کردمفی ماجرا رو براش تعرازی تا پریس

 ...! دختریکار درستو کرد-لھیجم
  شده؟بیمھند چرا رفتارش عج...دونمینم- اورورا

 .رهی بگی مھممی کھ بخواد تصمدهی رفتارو انجام منی ایوقت..اکثرا تو اتاقشھ-لھیجم
 .. کنم؟کاریمن دلم براش تنگ شده چ- اورورا

 پاھاش گذاشتم از تھ ی سرمو روھی گرری و زدم زرمی خودمو بگی نتونستم جلوگھید
 ...دلم زار زدم

چشمامو . رفت شام خوردم و االنم تو رخت خوابم ھستملھی جمنکھی بود بعد از اشب
 . فرو رفتمیقیبستم کھ بھ خواب عم

 بھشت بود چون تا حاال نجای بود فکر کنم اییبای زی کھ پر از گل ھا و درخت ھاییجا
 بود نشستھ بودن ی کھ پر از خوردنی تختیومامان بابام ر.. بودمدهی ندی منظره انیچن
   کنارشون بودرمیام
 

 : پر بغض گفتمیی با صداخوردنی و مدنیخندی و مگفتنی مباھم
 ن؟یچرا رفت- اورورا
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از .. کردمتی بھ سمتم اومد و منو بغل کرد در آغوشش احساس آرامش و امنریام
 یمامان لبخند..عد پدرم اومدم و بھ سمت مامانم رفتم و بغلش کردم و برونیآغوشش ب

 :بھم زد و گفت
 چی ھ؟بھیدیفھم..ِ مھندی کھ داری و تنھا کسیی تنھاگھیدخترم،از االن بھ بعد د-مامان

 .فقط بھ مھند اعتماد کن...کس اعتماد نکن
 تو کپ یی کھ با صدازدمی پاک کردم نفس نفس ممویشونی پیعرق رو.دمی خواب پراز

 کردم
 ؟یبھتر-مھند
 کردی داشت نگام می بھ طرفش برگشتم با نگرانیفور

 ؟یکنی مکاری چنجایا- اورورا
 !..یکردی نالھ میداشت..کنمی مدارتی دارم بی ساعتھ ھمیحدود ن-مھند

 ؟ی اومدیچجور- اورورا
 دمی نگران شدم با کلی جواب ندادی زنگ زدم ولشتی پامی بخواستمیخب م-مھند

 دیببخش..اومدم
 . در آغوشش گرفتماری اختیب

  تنھام نذار باشھ؟گھید- اورورا
 ...زمیچشم عز-مھند

  سوال بپرسم؟ھی ازت شھیم - اورورا
 جونم؟-مھند

 !؟... خانواده ام فوت کردنیچرا بھم نگفت- اورورا
 ...ی ناراحت بشخواستمیچون نم-مھند

 :دی چشمام اشک جمع شد کھ مھند غرتو
  دو ماه چقدر دلم برات تنگ شده؟نی ا تویدونی مچیھ.. نکنھی من گریجلو-مھند

 ...نطویمنم ھم- اورورا
  گذاشتنشی سی و سرمو رودی بھ آغوشش کشمنو

 برات اھنگ یخوایم.. خوشحال تر ھستنینجوریاون ھا ا..ی کنی زندگدیتو با-مھند
 بخونم؟

  صبح بود٣ ساعت تو اتاق نگاه کردم ساعتبھ
 ...!.. وقتھرید- اورورا

 . خوشحالت کنمخوامیم...امشب من متعلق بھ توام-مھند
 ... گونش زدمی بھ روی بوسھ آرومناگاه

 ؟یبلد... کنھیگر.. رو بخونیی پاشایخب اھنگ مرتض- اورورا
 سایوا..اره-مھند

 : کرد شروع کرد بھ خوندنمی کھ تنظقھی پاش گذاشت و بعد چند دقی روتارشویگ
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 ینموی اون نمشــھی پیتونی کــن تو مھیگر
  .. رفتھ بسھ تمومش کنگھی داون
 .. رفتھگھید… عشق ِ تو .. تھ خطھ …  کــنھیگر
 ..تمومش کن  نشستھ گھی دیکی دل ِ توو

  تنھاگھی دیمونــی ، منجای انی بھ راه نشچشـم
  خونھادینم  اون گھی نکن دھیگر

  از اونگھی بکش ددست
  دل ِ داغونیطفلک
 دونھینکن حالتو م  خوش فکر گھی داون

 .. کھ لھجھ داشتنیا..خوندی با احساس میلیخ.. شدی جاراشکام
 یمونی متنھا
 یدونی منوی اآخھ
 شھی نمدای اون پمثلھ

 زهیری ماشکات
 زهی اون واست عزآخھ
  شھی قلبتھ ھمیتو
 یوفتی مادشی

 رهیگی مشی آتدلت
 شتی کاش برگرده پیگیم

 یاری طاقت بدی تو بای نداریراھ
 شھی نمیدونی مآخھ
 یمونی اون نمشــھی پیتونی کــن تو مھیگر

  .. رفتھ بسھ تمومش کنگھی داون
 .. رفتھگھید… عشق ِ تو .. تھ خطھ …  کــنھیگر
 ..تمومش کن  نشستھ گھی دیکی دل ِ توو

  تنھاگھی دیمونــی ، منجای انی بھ راه نشچشـم
  خونھادینم  اون گھی نکن دھیگر

  از اونگھی بکش ددست
  دل ِ داغونیطفلک
 دونھینکن حالتو م  خوش فکر گھی داون

 )یی پاشایمرتض- کنھیگر(
 . بھم زد و در چشماش اشک جمع شدی از خوندن اھنگ لبخندبعد

 ؟یکنی مھیچرا گر-مھند
 تو چرا تو چشمات پر از اشکھ؟- اورورا
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 ...بخاطر تو-مھند
 ... بگھخوادی می لحنش معلوم بود کھ چاز

 ی صورتمو از روکردی وجدش آرومم میگرما...وشم گرفت بھ طرفم و در آغاومد
پاھامو ..اونم صورتشو مماس با صورتم قرار داد..شونھ اش برداشتم و زل زدم بھش

  دور کمرش حلقھ کردم
 

 لباش کھ برداشتم با ولع یلبامو از رو... بھ لبھاش زدم بدون خجالتیبوسھ اروم..ناگاه
 اشت بھ نفس زدن افتاده بودملباشو کھ برد...دنمیشروع کرد بھ بوس

واقعا ...ی االن خودت بھم اجازه دادیول... خواستمنکارویدفعھ قبل با زور ازت ا-مھند
 ..ادم از فرداش خبر نداره

 ...اره- اورورا
 کھ موقع عقد یھمون..ی رژلب صورتنیمخصوصا با ا..طعم لباتو دوست دارم-مھند

 ...یزده بود
 .ھی بقی بھ خوب نھیواسھ تو ھم خوبھ ول- اورورا

 !؟ی گفتیچ-مھند
 ببخش...! کردمیشوخ- اورورا

 ...ختنی ری بھت دست بزنھ خونش حاللھ برایکس-مھند
  اون ھم آرزو دارهچارهیب...وا- اورورا

 ! ھادمیمنم مردم کار دستت م..بلندشو اورورا از روم-مھند
 . خجالت سرخ شدم و از روش بلند شدم و بغلش نشستماز

  بخوابریخب بگ-مھند
 ...دمیسرمو روش گذاشتم و دراز کش. طرف بالشم رفتمبھ

 !دهی عگھیروز د٢- اورورا
 ...میری جشن بگایب..دونمیم-مھند

 !؟..کجا- اورورا
 .. منالیو-مھند

 ؟.. ھاییتنھا..قبولھ- اورورا
  منیچشم بانو-مھند

  پدر و مادرت کجان؟یراست- اورورا
 ...فوت کردن-مھند

 ؟ی کنی نمییاحساس تنھا..اوھوم- اورورا
 ی حسچی پدرو مادرت از اول باھات سرد رفتار کنن و بھت ھی اورورا وقتنیبب-مھند

 .. بخواب گل منریحاال ھم بگ. ندارهی فرقچیپس بود و نبودشون ھ..نداشتھ باشن
 ... کھ دخترھا بھ گفتنشون حساس بودنیی رو کلمھ ھاذاشتی دست مقایدق
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 . عشقمریشب بخ- اورورا
 ..ی خوب بخوابیبا-مھند

 .خدافظ- اورورا
 . کھ رفت چشمامو بستم و بھ خواب رفتممھند

 لھی کھ جمیصبح از خواب بلند شدم و صبحونھ ا. گذشتعی سریلیدو روز ھم خ 
 سرد نبود گھی گرم بود و دبایصبح بود،ھوا تقر٩ساعت.درست کرده بود خوردم

  از.. کالس داشتم١٠ساعت
 

 بھ یدم و بھ طرف اتاقم رفتم ودر کمد لباسھامو باز کردم و نگاھ تشکر کرلھیجم
 راھنی پھی و ی بھ رنگ مشکومدی زانوم می دامن کوتاه کھ تا روھیلباسام انداختم 

   کھ روش با قرمز بھیمشک
 

 ومدی خوشم نمزدنی مدمی پسرا دیچون تو دانشگاه ھ(دمی نوشتھ بود الو پوشیسیانگل
 کفش ھیو . رژلب برق لب زدمی کردم و بھ جاحی ساده ملشی آراھیو )جلب توجھ کنم

   بھدمیپاشنھ بلند ھم پوش
 

 بھ طرف دانشگاه گاردمی و با باررونیاز خونھ زدم ب) رنگ مورد عالقم( قرمزرنگ
 ھام اومد ی ھمون ھمکالسیکیکھ . شدم و وارد دانشگاه شدمادهی پنیاز ماش.میرفت

  طرفم و دستمو گرفت و برد
 
 .. کھ بچھ ھا جمع شده بودنیی جابھ

 !یچتھ بابا دستمو کند- اورورا
 .. رو بخونھی اطالعنیاورورا ا-

 اورورا ی و فرانسویسینفر اول آزمون زبان انگل.. انداختمھی بھ اطالعینگاھ
 در دیتونیشما م.. رو کھ خوندم بال در اوردمھی اطالعھیبق...چشمام برق زد..یپناھ

  آزمون نوبت دوم شرکت نموده
 
تو دلم قند آب ..دی گرفتن مدرک بھ صورت فشرده بھ شھر آنکارا بروی براو
 !؟ی اگھ برم پس مھند چیول..شدیم
 زمی بھت عزگمی مکیتبر-

 ...ممنونم- اورورا
در تمام مدت کالس اصال حواسم بھ درس نبود فکر مھند .می ھم بھ طرف کالس رفتبا

 .بودم
  اورورخانم؟حواست بھ درس ھست؟ییکجا-استاد
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   افتادی بلند شدم کھ صندلی صندلی از روکدفعھی شدم و ھول
 ) بلند گفتمیبا صدا(بلھ استاد- اورورا

 : پوزخند مسخره گفتمھیرو کردم بھ بقبھ و با .. استادی حتدنی خندھمھ
 .خنده داره- اورورا

 ... کامل الل شدنی بھ معناھمھ
  کنسی تدرنوی اایب-استاد

 ...ِ بود و منم خبرهی قواعد زبان فرانسوسیتدر. تختھ نگاه کردمبھ
 ...چشم استاد- اورورا

 یبعد از کالس با ھمھ خدافظ. کردم ھمھ کپ کرده بودنسی آخر وقت برشون تدرتا
زنگ زدم بھ . ظھر بود٢ بھ ساعتم انداختم ساعتیکردم و از دانشگاه خارج شدم نگاھ

   و اطالع دادمگاردیباد
 

  شدمنی کھ اومد و سوار ماشقھی بعد دو دقادینبالم ب دکھ
 نداره معطل یاشکال... مھند خانالی ومی لباسمو عوض کنم بعد برخوامیمن م- اورورا

 ١؟یبش
 . ندارهیمشکل... خانمرینھ خ-گاردیباد

  شدمادهی پنی از ماشمیدی کھ رسخونھ
 دی نکنمونم،عجلھیمن منتظرتون م-گاردیباد

 یمرس..باشھ- اورورا
 موھامو سشوار رونی طرف خونھ رفتم و وارد شدم اول رفتم دوش گرفتم اومدم ببھ

 نھی سی دکلتھ قرمز برداشتم کھ روی لباس مجلسھی.  باشنشونی و پذاشتم پردمیکش
   شده بودیھاش سنگ دوز

 
 بود رو پام دهی کھ مھند برام خریکفش قرمز. تورری ساتن ھم زھی ش تور بود و ھی بقو

 انگشتر قلب ھم دستم ھی. کھ پالکش اورورا بود انداختم گردنمیی گردنبند طالھیکردم و 
  زیبھ سمت م.کردم

 
 و دمی کشی کرم برنزه زدم و بعد خط چشم خوشگلھی شدم شی رفتم و مشغول آراتوالتم

 کم داشتم و ملی رھی نگاه کردم نھی زدم بھ ھمراه رژلب قرمز بھ آمویرژگونھ صورت
  ھی و ساملیر...ھیسا
 
 ام رو برداشتم وبھ طرف در رفتم و از خونھ خارج ی مجلسی مشکفیک. ھم زدمرهیت

  کھ متوقف شد گفتمنیماش.می مھند رفتیالی بھ وگاردیشدم و بھ ھمراه باد
  نھ؟ای من اومده ی جای تو شرکت کسدی بگشھیم- اورورا
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 ... شا اومدنی جای خانمھیبلھ -گاردیباد

 اوھوم- اورورا
 کھ الی کرد وارد وی منی تامموی بودم کھ مھند خرجی ذره ناراضھی شدم ادهی پنی ماشاز

 شدم کھ کپ کردم ھمھ جا  با گل رز قرمز ی نبود وارد سالن اصلی خدمتکارچیھ.شدم
   شده بودنییتز
 

 ه یقلب.... قلبھی بھ دمی عبور ھم با شمع و گل مشخص شده بود بھ راه افتادم کھ رسراه
 قلب نشستھ ی توی صندلی روپی خوشتشھی بود مھند ھم مثل ھمبا گل نشون داه شده

 .بود
 سالم خانم خوشگلھ-مھند

 پیسالم خوشت- اورورا
 : کرد و گفتیزی خنده رمھند
 ..ی شدی و خواستنبایز-مھند

  فقط لبخند زدمی حرفش خنده ام گرفت ولاز
آنکارا تا  برم خوامی قبول شدم می و فرانسویسی تو آزمون زبان انگلیراست- اورورا

 لمی تحوی بھ زور لبخندی حرفم ناراحت شد ولنیمھند انگار از ا.فشرده  درسمو بخونم
  داد

 ) رو بھ رو خودش اشاره کردیبھ صندل(نی بشنجای اای بحث ھا رو ولش کن بنیا-مھند
 .. اورد و گذاشت رو پاشتارشوی نشستم کھ مھند گی صندلیرو

 ... نوع اعترافھھیبھ متن اھنگ توجھ کن -مھند
 باشھ- اورورا

 : شروع کرد بھ خوندنو
  تو آروم باشی استرس دارچقدر

  و قانوناشای دنالیخیب
  ھستنمونی مشکالت ھنو بی سرھی

  ھردوتامون باشامی کنار مکھ
  ازم آتوی داردونمیم

  من دوست دارم فقط با تویول
 دهی بھم آرامش منی و اباشم
  قدم با توزنمی شب میوقت
  تر شھ گونتزارمیم ننھ

  بچھ گونتی با اخالقامن
  و با تو ھستمامی مکنار
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 ً من جاتو اصالدمی نمی کسبھ
 ی با تو خوبھ زشت نیزندگ

 ی مشکی با مویکی دختر شھی
  توھمی با منیً مسلما وقتکھ

 ی چشمی توشھی از ھمشتریب
 مونھی برام نمی دلخوشگھی دی اگھ بروونھید
 وونھی بدون کھ دوست دارم من دنویا
 دونھی قدرتو مثل من نمی کسچیھ

  غر زدناتوی دوست دارم حتمن
  گقتنا و دور زدنا تودروغ

  نگا کردن و زل زدناتوچپ
  از ھمھ من خوشترم باتوشتری بآخھ

 شمی مداری بی دارم وقتدوس
 شمی پیای بیی تلفن بدوھی با

 کنمی کھ بھ تو شک میوقت
  شکی بار بی از سرمیگی تو متلفن

 ی من روتو اشکالنمیبینم
 ی کھ واسم ارزش داریی توتنھا
 ی با من اجباری باشخوامینم

 ی تو ھم بگو کھ رو من حس دارپس
 شمی نگران میستی نیوقت

 شمی تو االن پنکھی از اخوشحالم
  برام بسھنی و ھمیھست

  برام نحسھی زندگی تو حتیب
 مونھی برام نمی دلخوشگھی دی اگھ بروونھید
 وونھی بدون کھ دوست دارم من دنویا
 دونھی قدرتو مثل من نمی کسچیھ
 "٢afmنیآرم-وونھید"

بلکھ دو ...ستی عالقھ ھوس ننی ایعنی.. مھند منو دوست داشترونی بزدی داشت مقلبم
 طرفھ است

 ...!وونھیدوستت دارم د-مھند
 بھ طرفم اومد و منو بلند کرد و  داد وھی تکواری بھ دتارشوی بلند شد و گی صندلی رواز

 بعد منم سفت بغلش ی نکردم ولی کارچی حرکت بغلم کرد اول ھھیدر .دستامو گرفت
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  اره:کردم تو دلم گفتم
 

 ... خوامشی مھند و دوست دارم و بھش اعتماد دارم و ممامان
 منم دوست دارم- اورورا

رد و لبامو با عشق  رنگش بھم نگاه کی اومدم مھند با چشمان آبرونی آغوشش باز
دستامو دور گردنش حلقھ کردم اونم دستاشو دور کمرم حلقھ .. بوسھ نابکی....دیبوس

  کرد ومنو بھ طرف
 

 تخت ی از لبام دل بکنھ منو بھ طرف اتاقش برد و رونکھی و فشرد بدون ادی کشخودش
 ...... زدمھیگذاشت و روم خ

 ی لحظات عاشقانھ ایدرستھ ھنوز دخترم ول.. رو تجربھ کردمی حس خوبیلی خشبید
 ..دی گوشھ لبم زدم کھ مھند خندی تو بغل مھندم لبخنددمیچشمامو کھ باز کردم د..بود

  خوش گذشت؟شبید-مھند
 اوھوم- اورورا

 ..گذرهی خوش مشتریاالن ب-مھند
بعد ..دنمی بوس و شروع کردم بھدی ھردومون کشی گفتھ پتو رو روی درک کنم چامی بتا

 ی بھداشتسیمھند رفت سرو.. سالنی تومی و رفتمی بوسم کرد بلند شدی حسابنکھیاز ا
  طبقھ باال و منم رفتم

 
 لباسمو عوض کرده شبید.. و دست و صورتمو شستمنیی طبقھ پای بھداشتسیسرو

 لی سال تحوقھی دق١٥ و٢ ساعت شبید. مردونھ مھند تنم بودراھنیبودم و االن فقط پ
  شده بود و االن آغاز

 
 کھ نگاه کردم با افتخار مھند رو زیبھ م...دمی ام چقھیصبحونھ رو با تمام سل. نو بودسال

 : اولش چند تا سوت زد و گفتیاومد ول..صدا زدم
 !گھی دیزن خودم... کردهکاری من چی بانونیبب-مھند

 گنیآقامون راست م..بلھ- اورورا
 الیخیب. ومدیاز خودنش خوشم م.. نشست و مشغول خوردن شدزی و پشت مدی خندمھند

 ی سرم و مشغول تماشاری و دستمو گذاشتم ززی میآرنجمو گذاشتم رو... خوردن شدم
  عشقم شدم ناگاه

 
عقلم با .. استی احھی را،چھی چھره ا،چھییبای چھ زنیا.. شدی در زبانم جاریشعر

 ،چھی ،چھ دردی چھ عشقنیا.. ناگاه عاشق شدهیموھب..شودی تو پر محھی راسوانیگ
 .. استیمعج
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 ؟یشاعر شد-مھند
 ...از عشق تو- اورورا

 : گفتدادی کھ لقمھ اش رو قورت می در حالمھند
 ...قربون تو و اون عشقت-مھند
 مبل برداشت و ی از رولشویرفت و موبا.. مھند بلند شدلی موبای زدم کھ صدایلبخند

 :جواب داد
 بلھ؟-مھند

-................... 
 ؟یسالم داداش خوب-مھند

-............. 
 مامان خوبھ؟-مھند

-.............. 
 ...اره منم خوبم -مھند

-.............. 
 .. چشمی قدمت روایباشھ ب– مھند

-..................... 
 قربونت-مھند
شست و  نزی پشت می بودش؟ مھند با خوشحالی کنمی کنجکاو بودم ببیلی کرد خقطع

 :دمی و پرسارمی نتونستم طاقت بگھید..مشغول خوردن شد
  بود؟ی کیول.. نباشھی فوضولدایببخش- اورورا

 .. بودھ؟برادرمی چیفوضول..ِا-مھند
 ... تو ھم رفتاخمام

 برادر دو قلوت؟ھمون دختر بازه؟- اورورا
 ..چقدر اسمش برام آشنا بود... بھ اسم سامگھی برادر دھی..نھ بابا-مھند

 !اد؟یاسم مھند با سام کھ نم- اورورا
 .. گذاشتینجوری مامانم ایول.. نظرو داشتنیاتفاقا بابام ھم ھم: و گفتدی خندمھند
 یبعد از خوردن صبحونھ مھند رفت پا.. تکون دادم و مشغول خوردن شدمیسر
 :دیمھند غر. رو جمع کردم و مشغول ظرف شستن شدمزیمنم م.  نشستونیزیتلو

 ؟یکنی می دارکاریچ-مھند
 ... دستمو شستم و بھ طرفش برگشتمیفور

 ..شورمیبا اجازه شما دارم ظرف م- اورورا
 ھا؟.. گرفتمی چیپس خدمتکار برا-مھند

 ... کھستنیخب االن کھ ن- اورورا
 .. کردمیی ظرف شونی بھ ماشینگاھ.. ھم ھستیی ظرف شونیتازه ماش-مھند
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 اللھ گوشم ی از رویمھند گاز آروم..دمی و گونشو بوسششیو رفتم پ.. دیببخش- اورورا
 :گرفت و گفت

 باشھ؟..ی بزندی و سفاهیدوست ندارم دست بھ س-مھند
مھند ماچ پر .. گوشم گذاشتمی بھ خودم اومدم و دستمو روییبا صدا...باشھ- اورورا

 دمیغر.. رو گوشم زده بودوییصدا
 ...بابا گوشم- اورورا

 ..ت بدم تا اتاقتو نشونمی برایخب حاال ب.-مھند
 اتاق کی درو کھ باز کرد دھنم باز موند می گرفت و باھم بھ طرف اتاقم رفتدستمو

 من دونستیکلک م( ،ی قرمز و مشکی ھایواریبا کاغذ د.. کی بزرگ و شیلیخ
  تخت دو نفره)  رنگمنیعاشق ا

 
 ی مشکی با گلھامی قرمز مالیرو تخت.. اف بودی ام دی مشکدی کھ رنگش سفیچوب
 ی توریبا پرده ھا..دی رسی بھ نظر نمکیاتاق اصال تار..ادی زیبا پنجره ھا...بود
   داشتیادی زییبای زیعناب

 
کھ روش پر از عطر .. بودواری بھ ددهی بھ تخت چسبی بود کھ رودی تولت ھم سفزیم

 ی تولت گرفتم بھ روزی مینگاھمو از رو.. شیو انواع لوازم آرا.. مارکدار بودیھا
  ھی دمیھا کھ د وارید
 

 لب ریز.. بودمدهی پوششبی کھ دیبا ھمون لباس.. تخت از من بودی بزرگ باالعکس
 .بایچقدر ز: گفتم
 قشنگھ؟-مھند

 نگاھمو بھش دوختم و گفتم 
 ...یلیآره خ- اورورا

 ادمی زشیدر ضمن آرا.. بپوشیلباس مناسب..ادی شب داداشم م٨ساعت...یراست-مھند
 ! ھاینکن
 : حرفش لبخند زدم و گفتماز

 وونھیباشھ حسود ِ د- اورورا
 واز دیخند.. شدم ی نبودم عاشقت نموونھی در ضمن اگھ دیحسودم چون خوشگل-مھند

 خوشحال بودم چون بعد مدتھا دمی کشی رفت نفس راحتنکھیبعد از ا..اتاق خارج شد
  یدی فرد جدخواستمیم
 

 یلباس ھا. ساعت وقت داشتم٣ود فقط ب٥ بھ ساعت اتاقم انداختمینگاھ..نمی ببرو
 و آھنگ خوندن اومدم ی دوش حسابھیبعد از .. برداشتم و بھ طرف حموم رفتمیمناسب
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   و شروع کردم بھرونیب
 

 زانوم بود ی ساده کھ تا روی ولی مجلسراھنی پھی با ی ساپورت مشکھی دنی پوشلباس
 داشت پی بود باالشم دکلتھ بود کھ پشتشم زی جذب بدنم بود کھ رنگش ھم سرخابیول

   ھمنشی سیو رو
 

 ھی بود روش ی دکلتھ بود و لختنکھی ای شده بود برای بھ رنگ ارغوانی دوزپولک
 موھامو ھم دادم دمی ام بود ھمرنگ لباسم  پوشنھی سنیی ذره پاھیکت کوچولو کھ تا 

   کھیدست خدمتکار
 

 سرم یساده بھ شکل گل تمام موھامو باال یلی ھم بلد بود درست کرد خیشگریآرا
 ھی کردم و یمی مالشیآرا.. داشتیادی زتی جذابشدی مدهیاز پشت سرم کھ د..بست

   ھم زدمیرژلب صورت
 
 بھ ساعت انداختم و بھ خدمتکار گفتم ی شدم و پاک کردم نگاھمونی بعد پشیول

 کرد و درش رو باز کرد کھ در جا رفتم تی ھدای خدمتکار ھم منو اتاقارهیکفشھامو ب
  واو ھمھ اتاق پر..تو شوک

 
 مھند از دونستمیم. لژدار نداشتیول.. پاشنھ بلندی خوشگل و کفشای بود از لباسھاشده

دوباره بھ .. برداشتم و پام کردمیسانت١٠ پاشنھ بلندی کفش مشکھی.ادیلژ دار خوشش نم
  اتاقم برگشتم تا از

 
 خودم بوس ی شدم برای چھ ماھدمی انداختم کھ دنھی بھ آیم نگاھ مطمئن باشمییبایز

 یلیمھند ھم خ.. در جا کپ کرددیمھند تا منو د... رفتمنییفرستادم و بھ طرف طبقھ پا
   کتھی.. شده بودپیخوشت

 
 بود و موھاشو ھم دهی پوشی کراوات دودھی ودی مارکدار سفراھنی با پی شلوارنقره او

  مھند بھ خودم اومدمیبا صدا...ژل زده بود و بھ طرف داده بود
 ... بدزدنت از منترسمی می خوشگل شدیلیخ-مھند
 : زدم و گفتمیلبخند

 .نگران نباش من مال توئم- اورورا
 : و منو فشرد و گفتدی جلو اومد و منو بھ آغوشش کشمھند
 ... بانویخوشگل خودم-مھند
 : لبام زد و گفتی روی بوسھ آروممھند
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 .میو دستمو گرفت و بھ راه افتاد... اسقبال داداشممیحاال بر-مھند
 از اون ی بود منم دست کمجانشیمھند دستمو فشرد فکر کنم از ھ. اومدفونی آیصدا

مھند بھ طرفش ... کوتاه سام وارد شدیبعد از مدت.خدمتکار رفت و درو باز کرد.نداشتم
  سالمرفت و بھ ھم 

 
 یلی اش خافھی بھ سام انداختم قینگاھ.. بغل کردنگروی و بعد از دست دادن ھمددادن

 سالش ٢٣- ٢٢خوردیسام بھش م. بودمدهی چھره رو سالھا دنیانگار ا..یلیخ..آشنا بود
  ،یچشم عسل.باشھ

 
 کھ دی سفراھنی و پی نفتیبا کت و شلوار آب..ی بود با پوست گندمی و موھا مشکابرو

 مھند یبا صدا. گذاشتھ بودشی رو بھ نماشیو بدن عضلھ ا..ا دکمش باز بودچند ت
  نگاھمو ازش گرفتم وبھ

 
 . دوختممھند
 )بھ من اشاره کرد( نامزد من اورورانمیا-مھند
  چرا؟دونمی زد نمیچشماش برق.. بھ من کردی نگاھسام

 حس رو نیً بھم دست داد انگار قبال ھم ای حسھیدستشو کھ گرفتم .خوشبختم- اورورا
 ...داشتم
 . تو سالنمی برنیایب..خب-مھند
 می مبلمان نشستھ بودی رومنی سالن نشیتو.می اومد دست منو گرفت وبھ راه افتادوبعد

 : از قھوه اش خورد و گفتیمھند کم.میخوردی قھوه ممیو داشت
  اون ور آب؟ خوب بود؟یکردی مکاریچ-مھند
 ...حی ذره تفرھی ھمش درس بود و یخوش گذشت ول..درسم تموم شد اومدم..یچیھ-سام

 : بھ من کرد و گفتی نگاھمھند
 تیریمد..کای آمررهی مرانی از ای سالگ١٧ تو سن لی ادامھ تحصیسام برا-مھند

 .. خوندهیبازرگان
 مشخصاتش ھم برام ی بود کھ حتی سام کنیا.. بھش مشکوک شدمشتری حرفش بنی ابا

 .کردمی فکر مدیبا..آشنا بود
  نھ؟یالبتھ بھ صورت فشرده خوند-مھند
 : گلوشوصاف کرد و گفتسام
 ...شتری بای عصر ٦ تا رفتمی م٦از ساعت صبح ..بلھ-سام

 پس سخت بوده..اوھوم-مھند
شو بعد نگاھ. نھ نھ امکان نداره.. ھموننی ایعنی.. بھ من زد کھ بھ فکر رفتمی لبخندسام

 :رو بھ مھند کرد و گفت
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 .رهی ام در میخستگ.. تو شرکت کار کنمامیاگھ ب-سام
کار .. تو شرکتیایاگھ تو ب:ادامھ داد.می داراجیبھ وجود تو در شرکت احت...البتھ-مھند

 ..رسمی و بھ نامزدم مشھیمنم کمتر م
 .. اومدمرونی از فکر بی گرمی فکر بودم کھ با لمس دستایتو

 ؟ییاورورا کجا-مھند
 : جمع و جور کردم و نگاھمو بھش دوختمخودمو
 ... فکر بودمید،تویببخش- اورورا

 : مشکوک نگاھم کرد و گفتمھند
 ؟یکردی فکر میبھ چ-مھند

 .دمی کشیقیو نفس عم.  نبودی مھمزی چیعنی..یچیبھ ھ- اورورا
 !؟... اسم شما اورورا ستدیگفت-سام
 : ام بھش دوختم و گفتمی پرسشنگاه

 چطور؟..بلھ- اورورا
 . بودنی دوست منم انیاخھ اسم بھتر.. استییبایاسم ز.یچیھ-سام

 شناسمشی کھ میھمون سام.. سامنیمطمئن بودم کھ ا%٩٩ حرفش انگارنی ابا
 مطمئن نبودم% ١ بازم یول..ھست
 ... شام حاضرهگفتی کھ مدمی رو شنی خدمتکاریصدا
 : کرد و گفتمی فکر بودی ما کھ توی بھ ھر دوی نگاھمھند
 ..ادهی صحبت زیوقت برا..می شام بخورمیبر-مھند

 یسوال.خوشحال نبودم.کردمی می من فقط با غذام بازیول..می شام خوردن بودمشغول
 کھ بھ زبون اوردم.. ذھنم بودیتو

 د؟ی عالقھ داری بازرگانتیریشما بھ مد- اورورا
 : دھنشو با دستمال پاک کرد و گفتسام
 تاری ھم با گی عالقھ داشتم تو بچگیودم بھ خوندن و خوانندگمن خ..راستش نھ-سام

 در لیمجور شدم تحص..دی کھ بھ من و مھند بھ ارث رسی بخاطر شرکتیول.خوندمیم
  اونور آب رو انتخاب

 
 .میخوندی متاری با گشھی من و مھند ھمیول..کنم

 بود کھ آھنگھا ی عاشق خوانندگنمیپس ا. دادملشی تحوی بھ مھند انداختم و لبخندینگاھ
 .خوندیرو با احساس برام م

 کھ باحرف سام لقمھ خوردمیداشتم غذا م. از مھند گرفتم و مشغول خوردن شدمنگاھمو
 . تو گلوم وبھ سرفھ افتادمدیغدا پر

 ..!نیندازی می  در دوره نوجوانی عشقم توادیشما منو -سام
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 آب بھم داد وانی لھی...زنھبا دست بھش اشاره کردم ن.. برگشت و بھ پشتم زدی فورمھند
 لب گفت خداروشکر روکردم بھ سام ری و زدی کشیقیمھند نفس عم.خوردم و بھتر شدم

  و در جوابش
 

 . سرمو تکون دادمفقط
 : دستمال دور لبمو پاک کردم و گفتمبا

 با اجازه اتون...دیببخش- اورورا
 تونستمینم.واستخی تازه میدلم ھوا. بلند شدم و بھ طرف تراس رفتمی صندلی رواز
 قی عمیوارد تراس شدم و شروع کردم بھ نفس ھا. اون خونھ نفس بکشمیتو

  دیشا..زدی میقلبم ھ...دنیکش
 

 و با ترس برگشتم دمی لرزیبا لمس دستان. کنمکاری چدونستمینم. استرسم بودبخاطر
 : و گفتدی بوسمویشونیمھند پ. زدمی لبخنددمیمھند رو کھ د.

 ..!گردمی زود برمی شرکت باشھ؟ ولرمیم... اومدهشیمن برام کار پ-مھند
 اگھ مھند بره من و سام دمیترس... سرمی روختنی رخی حرفو زد انگار آب نی کھ امھند

 چون خدمتکار ھا ھم سرشون بھ کار خودشون گرمھ.. خونھی تومیشیتنھا م
 ؟ی نرشھیم- اورورا
 :مھند از کارم خوشش اومد و گفت.. گرفتم و فشردمدستشو

 ..! ھای بچھ کوچولو شدھی نیع-ھندم
 از لشوی دستمو ول کرد و موبالشی موبای بود با صدادهی فای بحث باھاش بنکھی امثل
 یسر چرخوندم وبھ نقطھ ..حواسم نشد بھ مکالمش.. در اورد و جواب دادبشی جیتو

  مھند. شدمرهینامعلوم خ
 
 ایخدا: خودم گفتمی دلم آشوب بود بھ خدایتو.خدافظ واز تراس خارج شد: لب گفتریز

 ..! بگذرهری کن بخیکار
 ی با اون بازشھیھم. من بودیاون ھم باز.می در کنار ھم بودی و سام از بچگمن

 دمشیدی روز نمھیبھش وابستھ شده بودم اگر ... شده بود برام عادتدارھای دنیا.کردمیم
   تونکھیتا ا..ردمیمیم
 

 کھ عاشق میدونستیھر دومون م.. دوست داشتنگنی حس منی بھ ادمی فھمی سالگ١٤سن
 رفت کای بھ امرلی تحصیکھ ناقافل سام برا.می ھم بودشی پی سالگ١٧تا سن.میھم ھست
  چیبدون ھ
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بھم قول داده بود کھ باھم ..! یلی شدم برام سخت بود خضیمن شبش مر..! یحرف
 ...می کنیازدواج م

 لبم ی رویزی چی با احساس گرمیول. ناچار برگشتم کھ برمنی ھمی شده بود براسردم
 ی کپ کردم سام داشت منو مدمی کھ دیزیواضح نگاه کردم از چ. شدمخکوبیم

  نی بھ ھمیعنی..دیبوس
 

 بود دوست نداشتم اون منو دهی فای بی ھلش دادم ولیفور...!  متوجھ شده یزود
 ی بچگیمن اون حسمو تو...نھ االن.. بودی بچگی کھ بھش داشتم تویاون حس..ببوسھ

  ام چالش کردم و از دلم
 

 :  گفتمی و بھ تنددمی باالخره ولم کرد نفس کشادی زیبا تقال...! رونی بانداختمش
 ؟یکنی مکاریچ- اورورا

 : گفتی با پوز خندسام
 !نھ؟.. عشقمون رویزود فراموش کرد-سام

 دوست داشتن محض ھیقط اون ف.. عشقیگیھھ بھ اون م..ی بچگیتو- اورورا
 !؟یمتوجھ شد...بود
 : شده گفتی کھ معلوم بود عصبانسام
 !چرا؟...ی تو االن با برادرمیول..من تورو مثل نفسم دوست داشتم-سام

با ..!کای آمری کھ بریکردی خبر ولم نمی بیاگھ تو منو دوست داشت!چرت نگو- اورورا
 دمی شنی وقتیول..!!  تودنی ددیھ امب.. تودیصبح بلند شدم بھ ام: ادامھ دادمتیعصبان

  یول.. قلبم شکستیرفت
 

تحملش برام سخت بود سام کھ بغلم .. شدنی اشکام جارگھید.. ارزش بودی تو بیبرا
 . شدشتریکرد ھق ھقم ب

 ..!دلم برات تنگ شده بود -سام
 . کنمیباور نم- اورورا

 !؟... منشی پیبرگرد..ی مھند رو ول کنشھیم-سام
 : حرفش پسش زدم و گفتمنی ابا

جاش :بھ قلبم زدم و ادامھ دادم! ؟یمتوجھ شد..مھیزندگ..اون عشقمھ..شھینھ نم- اورورا
 نجاسیا

 !؟ی منو دوست ندارگھی دیعنی-سام
 عشق دونمی مدی دوست داشتم بعیمن سام رو در بچگ. فکر رفتمی حرفش تواز

 !نی ھمی نوع وابستگکی...باشھ
 . مھند رو دوست دارممن فقط..نھ: جوابش گفتمدر
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 یحت.مھم مھندم بود.. من مھم نبودی برایول. مکث کرد فکر کنم ناراحت شدی کمسام
 کارھا رو نی ادی من عشقم مھنده پس نبایوقت...کردمیاز بابت اون بوسھ احساس گناه م

  چیبدون ھ.بکنم
 

 دونستمی من می ولدهی کھ سام منو بوسدی فھمی مھند نمدیشا. از تراس خارج شدمیحرف
 تمام رژلبم شھی نمنی بدتر از ایوا.بھ طرف اتاقم رفتم...!  ردمیکھ چھ کار اشتباھ

  ادمھی...پخش شده بود
 

 نکھی ایعنی نیا...!  دارهنی خونھ مخصوصا طرف اتاق تو دوربی ھمھ جاگفتی ممھند
 کردم کھ استرس رو ی کنم؟ دور لبمو پاک کردم وسعکاری حاال چایخدا.من بدبخت شدم

  از خودم دور کنم
 

 دیشا:نھ؟جوابشو خودم دادم.. کھ دزد اومده باشھزدی ھا سر منی بھ دوربی حتما وقتمھند
 ندازهیو قطعا مھند منوم!ِروزمرگ منھ...اون روز. سر بزنھینجوری ھمی روزھی
  از..الینھ از و..رونیب
 

 اومد بھ سراغم ی وحشتناکاالتیفکرو خ.کنھی منکاروی ھم کھ باشھ ایھر کس...قلبش
 نی خواستم تمام ایم. و چشمامو بستمدمیدراز کش... آرامش بھ طرف تختم رفتمیبرا...

   برهاالتیفکر و خ
 
 ... از ذھنمرونیب

 ھمھ مدت خواب نی من ایوا..دمیشب بود مثل برق پر١٠ باز کردم ساعت چشمامو
رتب کردم وبھ  گرسنھ بودم بلند شدم و تختمو میلی شکمم بلند شد خیصدا...بودم

  خدمتکار.آشپزخونھ رفتم
 
 بھ من توجھ یلی خانم؟ خدیخوای می چگفتنی می بھ طرفم اومدن و ھدنی تا منو دھا
 نشستم و زی پشت می صندلیرو.ومدی خوشم میلی خلھیً من کال از جمیول.کردنیم

 :گفتم
 .خوامی می شکالتکی ذره کھی با ریش- اورورا

بعد از .ارهی گفت و رفت تا برام بی از خدمتکار ھا کھ اسمش فاطمھ بود چشمیکی
 رو دی آی میرمان کس. رفتممنی در اومدم و بھ سمت سالن نشی از کسلکیخوردن ک

   اورده بودم بھرانیاز ا
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 رو خونده بودم و شترشیب. مبل مشغول خوندن شدمی گرفتم و نشستم رودست
 تونھی سام منی ایعنی..ان کھ تموم شد با خودم فکر کردمرم. صفحھ مونده بود٣٠بایتقر

  نھ..رهیعشقمو ازم بگ
 

 خودت کمکم ایخدا: دلم گفتمیتو.رسمی و بھ عشقم مشمی منم کھ موفق منی اباالخره
 .آقا مھند اومدن:فاطمھ بھ سمتم اومدگفت.کن
مھند تا ..رمکتاب رو بستم و بلند شدم کھ بھ استقبالش ب. تکون دادم کھ فاطمھ رفتیسر

 کھ دمی بغلم کرد تازه فھمیوقت..بھ طرفش رفتم و بغلش کردم. زدی لبخند محودیمنو د
  محتاج.. عشقھنیا

 
  اومدمرونیاز آغوشش ب... بھ آغوش عشقتبودن

 ؟یخوب- اورورا
 . و خوب نباشمنمی تو رو ببشھیمگھ م-مھند
 . زدمیلبخند
 سام کجاست؟-مھند

 " دروغنیاول.."دمشی ندی رفتی وقتدونم،ازینم- اورورا
 ؟یشام خورد-مھند

 حواب بودم..نھ ھنوز- اورورا
 .ارنیپس بھ خدمتکار ھا بگو شام رو ب-مھند

بھ . ارنی لب باشھ گفتم وبھ سمت آشپزخونھ رفتم و بھ خدمتکار ھا گفتم شام رو بریز
 .طرف اتاق مھند رفتم در زدم و وارد شدم

 .یخستھ نباش- اورورا
 زمی عزیسالمت باش-مھند

 . حرف زدن کت مھند رو از تنش در اوردم وسر جاش گذاشتمنی حدر
 ره؟ی میِسام ک- اورورا

 . ھر دومون ھستالی ونجایا...ھی چھ حرفنیا-مھند
 . نبودنیمنظورم ا...دیببخش- اورورا

 دیناراحت شدم پس حاال حاال ھا ھست و با.  رفترونی و از اتاق بدی لپموکشمھند
 . واز اتاق خارج شدمدمی کشیآھ.تحملش کنم

 نکھی ای برای نداشتم ولییمن اشتھا.میخوردی غذا ممی و داشتمی شام نشستھ بودزی مسر
بعد از غذا خوردن بلند شدم و بھ طرف اتاقم .خوردمینشون ندم آروم آروم م

  سوختیصورتم م...رفتم
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اتاق با حولھ صورتمو خشک کردم و از . بھ صورتم زدمی آبھی پاک کردم و شمویآرا
 کھ ی از صفحھ ادیمھند تا منو د. اتاقش بود در زدم و وارد شدم یمھند تو.خارج شدم

  توری مونیرو
 

 دی شاختی ریقلبم ھور. کردمتوری بھ مونینگاه مشکوک. بود خارج شدوترشیکامپ
 :مھند رو بھ من برگشت و گفت... ھا رو چک کردهنیدورب
 ؟یگی ازت بپرسم راستشو می سوالھیاورورا -مھند

 . کردم استرسمو بروز ندمی سعیدولی لرزدستام
 .بپرس- اورورا

 ؟یمنو دوست دار-مھند
 .دمی کشیقی راحت شد ونفس عمالمیانگار خ..دی سوالو کھ پرسنیا

 ادی زیلیخ..معلومھ کھ آره- اورورا
جرئت نداشتم بھ چشماش نگاه . بھ سمتم اومد و دستاشو دور کمرم حلقھ کردمھند
 . کھ کردم بودیانتی خ بخاطردیشا...کنم

 بھ چشمام نگاه کن-مھند
 از چشمان ی کھ قطره اشکشدی چدونمی نمیول. دوختمشی چشمامو بھ چشمان آبی سختبا

 . شدسیھمراه با اون چشمان منم خ.نییمھند سر خورد پا
 : گفتی با لحن دلخورمھند
 ! ندارهیی قلب من جای بدون دروغگو تونویاورورا ا...دروغگو دشمن خداست-مھند

 . ناراحت شدمیلیخ... قورت دادمی حرفش آب دھنمو بھ سختبا
 . نکننکاروی اگھید: دادادامھ

 : و گفتدی بوسمویشونیپ
 .رونیحاال برو ب-مھند

 . باھم رفتار کردینجوری بود کھ ادهیًحتما فھم. اتاق خارج شدماز
باس خوابمو  کارم تموم شد لیوقت. اتاقم بودم و مشغول باز کردن موھام بودمیتو

 .دمی تخت دراز کشی و رودمیپوش
 بلند شدم و بغلش ی فوردمی رو کھ دلھیجم. چشمامو باز کردمیی آشنای با صداصبح
 : گفتمرلبیز.کردم

 . کھ چقدر دلم برات تنگ شده بودیدونی نمیوا-لھیجم
 ...ذارمی تنھات نمگھینطور،دیمنم ھم-لھیجم
 : فکر کرد و گفتی کملھیجم. سام رو براش گفتمیماجرا. اومدمرونی بغلش باز
 ! رو کنھروی زتوی زندگتونھی اشتباه کوچولو مھی...اورورا مراقب باش-لھیجم

 ! حواسمو جمع کنم و دست سام آتو ندمشتری بدیبا..آره- اورورا
 : کھ برام آشنا بود رو جلوم گرفت و گفتی دفترلھیجم
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 .یدفتر خاطرات رو جا گذاشتھ بود-لھیجم
 ... دستش گرفتماز

 .سمی اتفاقات روزانھ ام رو بنودیھر شب داخلش با..ممنونم- اورورا
 ... داخلش نوشتھ بشھی خوبی ھازی بھ بعد چنی از ادونمی مدیالبتھ بع-لھیجم

 چرا؟- اورورا
 ..یچون سر بھ ھوا شد-لھیجم

 دمیقول م.کنمی تکرار نمگھیاون اشتباھو د..نھ- اورورا
 کننده زدم و دیِ کرم سفی تنم کردم و کمی صورتمو شستم لباس مناسبنکھی از ابعد

 زیمھند و سام پشت م.از اتاق خارج شدم وبھ سمت سالن رفتم.خودمو معطر کردم
   نشستھ بودن ویناھار خور

 
 .خوردنی صبحانھ مداشتن

 ...ریصبح بخ- اورورا
 :ردم در جوابم گفت رو فراموش کشبی دی ماجرادادی کھ خبر مشیشگی با نگاه ھممھند
 ... منی بانوریصبح بخ-مھند
 ی نشستم و دستمال رو روی صندلیرو...  توجھ نکردم بھشی ھم جوابمو داد ولسام

 : بھ طرفم گرفت و گفتیمھند لقمھ ا.رون پام انداختم و مشغول خوردن شدم
 ...بخور-مھند
 : کھ گفترمی زدم و لقمھ رو خواستم بگی محولبخند
 . باز کندھنتو..نھ-مھند

 کھ ی اگھی دیمزه اش با لقمھ ھا.چھ خوشمزه بود... باز کردم و لقمھ رو خوردمدھنمو
 ... فرق داشتخوردمی کردم و میخودم درست م

  خوشمزه بودیلی خیمرس- اورورا
 : بھ ھردومون کرد وگفتی نگاھسام
 !تا ابد پابرجا باشھ... خوبھیلیرابطھ شما دوتا خ-سام

 چشم حسودھا کور...شایا-مھند
 .دادی نمتیمی صمیچون حرفش بو... بگم از حرف سام خوشحال شدم دروغھاگھ

 ؟یریدانشگاه نم-مھند
 . امروز ھم کالس دارمرمیچرا م- اورورا

 ساعت چند؟-مھند
  صبح١٠ساعت- اورورا

در ضمن امشب بھ مناسبت اومدن سام ... صبح ھست٩ساعت ..پس زود باش-مھند
 .می داریمھمون

 ؟ی چیمھمون- ورااور



 @cafeetakroman  تصاصی کافھ تک رمان      اخ            ھیترکرمان عشق در 
 
 

 45 

 . کنمی معرفرانی سام رو بھ ھمھ کارکنان و مدخوامیم-مھند
  شرکت کنم؟تونمیمنم م- اورورا

 .. کنمتی بھ ھمھ معرفخوامی شرکت مسیبھ عنوان نامزد رئ...ًحتما-مھند
 ھیدر کمد لباسھام رو باز کردم و...بھ اتاقم رفتم. آب پرتقالم رو خوردم و بلند شدموانیل

 رنگ ی کردم و کفش آبی دخترونھ اشیآرا.دمی پوشی کاربنی با کت آبیشلوار مشک
   پامیعروسک

 
 گاردیباد.رونی زدم بالی با مھند از وی رو برداشتم و بعد از خداحافظفمیک.کردم

 . رو برام باز کرد و سوار شدمنیدر ماش...منتظرم بود
 خر نی عدیتم و بافردا امتحان داش.. خستھ بودمیلیخ..الی از دانشگاه اومدم وبعد

 است ھی کھ ترکنجایمخصوصا ا...اتیاضیھمھ درس ھام خوبھ بھ جز ر...خوندمیم
 ... اش سخت ترهیاضیر

 بھ ی مھمونی رفتم ودستورات الزم رو برانیی کوتاه بھ طبقھ پای از استرا حتبعد
البتھ اگھ .. بودمالیمن فقط تو و... سام و مھند رفتھ بودن شرکت.خدمتکار ھا دادم

  خدمتکارھا رو فاکتور
 

 از حموم نکھیبعد از ا. گرفتمی دوش حسابھیلباسھامو در اوردم و رفتم حموم و .میریبگ
 تنش با تور کار شده بود نیی رونم جذب بود و پای کھ تا روی دکلتھ ایراھنیاومدم پ

   رنگیریش
 

 حی ملشی جلو باز ھم پام کردم بھ عالوه آرادیکفش پاشنھ بلند سف...دمیپوش
در بھ صدا .آماده شده بودم.با عطرم دوش گرفتم... دورمختمیموھام رو فر ر...دخترونھ

  در اومد و بعدش مھند داخل
 

 .. برگشتم بھ طرفش. شداتاقم
 خوب شدم؟..سالم- اورورا

 !؟ی کم داریزی چھی یول!ی شدیعال..زمیسالم عز-مھند
 ؟یچ- اورورا

 .. توالت نشوندزی پشت می صندلیرو بھ طرفم اومد و دستمو گرفت و منو برد مھند
 .چشماتو ببند-مھند

 ؟ی چیبرا- اورورا
 .یشیمتوجھ م...چشماتو ببند-مھند

 ..دهی گردنم انجام می رویاحساس کردم داره کار... رو بستم چشمام
 .حاال چشمات رو باز کن-مھند
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 ی گردنبدھیکھ نگاھم رفت بھ ... نگاه کردمنھی آی رو باز کردم و خودم رو توچشمام
  بودییرنگش طال".... منیبانو" نوشتھ بود ی پالکش بھ فارسیکھ رو

 اد؟یخوشت م-مھند
و ... لبش زدمی بوسھ کوچولو روھیبلند شدم و بغلش کردم و ... بھ خودم اومدمتازه
 :گفتم

 ! دارمتی من بھ بدل حساسیول...ًواقعا قشنگھ- اورورا
 !ی دارتی بھ بدل حساسدونستمیم...طالست-مھند

 : نگاھش کردم و گفتمیپرسشگر
 ؟یدونستیاز کجا م- اورورا

 ...ی اندازی وقت بدل نمچی کھ ھییاز اون جا-مھند
 ..ینی بزیچقدر ر..آھا- اورورا

 .میخب بر-مھند
 ..ساینھ وا- اورورا

 چرا؟-مھند
 !کنمیاالن پاکش م.. رژلب منھی لبت جایرو- اورورا
 . مرطوب رو در اوردم و بھ طرف لبش بردم و پاکش کردمدستمال
 لی بھ دلشناختمی رو مرانی مدشتریب.می گرفت و فشرد و باھم بھ سمت سالن رفتدستمو

 .کردمی اون شرکت کار می توی مدتھی نکھیا
 یمھند منو بھ ھمھ بھ عنوان نامزدش معرف.میشدی و رد ممیکردی می ھمھ اوال پرسبا
َغرور برم .کردنیا ھم کھ بودن با حسرت بھ من و مھند نگاه م دخترھیبعض.کردیم َ

  داشتھ بود و با غرور
 

 رو داشتم نی انتظار ایلباسم چون بلند بود راه رفتن برام سخت بود و ھ...رفتمی مراه
 نکھیمثل ا...میبا مھمون ھا بھ طرف تراس رفت. بخورمنی زمای ادیکھ کفشم از پام در ب

   داده بودبیمھند ترت
 

منم .. شراب رو خدمتکار ھا پخش کردنی ھاالسیگ... زمان منور بفرستن ھوانی اکھ
 دستم نگھ ی فقط تونی ھمیبرا... بخورمدی کھ نباخوندمیالبتھ با نگاه مھند م.برداشتم

  ینور افشان..داشتم
 

 یی منور ھوای از شکل ھایکی... کھ شروع شد ھمھ مشغول نگاه کردن شدنییھوا
لبخندم پر رنگ تر شد .  من بودیپس برا.. زدی بود ھمون لحظھ مھند برام چشمکقلب

  مھند دستمو گرفت و
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 ھیو ..  کھ داده بودم درست از آب در اومدی و منم احتمالدی بھ دنبال خودش کشمنو
 ... بردی داشت منو منطوری مھند متوجھ نشد و ھمیلنگھ کفشم در اومد ول

 !مھند کفشم- اورورا
 :برگشت و گفت مھند
 ؟یکفشت چ-مھند

 ..کفشم در اومده- اورورا
 ... کنم حاالداشی پی چجوری شلوغنی انیب-مھند
 : گفتمی کردم وبا حالت لوسزونی و لوچھ ام رو آولب

 !گھید.. کن دایپ- اورورا
 .. سام منو وحشت زده کردحرف

 ...دست منھ-سام
بلند ..دی کشریکفشم رو پام کرد تماس دستش با پام قلبم ت...  بھ طرفم اومد و خم شدسام

 نی سرخ شده بود از بتینگاھم رو بھ مھند دوختم  کھ از عصبان.شد و بھم نگاه کرد
  دهی بھم چسبیدندون ھا

 
 : گفتاش

 ممنون داداش-مھند
 ییمن رو بھ جا.فتم نگیچی ھیکھ دردم گرفت ول... فشردتی دستم رو از عصبانمھند

 دوباره باز یول.. از درد چشمام رو بستم... کبوندواری برد و بھ دیکھ خلوت
  دمی کھ دیزی از چدیشا...کردم

 
 بود در آغوشم گرفت و ی شده بود و اشک ھاش جارسی شکست مھند چشماش خقلبم

 :گفت
  ھان؟ی من رو ترک کنیخوایتو کھ نم..اورورا-مھند

 .یتو عشق من...یزنی کھ مھی چھ حرفنیا- اورورا
 یول.. ھستنرتی کھ با غکننی و بعد ادعا مکننی مادی موقع داد و فرنی مردھا در اھمھ

 عشق نی ادیشا...برهی پناه مھی مواقع بھ گرنی در ای بھ اون استواریمھند مرد
 فراتر از عشقھ...ستین

 ..قربونت برم-مھند
 ... اومدم و با دستم اشکھاش رو پاک کردمرونی آغوشش باز

 !؟یکوچولو شد..کنھی نمھیمرد کھ گر- اورورا
 ...زنمیمن در مقابل تو و عشق تو زانو م-مھند
 ...می زدم و دستشو گرفتم وباھم بھ سمت تراس برگشتیلبخند
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 پاک کردم و شموی آرانکھیبھ اتاقم رفتم وبعد از ا. خستھ شده بودمیلی خی از مھمونبعد
 تختم نشستم و دفتر خاطراتم رو یرو...بھ عالوه مسواک..لباسمو عوض کردم
  برداشتم و اتفاقات مھم

 
 نی مسئلھ عھی اوردن ادیکھ با بھ ... دمی تخت دراز کشیرو. کردمادداشتی رو امشب

ساعت رو نگاه . کنمکاری حاال چای خدایوا.. فردا امتحان دارمی وادمیِفشنگ پر
  ھیفقط .. شب بود١٢کردم

 
 صبح کوک ٥:٣٠ ی برالمویساعت موبا. کنمنی داشتم صبح زود بلند شم و تمرراه

 .دمیکردم و خواب
قطعش کردم و بلند شدم دست و صورتم رو . از خواب بلند شدملمی با آالرم موباصبح
 اومدم و رونیاتاقم ب با حولھ خشک کردم و لباسم رو عوض کردم و از عیسر...شستم

 ... وارد راھرو شدم
 

 بھ در یآروم تق.. ھم بودنی من ومھند کنارھم بود و اتاق مھند و سام رو بھ رواتاق
. وارد شدم و در رو بستم. رو چرخوندم و در رو باز کردمرشیاتاق مھند زدم و دستگ

   روبھ رومدمی کشینفس
 

 کی آروم بھ نزدییبا قدم ھا.شھیم یچقدر موقع خواب دوست داشتن... مھند بودتخت
 صورتش و بھ حرکت در اوردم یدستم رو بردم رو... تخت نشستمیتختش رفتم و رو

  وآروم آروم صداش
 

 ...کردم
 دارشویب...یمھند...مھند...- اورورا

 حرکت از ھیبلند شدم و پتو رو با ...دی بعدش بازم خوابی تکون خورد ولی کممھند
 :ً نسبتا بلند گفتمییو با صدا..روش برداشتم

 ...گھی ددارشویمھند ب- اورورا
 تخت نشست و ی بھ خودش داد و بلند شد و روی چشماش رو باز کرد و تکونمھند
 :گفت
 !؟..ی دارکارمی چیّاول صبح-مھند
 : و گفتمستادمی بھ کمر جلوش ادست

مفھوم !ید بای بھ من دی باستمی ھم بلد نیچیھ... دارمیاضیمن امروز امتحان ر - اورورا
 !شد؟
 ..می بخوریزی چھی ایّفقط اول ب..اووف باشھ-مھند
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 ھی عی و سرمیبا ھم بھ آشپزخونھ رفت... کردمدیی تکون دادن سرم حرفش رو تابا
 : کھ مھند گفتمی راھرو بودیتو...میصبحونھ مختصر خورد

 ..!حال ندارم بخدا-مھند
آروم .. کردمشی بھ سرم زد و عملی فکرھی بعدش ی از حرفش ناراحت شدم ولّاول

 : و گفتمدمی با احساس لپشو بوسیول
 ؟یحاال چ- اورورا

 : گفتی با لبخندمھند
 ..!ًاصال االن وقت درس ھستش-مھند

 .میپس بر- اورورا
 جزوه و کتابھام رو برداشتم و یمنم فور.. تخت نشستیمھند رو..می اتاق شدوارد

 و من شدی میّ جدیلیموقع درس دادن خ..مھند شروع کرد بھ درس دادن.. رفتمششیپ
  واقعا ازش حساب

 
 کھ تموم شد سشیتدر.یالحق کھ ھمون عشقم.. حرف نداشتسشی تدریول...بردمیم

 :گفت
 ؟یدیفھم-مھند

 ممنون..آره- اورورا
 ...خداروشکر-مھند

 .. بود٩:٤٢ ساعت نگاه کردمبھ
  کالس دارم١٠ساعت.. برمدیمن زود با- اورورا

 ..خب برو-مھند
 : بھش انداختم وبا حرص گفتمینگاھ

 ..! لباسم رو عوض کنمخوامی مرونیخب برو ب- اورورا
 .کنمیکمکت ھم م..خب جلو من عوض کن-مھند

 : رو گرد کردم و گفتمچشمام
 رو بگم کھ مھند بلند شد و از ٣ خواستمیم..٢...١..رونی برو بشمردمیتا سھ م- اورورا

 زدم الیاز و.. لباس ھام رو عوض کردمعی و سردمی کشینفس راحت.اتاق خارج شد
   وبارونیب
 

 ... بھ دانشگاه رفتمگاردیباد
امتحانم رو خوب دادم و مطمئن بودم ... اومدمالی بھ وگاردی از دانشگاه بھ ھمراه بادبعد

 دنی دوش گرفتم و بعد از پوشھی نی ھمیخستھ شده بودم برا.ارمی رو میکھ نمره قبول
  لباس بھ آشبزخونھ
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 دلم آشوب یتو.  رفتھ بود شرکتنکھی نبود مثل ایاز سام خبر... و ناھار خوردمرفتم
انگار قرار نبود امشب ... حس رو داشتمنی ای چرا ولدونمینم... جور استرسھی ایبود 

  یاتفاق خوب
 
 کوتاه از اتاقم خارج یبعد از خوردن ناھار بھ اتاقم رفتم و بعد از استراحت....وفتھیب

 مچ دستمو گرفت و منو برد تو یکی کھ داشتمیاتاق مھند قدم برمبھ سمت ...شدم
  دمیبھ خودم اومدم کھ د...اتاق

 
 کنمی مانتی دارم خنکھیدوباره حس ا... بوسھی بغل سام ھستم و داره گردنم رو میتو
 قدم یصدا... موفق نشدمی کھ داشتم سام رو ھلش دادم ولیبا تمام توان... کردوونمید

   از فکردمی رو شنییھا
 
چشمام رو بستم و ...دی بوسیسام داشت با ولع گردنم رو م...دی مھند باشھ تنم لرزنکھیا

 ی از دستم بر نمی کارگھیچون من د..وفتھی بوفتھ،ی بدی کھ نبایمنتظر شدم اتفاق
  اگھ مھند عاشقم باشھ..ومدی
 

بھ گوشم  کھ ییبعد از چند لحظھ با سروصداھا..!! مطمئنم..کنھی رو باور محرفم
 و کھی ھمھ جا تاردمیچشمامو باز کردم کھ د"برق رفتھ" تکرار کلمھ ی و ھخوردیم

  سام...ًظاھرا برق رفتھ بود
 

 مھند ضربان قلبم ی کھ با صدادمی کشینفس راحت.. گردنم برداشتی رو از رولبش
 ...باال رفت

  اورورا؟یینجایا-مھند
بھ فکر ...خوردیسام منو بغل کرد و بھ خودش فشرد داشت حالم بھم م...  ندادمیجواب

 جادی در ذھنم ایجرقھ ا..!  کمکم کنای کنم خداکاری بودم کھ برق اومد  حاال چنیا
  یخطرناک بود ول..شد
 

 ی رفت و روجی اولش سرم بھ شدت گواریسرمو کبوندم بھ د. نداشتمی اگھی دی چاره
 . افتادمنیزم
 ..!!یبھ کجا خورد... اورورایوا-مسا

 : گفتی و ناراحتی عصبانی بھ سمتم اومد و سام رو پس زد و با چھره مھند
 ؟یبھ کجا خورد.. باخودتی کردکاریچ-مھند
 ھان؟: گفتادی با فرمھند

 : لکنت زبان گفتمبا
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 ...واریبرق رفتھ بود خوردم بھ د- اورورا
 ؟یدرد دار... حاال موقع برق رفتن بود...یلعنت-مھند

 ..یلیآره خ- اورورا
 ...! زوردھی ریچھ د..شھی فاش متیقی حقنی ای روزباالخره

 ام ی رو فرشییبلند شدم و دمپا.  اتاقم بودمی ام چشمام رو باز کردم تویشونی درد پبا
ھمھ خواب بودن بھ سمت اتاق ..رو پام کردم و از اتاق خارج شدم و بھ آشپزخونھ رفتم

   رفتم ولھیجم
 
بعد ... برام شام رو گرم کرد و داد بخورملھیجم.. بده بخورمیزی چھی کردم تا دارشیب

 شام رو خوردم بھ اتاقم رفتم و دفتر خاطراتم رو برداشتم و شروع کردم بھ نکھیاز ا
  ادداشتی
 

 . دمی صبح بود کھ کارم تموم شد و دست از نوشتن برداشتم و خواب٢ساعت...کردن
 تخت بلند یاز رو... شدم داری از خواب بخوردی کھ بھ صورتم مدی با نور خوشصبح

 یصدا. شدکی کھ اتاق تاریجور..دمی و پرده اتاقم رو کشدمی ام رو پوشییشدم و دمپا
 :در اومد گفتم

  توایب- اورورا
 .. اون فقط سرشو تکون دادی زدم ولیلبخند... وارد اتاقم شدمھند
 ؟یبھتر-مھند

 ...آره خوبم- اورورا
 ! تخت کارت دارمی روینی بششھیم-مھند
 تختم بود ی کھ روبھ رویی نفرکوچولو١ مبل ی تخت نشستم مھند ھم رویرو

 ...نشست
 ... رو نداره اورورایشگیچشمات برق ھم-مھند

 ...دهی فھمدیشا.... حرفش ابروھام باال رفتنی ابا
 ...یکنی احساس مینجوری ادهی رنگم پرنکھیالبد بخاطر ا..چرا- اورورا

 ...دیشا: گفتدی با تردھندم
 رو از نیمھند بھ سمتم اومد ا. شدمنی و مشغول نگاه کردن بھ زمنیی انداختم پاسرمو
 : کنارم نشست و گفتدمی شنی قدم ھاش میصدا
 .میصبحونھ بخور..می برایحاال ب-مھند

 : زدم و گفتمی بلند کردم ولبخندسرمو
 .میبر- اورورا

 و مشغول خوردن می نشستزی پشت می صندلی و رومی ھم بھ سمت سالن رفتبا
  نبودیاز سام خبر...میشد
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 !سام کجاست؟- اورورا
 : کردو گفتی اخممھند
 . کار کنھدی باشھ کھ باالی تو وشھی ھمومدهین...ستیبھتر کھ ن.دونمینم-مھند

 . کردمدیی سرم حرفش رو تابا
 بودم و داشتم دهی تخت دراز کشیرو.می از صبحونھ خوردن ھر دو بھ اتاق ھم رفتبعد

 تخت ی از روییبا صدا. آروم بشمی نوشتم تا کمی دلم رو میدر دفتر خاطراتم حرفا
  بلند شدم و دفتر

 
 ام رو پام کردم و از اتاق خارج ی رو فرشییدمپا... خودش گذاشتمی رو جاخاطراتم

 یانگار صدا... بھ طرفش رفتم صدا واضح تر شدومدیشدم صدا انگار از اتاق مھند م
   بود کھیتاریساز گ

 
مھند پشت بھ .. و درش ر آروم باز کردمدمیبھ اتاق مھند رس..خوندی ھم داشت ممھند

 ...خوندیچقدر با احساس م...خوندیمن نشستھ بود و م
 یشونی ، دل من گرفتھ ماه پی ھمھ سرگردوننی اونیم
  تابم کن ، منو تو رنگ چشمات خوابم کنی باز دوباره بایب

 زنھیش مرگ منھ ، داره چشمات منو آتش م قصھ آخرنگو
 رمی می نگو کھ مرم،ی ، نگو مرمی سای دنی از تلخنگو

  مزارمی گل بھار ام، دشت اللھ زارم ، قلب داغدارم، سنگ بیا
  شمارم، زھر روزگارمی ماندگارم، روز ناگذارم ، زخم بدرد
  باختمی تو دل می ھام و با تو از نو ساختم ، باز بھ حرف ھاخنده

 ی ، اومدم تو قلب تو مھمونی ھمھ سرگردوننی اونیم
 خندمی کندم ، شکل خنده ھات شدم می ستون قلب مو میب

  پرپر شدی ھات از صدتا غزل بھتر شد ، خنده ھات غنچھ ولچشم
  مزارمی گل بھارم دشت اللھ زارم ، قلب داغدارم سنگ بیا

  شمارم زھر روزگارمی موندگارم روزگذارم ، زخم بدرد
چشمام رو بستم و اجازه ...خونھی با احساس و سوزناک منقدری حالش خرابھ کھ احتما

 ... بشھ در رو بستم و بھ سمت اتاقم رفتمیدادم کھ اشکھام جار
 سام با مھند ی دعوای صدایقیو بعد دقا... اومدالی عصر بود کھ سام بھ وی ھاکینزد

 سام رو گرفتھ قھی مھند دمیم و درو بازکردم کھ دبھ طرف اتاق مھند رفت.بلند شد
   بھ سمتش رفتم ویفور...
 

 : بلند گفتمی با صدابایتقر
 ...ھی چھ کارنیمھند ا...ولش کن- اورورا
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 اش رو قھی تیسام با عصبان... سام رو ول کردقھی بھ من نگاه کرد و تی با عصبانمھند
 بود پارچ آب بغل دست نیگمھند ھنوز ھم خشم.درست کرد و از اتاق خارج شد 

  یتختش بود براش تو
 
 : وبھ دستش دادم گفتمختمی آب روانیل

 خشمت فرو کش بکنھ...یبخور آروم بش- اورورا
 رو از دستش گرفتم و سر وانیل. دی رو گرفت و نوشوانی بھم کرد و لی نگاھمھند

 وندی سرش گذاشتو بھم پی تخت نشست و دستاشو رویجاش گذاشتم مھند رو
  یمعلوم بود کھ حساب...زد
 

  چرا؟یول...ھیعصبان
 : بھش آرامش برسونھ گفتمیی نشستم وبا صداششی رفتم پآروم

 ...نقدری افتاده؟؟چرا ایمھند چھ اتفاق- اورورا
 : ادامھ حرفم رو بزنم و گفتنذاشت

 رونی برو بکنمیخواھش م...اورورا-مھند
 ... ناراحت شدمیلی من خی گفت ولی با لحن خوبدیشا
ذھنم پر شده بود . تخت بلند شدم و بھ سمت در اتاق رفتم  و از اتاق خارج شدمی رواز

بھ ... ناآرام شده؟وکنھ؟چرای مھند رفتار مینجوری چھ خبره؟چرا انجای انکھیاز سوال ا
  یاتاقم رفتم و رو

 
 ھا و ی کنم تا بتونم با سختدای آرامش پی  چشمام رو بستم تا کمدمی دراز کشتخت

 امکی پیبا صدا. کھ من دارم وجود سام ھستیمشکالت مقابلھ کنم فعال تنھا مشکل
   چشمام رو باز کردملمیموبا

 
: مھند نوشتھ بود...ادی رو زدم تا بامی برداشتم وصفحھ اش رو فعال کردم و پمویوگوش
 : دیگویم شاملو
 . شکستی را دلش وقتی کرد سکوت کھ او از بترس

 . . . زد خدا بھ تو جای را یشھا حرف تمام او
 . میماند یادش تر خوب و کند می گوش خوب خدا و

 سرت را او حرفھای تمامخدا  کھ روزی دی رسخواھد
 . . .دی خواھد کشادیفر
 : اند گفتھ چرا کرد یخواھ درک روز آنتو  و

 ...ستا مکافات دار دنیا
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 ادی با بھ یول...چون من کھ دل مھند رو نشکستم.. خرده برام مفھومش سخت بودھی
 و نفس زدیقلبم تند تند م... تخت ی نشستم روخی امروز و رفتار مھند سیاوردن دعوا

   برام سخت شدهدنیکش
 

 یقی حفظ کردن ظاھر و آرامشم نفس عمی دوستم نداره؟براگھی دیعنیده؟ی فھمیعنی بود
از صحنھ ...تاق خارج شدم بھ اتاق مھند رفتم و بدون در زدن وارد شدم و از ادمیکش

  روبھ روم تعجب
 

 چشمام یفور... انگار تازه از حموم اومده بود دی پوشی مھند داشت لباساش رو مکردم
 لبام ی بھ سمتم اومد و دستاش روجلوی و مھند فوردمی کشیفی خفغیرو بستم و ج

  گذاشت و ساکتم کرد
 

 : و گفتمدمی کشینفس. رو بھ داخل اتاق برد و در رو بست و دستش رو برداشتمن
 .شدمی وارد مینجوری ادینبا...دیببخش- اورورا

 بنده رو کلی شما ھدنی بابا ھمھ فھمیکشی مغیچرا ج...حاال وارد شدن رو ول کن-مھند
 !د؟ی زددید

 ...جانی اومده بودم ای اگھی سوال دی من برای حرفش خندم گرفت ولاز
 ھ؟ی چی کھ بھ من دادیامیاون پ- اورورا

 اھا اون کھ شاملو گفتھ؟-مھند
 آره- اورورا

 ی و کپدمی دیرانی جمالت عاشقانھ اتیتو سا...گشتمیواال دنبال جملھ عاشقانھ م-مھند
چند تا کلمھ ... سی خوب نادی زی ام از لحاظ نوشتاریرانیا. اش کردم و برات فرستادم

  دل و...دمیاش رو د
 

 ھ؟؟ی بود خو فکر کردم عاشقانھ است مگھ چخدا
 یچیھ...اره عاشقانھ است...اھا- اورورا

 ... بنده لباس ھام رو تنم کنمی بریتونیحاال م-مھند
 : کردم و گفتمیزی ری خنده

 ... باشھ- اورورا
 : لحظھ گفتمنی سمت در اتاق رفتم و در آخربھ

 . کردمیو خنده بلند...ی زندی دی براامی بعدا میول- اورورا
 ھوز ھم ناراحت بودم بھ طور یول! دارهی دونست چھ معنی راحت شد پس نمالمیخ
 بھ اتاقم کردی من رو ناراحت و آشفتھ حال منی مھند عوض شده بود و ای رفتارھایکل
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  رفتم و در رو قفل
 

 دوش با آب ولرم ھیبعد از گرفتن .کردمی فکر مدی رو نداشتم بای کسچی حوصلھ ھکردم
 تنم کردم وموھام رو ی نفتی با تاپ آبنی ساپرت طرح جھی و رونی بھ گرم اومدم بلیما

  با حولھ خشک کردم
 
 مھند رو ی جورکی دی و چشمام رو بستم بادمی تخت دراز کشی گذاشتم رھا باشن روو

کھ با  کردمی تا بتونم از شر سام ھم خالص بشم داشتم فکر موردمیدوباره بھ دست م
  لمی لرزش موبایصدا

 
 اومده صفحھ یامی پدمی برداشتم و دی پا تختی رو از رولی موباختی بھم رافکارم

 :  نوشتھ بودی زدم شماره ناشناسامی رو فعال کردم و رو پلیموبا
 .ای دوست دارم ببا،اورورایاورورا فرشتھ ز-

 زد ی داده بود کھ ناگھان در ذھنم جرقھ ای کیعنی کردم دوباره خوندم زی رو رچشمام
 شدم و کنترلم رو از دست ی عصبانکنھی ولم نمیاه لعنت... سام..سام:و زمزمھ کردم

   رو پرتلیدادم و موبا
 

 نشد چون قاب ژلھ شیزی چنیی افتاد پالی خرد شد وموبانھی و آنھی کھ خورد بھ آکردم
 ھی بلند بود بعد چند ثاننھیشکستن آ ی صدایول.کردی کار نمگھی قطعا دی داشت ولیا

   شددهی در چرخرهیدستگ
 
  مھند بلند شدی صداو

 ... اون تویکنی مکاری چیاورورا،دروباز کن دار-مھند
  کردمسکوت

  المصب رونی اگمیباز کن بھت م-مھند
 : زدمادی بلند فری صدابا

   تنھا باشم خستھ شدم از ھمتوندی بزاردیولم کن- اورورا
 مھند رفتھ بود نکھی مثل اومدی نیی صداگھید... کردنھی بلند گری کردم با صداشروع

 زانوھام  ی خودم رو جمع کردم وپاھام رو بغل کردم و سرم رو رونیآروم مثل جن
 .دمیگذاشتم و خواب

 سام داره موھام رو دمی موھام چشمام رو باز کردم کھ دی بر روی لمس دستانبا
 : زانوھام برداشتم وگفتمی از رو سرم روی فورکنھینوازش م

 ! برو گمشو؟یکنی مکاری چنجایا- اورورا
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 و دی موھام رو چنگ زد و کشرومندشی نی تخت بلند شم کھ با دستایخواستم از رو 
 : کرد و دم گوشم گفتکیصورتش رو بھ صورتم نزد

 .چکسی مال ھای ی مال منای تو کنمی حرف نزن جوجھ ولت نمیالک-سام
 ھم فشردم با ی ام بستم و دندونھام رو رونھی سی رو از درد موھام و درد توچشمام

 موھام رو ول ی بھ ما کرد کھ سام فوری مھند چشمام رو باز کردم مھند نگاھیصدا
  کرد و بلند شد و خواست

 
 : اتاق خارج شھ کھ مھند گفتاز

 ؟یکردی مکاری چنجایا-مھند
 ! یچیھ-سام

 : رو گرفت و گفتقشی مھند
 و بھ من یری می و حاالھم داریدی اتاق عشق من و موھاش رو کشیاومد-مھند

 ! ھان؟یینجای و چرا ای کردنکاروی ای چی برایگینم
 .مھند ولش کن- اورورا

 .رسمیبھ حساب توھم م.تو دخالت نکن-مھند
 نگاه نھی بھ آلی اوردن حادثھ موباادیاز بھ . و ھم ناراحت شدمدمی حرفش ھم ترساز

 ازشون نبود حتما خدمتکارھا ی جمع شده بود و اثرنھی آی ھاشھیکردم تمام خرده ش
   اتاق قفل بودیکردن ول

 
 . دارهدی دو تا کلی ھر اتاقکھ؟حتما

 : داد زدمھند
 !؟ھا؟یینجایبگو چرا ا-مھند
 .. ام رو ول کن تا بگم براتقھیاول -سام

 کھ دمی بھ طرف من اومد اولش ترس و ول کرد کھ سامدی کشی پوفتی با عصبانمھند
 :گفت
 ... خوام بخورمتینم-سام

 : شونم گذاشت و روبھ مھند گفتی رودستشو
 ١٧ تا سن ی کھ عشق دوم شماست عشق اول من بوده از دوران بچگشونیا-سام

 .یسالگ
  بھم نگفتھ بود ؟نوی بوده چرا اگھی دیکی مھند قبال عاشق یعنی دوم؟عشق
 تاسف تکون داد و خواست بره از اتاق ی از رویاراحت شده سر کھ معلوم بود نمھند

 : کھ رفتم و دستشو گرفتم و گفتمرونیب
 ... مندمی محیمھند برات توض- اورورا
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 و از اتاق خارج شد و رونی بدی دستم کشی ادامھ حرفم رو بزنم ودستشو از تونذاشت
 پر از خشم و نفرت نگاھش کردم و یدرم محکم بست سام بھ طرفم اومد با چشمان

 :گفتم
 رونیگمشو ب- اورورا

 !ی پرو شدگمی نمیچی ھیھ...باادب باش -سام
 رونیب:  زدمداد
 بدم کھ چرا با سام رابطھ حی مھند توضی من برادیاگھ با. زد و رفتی پوزخندسام

 چی مھند ھی بوده و چرا از ھم جداشدن ولی بگھ کھ عشق اولش کدیداشتم اون ھم با
   نکتھ اشارهنیوقت بھ ا

 
 بغض کردمی انگار اشتباه فکر میول. کھ عشق اولش باشمکردمی بود و من فکر منکرده

 چھره دنی با دی وارد اتاق شد و گفت کھ شام حاضره وللھی قورتش دادم جمیکردم ول
  ام نگران بھ سمتم

 
 . ستمی بچھ نوزاد گرھی و منم مثل دی و من رو در آغوش کشاومد
 : اشک ھام رو پاک کرد و گفتلھیجم
 . ھاشھی پوست صورتت خراب میکنی مھی گری داری چیبرا-لھیجم

 . کردمفی زدم و ماجرا رو براش تعریلبخند
 .کردی میی من رو مثل فرزندش راھنماکردوی بھ حرفھام گوش مشھی ھملھیجم
 عشق دوم مھند خان؟-لھیجم

 ؟ی داستانش رو برام تعرف کنشھیم...اره- اورورا
 ھم دی شاای سالش بود ٢٠ بای عاشق شد فکر کنم تقری سن کمیآقا مھند تو-لھیجم

 از عشق و محبت و یچی کھ ھیعاشق دختر. نبودشی بیکوچکتر از نظر من نوجوان
  بای و تقردونستیعالقھ نم

 
 ...کردی می احساس نسبت بھ اطرافش و مھند زندگیب

 پس چرا مھند عاشقش شد؟: گفتمدمی حرفش پروسط
 صداش یلی خیلی بود خبای زیلیچون اون دختر خ...وسط حرفم نپر...گمیم-لھیجم

 ھی چھ برسھ بھ مھند کھ دادی قرار مری کھ زن ھستم رو تحت تاثی منی بود و حتنیدلنش
  یاون موھا..مرده 

 
 بود ی عملی کھ خدا دادی و دماغدی و پوست سفی داشت با چشمان عسلی و بورییطال

 رو چند شییبای گونھ اش زی و چال روشدی برجستھ مدیخندی میت کھ وقییوگونھ ھا
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   و اندامکردیبرار م
 
مھند اول عاشق ...  خوش پوش و آراستھ بود شھی داشت و ھمییبای و زفی ظریلیخ

چھره اش و بعد عاشق صداش،عاشق لحن حرف زدنش،عاشق لبخند زدنش،عاشق 
  محل نذاشتن ھاش و

 
 اعتراف کنھ کھ خواستیسال م٢ و بعد ارهی مھند نتونست طاقت بگھی دی ھازی چیلیخ

بود ) استانبول( ھی و ساکن ترکیرانیعاشقشھ و چون دختره کھ اسمش رز بود مثل تو ا
  بخاطر رز رفت

 
 حرف بزنھ ی بدون لھجھ فارسنکھی گرفت و تمام وقتش رو گذاشت رو اادی ی فارسو

 رو گرفتھ مشی و تصمکردی حرفم گوش نم اون بھی اعتراف کن ولی ترکگفتمیبھش م
  ارزش:گفتیبود و م

 
 رز دوست داره دونستی کھ میرانی ای ھایقی موسشھیھم. حرفاستنی از اشتری برز

 تاری تا با لھجھ نخونھ بعدش ھم گکردی تکرار می و ھکردی و حفظشون مدادیگوش م
  تاری گرفت وبا گادیرو 

 
 .خوندی و مزدیم

 . لھجھ داشتی کمزدی کھ با من حرف ملی اوای ولدایببخش- اورورا
 رز دوسش دی فھمنکھی بعد اگھی و مھند دگذرهی سال م٦-٥چون از اون موقع -لھیجم

 تو نکھی گوش دادن رو کنار گذاشت تا ایقی و تکرار و موسادگرفتنی ینداره فارس
 .یاومد
 رز  پا گذاشت و اعتراف کرد کھ عاشقریخالصھ مھند غرورش رو ز: دادادامھ

 عالقھ ی اگھی داد و گفت کھ بھ کس دی ھمون شب رز بھش جواب منفیھستش ول
  داره و در ضمن با اون

 
 کھ قراره ھمسر اون گفتشی و مستی رابطھ ھم داشتھ و در حال حاضر دختر نفرد
 . کردی مفی کلمات رو با اشک و بغض برام تعرنیمھند تک تک ا.بشھ
 عاشق نکھی تحمل کرده ای شد چھ سختی اشک ھام جارکردی مفی کھ داشت تعرلھیجم
 ....وفتھی اتفاق برات بنی و ای باشیکس
 دوستاش بھش خبر دادن کھ دی رز رو ندگھیاما بعد از گذشت شش ماه کھ مھند د-لھیجم

 کھ برھنھ بوده و انگار با داشدهی خرابھ ھا پی و جسدش تودهیرز توسط ھمون مرد دزد
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   ضربھ٦خوردن 
 

 کرد و بھ دست قانون دای داغون شد و رفت و مرده رو پدیمھند تا شن. فوت کردهچاقو
 رو بھش اختصاص داد و ھر یمھند ھم بعد مرگ رز اتاق.داد و اون مرد اعدام شد

   ورفتیروز اونجا م
 
 یمکی روز قاھی یمنم مشکوک شده بودم کھ اونجا چھ خبره کھ وقت... موند تا شبیم

 طور پر از جمالت عاشقانھ و نی  رز ھستش و ھمیز عکسھا اتاق پر ادمیرفتم د
   ھاواری کھ بھ دنیغمگ

 
 تخت ھی و خوردی ھا بود کھ مھند میدنی شده بود و پر از انواع شراب ھا و نوشدهیچسب
 کرد و یسال اونجا خودش رو زندان١مھند . در اتاق وجود داشتواری بھ ددهیچسب
  سی چشماش خشھیھم
 

 وارد اون اتاق نشده فقط چوقتی سال در اون اتاق رو قفل کرد و تا امروز ھ١بعد .بود
 و دوباره ادی کنھ و بیری و گرد گزی بره و اتاق رو تمتونھی خدمتکار مکباری یھفتھ ا

 .دروقفل کنھ
  احساسھ؟ی رز بدیدی فھمیاونوقت چجور....زیچھ غم انگ- اورورا

 کھ خودشون گھی دی دخترانی و عکردیار م رفتی احساس و عادی بیلیرز خ-لھیجم
 . نبودکشتنی مھند میرو برا
 اوھوم- اورورا

 ی شرکت تجارھی اقا مھند نگران بودم کھ با استفاده از ھی روحی برایلیمن خ-لھیجم
 و نجای ایای مھند بلھی بود کھ تو بھ وسنیکھ مال شما بود با تو آشنا شد و توافقتون ھم ا

  مھند با شرکت شما
 

 . ببندهقرداد
 دونمیم..بلھ- اورورا

 من ی من و از تو براشی پومدی مشھی ھمدی ھات رو دطنتی تو رو و شیاز وقت-لھیجم
 بھت شھی و ھمزدی چشماش موج می توی برق خاصزدی ازت حرف میوقت...گفتیم

 .ذاشتیاحترام م
 ... زدمیلبخند

  شد؟بعد از مرگ خانوادت؟ی شرکتتون چیدونی نمیراست-لھیجم
 .از مھند سوال نکردم...نھ- وروراا

 .حتما بپرس دختر-لھیجم
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 چشم- اورورا
و .. سر شرکتمون اومدهیی چھ بالنمی کنجکاو شدم کھ ببیلی رفت خلھی جمنکھیبعد از ا 

 دوسش نقدری بوده کھ ای کھ عشق اول مھند چھ شکلنمی ببخواستمیدر ضمن م
  البتھ حس حسادت ھم.داشتھ

 
 ی کمی اگھ جای بازم حتی نداشت ولیتی  رز مرده بود و حس من اھمی بھش ولداشتم

 چون مھند فقط مال منھ تمام کشمیاز ذھن مھند رو ھم دربر گرفتھ باشھ من خودم رو م
  دیفکر وذکرش با

 
بعد از کلنجار رفتن با افکارم از اتاق خارج شدم و بھ اتاق مھند رفتم و . من باشمفقط

 : کردم کھ گفتیسرفھ ا.کردیند داشت با لپ تابش کار مبعد در زدن وارد شدم مھ
 ؟یکاردار-مھند

 : سرد گفت منم کھ ناراحت شده بودم گفتمیلیخ
 ؟ی حواست رو بھ من بدشھیبلھ،م- اورورا

 .حواسم بھ شماست-مھند
 شش دنگ...سھ دنگ نھ- اورورا

 . برگشت ونگاھم کرد و دست از کار کردن با لپ تاب برداشتمھند
 .دییابفرم-مھند

 کردن و بھ طرفش ھی بغضم شکست و شروع کردم بھ گرکدفعھی ی چرا ولدونمینم
 :دستش رو گرفتم و گفتم... بودی صندلی نشستم و اون رونی زمیرفتم و رو

 ؟یچرا؟چرا با من سرد شد- اورورا
 : مھربون شد و گفتی چھره اش کممھند
 !ی کھ عشق اول سام بودی کردیچون از من مخف-مھند

 .ی کھ عشق اول داشتیتو ھم بھ نگفت: گفتمھی گربا
 بلند شد و منو ی صندلی ام اوج گرفت کھ از روھیگر. حرفم اخم کرد و برگشتنی ابا

 تخت درازم ی بلندم کرد و دستم رو گرفت و بھ طرف تخت برد و رونی زمیاز رو
  کرد و خودش روم

 
 : زد و گفتمھیخ

 . ھات رو ندارمھی طاقت گریدونیتو کھ م...یبسھ خانم-مھند
 زدم مھند ی کردن برداشتم و لبخندھی دست از گرگھید. دستش اشکھام رو پاک کردبا

 لبام ی گرم و خوشمزه اش رو رویصورتش رو مماس با صورتم قرارداد و لبھا
   وقیگذاشت و بوسھ عم
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 لبھام ی کھ کارش تموم شد لبھاش رو از روقھیبعد چند دق. ازشون گرفتی احساسپر
 : شد و گفترهیت و بھم خبرداش
  عاشق چشماتم تا لبھات؟یدونستیم-مھند

چشمام . گفتم کھ خنده اش گرفتنوی ای لحن لوسھی ؟بای لبھامو دوس ندالیعنی- اورورا
 در لبھاش رو از ی کھ با صداگرفتی رو پلکم زد داشت اوج میرو بستم کھ بوسھ ا

   پلکم برداشت ویرو
 
 کردم سام باچھره نکارویمنم ھم. شدرهی بود خستادهی سام کھ در چارچوب در ابھ

 بھ خواستمی مھند خواست از روم بلند شھ کھ نذاشتم مکردی داشت ما رو نگاه میعصبان
  سام نشون بدم کھ چقدر

 
دستام رو با تمام قدرتم دور گردن مھند حلقھ کردم نذاشتم بره .می ھم عالقھ مندبھ

 صورتش از خشم دمی بھ سام انداختم کھ دینگاھ... لبھاشدنیوشروع کردم بھ بوس
  قرمز شده چشمام رو بستم و

 
 یبا صدا. می رو با مھند کھ روم بود عوض کردم و من رفتم روش و ادامھ دادجام

 سام رفتھ ھر دو با ھم میدی کھ دمیوحشتناک بستھ شدن در چشمامون رو باز کرد
 : و مھند گفتمیدیخند
 .وونھید-مھند

 بخونم؟ رو شیبق- اورورا
 . گردنم و لبھامدنیو شروع کرد بھ بوس. بعدا فعال باھات کار دارم-مھند
 ی تخت بلند شدم و روی مھند از روم بلند شد و منم از روی بازطونی شی از کلبعد

 .تخت نشستم
 شد؟ی چلمی موبایراست- اورورا

 رو برات دشی دونھ جدھی ی فروشلی موبامی برای امروز بیخوب شد گفت...اھا-مھند
 .میبخر

 !مینکارونکنی اشھیم- اورورا
 چرا؟-مھند

 ھستم و دوست دارم داشتھ لمی موبایاخھ چند تا عکس من و خانوادم تو- اورورا
 .باشمشون

 فھممیم...بلھ-مھند
 ل؟ی موباراتی تعممشیپس ببر- اورورا

 .میباشھ شما حاضر شو تا بر-مھند



 @cafeetakroman  تصاصی کافھ تک رمان      اخ            ھیترکرمان عشق در 
 
 

 62 

 نگاھم تی کھ با عصباندمیرو د راھرو سام یتو. گفتم و از اتاق خارج شدمیچشم
 نی استراھنی خوش رنگ با پی شلوار لھی بھش زدم وبھ اتاقم رفتم وی پوزخندکردیم

   تنم کردمی کاربنیکوتاه آب
 
 و دکمھ ھاش رو باز گذاشتم موھام رو شونھ دمی پوشنی مانتو جھی ھم راھنمی پی روو

 از عطرم بھ خودم سی کردم و دوتا پیمی مالیلی خشی بستم آرای و بعد دم اسبدمیکش
  دنیزدم و بعد پوش

 
 دمیبھ اتاق مھند رفتم کھ د. از اتاق خارج شدم ومدی مپمی کھ بھ تنمی طرح جی کتونکفش

 راھنی و پی با شلوار اتو شده مشکی زرشکی زده کت مخملیپیبھ بھ عشقم چھ ت
  ی بود و بودهی پوشیمشک

 
 :مشکوک نگاھش کردم کھ گفت. کردی کھ داشت مستم معطرش

  ام خوبھ؟پیت-مھند
 اصال...نھ- اورورا

 چرا؟-مھند
 ... از من بدزدنتترسمیچون م- اورورا

 من فقط واسھ توام: و گفتدی خندمھند
 وونھی ددونمیم- اورورا

 .می خارج شدالی و از ومی ام زد وبا ھم بھ راه افتادیشونی پی روی بوسھ امھند
 رو لی موباکردی می رو بررسلمی و آقاھھ داشت موبامی بودلی موباراتی مغازه تعمیتو

 :گذاشت و گفت
 . فلش شھدیبا-

 !شھ؟ی کھ ھمھ اطالعاتم پاک مینجوریا- اورورا
 . کنمیابی تمام اطالعاتش رو بازتونمی دارم کھ می من ترفندیدونم،ولیبلھ م-

 ؟ی اگھ نشد چیول- اورورا
 .کنمی منیتضم-

 : کرد و منم بھ مغازه دار گفتمدیی بھ مھند کردم کھ با سر تاینگاھ
 .باشھ- اورورا
 .شھی فردا حاضر منکھیفقط ا- دارمغازه

 ... ندارهیباشھ اشکال- اورورا
 : مھند گفتمی مغازه کھ خارج شداز

 ؟ی شھربازمی بریایم-مھند
 می ام برھیپا..یاک- اورورا
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 ..یشھر باز ی بھ سوشیپ:می و گفتمی شدنی سوار ماشباھم
 ھ؟یاسمش چ- اورورا

  استانبولالندیپارک و-مھند
 اھا- اورورا

 قصر ھا بود مھند ھی لحظھ کپ کردم شبھی شدم ی وارد شھر بازی از دادن ورودبعد
 خطرناک ی وچند تا بازیی ترن ھواطی داخل از باجھ بلمیدستام رو گرفت و باھم رفت

 . میرو گرفت
 م؟یخب اولش کدوم رو بر-مھند
 .ییترن ھوا: گفتمیفور
 و غی اصال حواسم بھ جمیستادی ایی صف ترن ھوای تومی دستم رو گرفت و رفتمھند
 کھ بھ یی و چشمان دختراکردمی نگاه متی نبود و داشتم بھ جمعدمی شنی کھ مییدادھا

   رو درکردنیمھند نگاه م
 
 با یر بشم ول نوبت ما شده خندون رفتم کھ سوادمیمھند بھ دستم زد کھ فھم... اوردمیم
 : دھنم باز موند مھند گفتی بزرگ و وحشتناکیی ترن ھوادنید

 .گھی دمیبر-مھند
 : برگشتم سمتش و گفتمیفور

 .امی بھ جوون تو من نمامینھ نھ من نم- اورورا
 ھی مظلوم کردم و دستام رو بھ صورت التماس باال اوردم بھ حالت گریلی ام رو خافھیق

 .رمیمی مامیمن ب:ادامھ دادم
 کھ یتینگاھم رو از مھند گرفتم و دوختم بھ جمع.. اشاره بھ پشتش کرد کھ نگاه کنممھند

 بھشون بگم کھ یزی اومدم چدنیخندی مزی ھاشون ھم داشتن ریمنتظر ما بودن و بعض
   ھوای رودمید
 

 دمی چون دنمی کھ بشنی بھ سمت کاببردیمھند بلندم کرده بود و داشت من رو م..ھستم
 : دختره بھ سمتم اومد و گفتھی دمی نگفتم کھ دیزی سکوت کردم و چشمیم عی ضاادیز

 ! وحشتناکھیلی نرو خیترسیاگھ م- دختره
 : زدم و گفتمغی حرفش جنی ابا

 امی من نمامیمن نم- اورورا
 و خودشم بغلم نشست نی کابی نداشت مھند منو نشوند تودهی فای ولدمی بدن مھند کوببھ

منم ... ھوراغی مردم دست تکون داد و اونا ھم شروع کردن بھ دست زدن و جیو برا
  نیمتعجب ع
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 ما نشستن از استرس شروع یاز شانس گند و مرخرف من دوتا پسر جلو...منگوال
 : پاھام و گفتیکردم بھ تکون دادن پاھام کھ مھند دست گذاشت رو

 آروم باش-مھند
گفتم و ..  لب بسم اریبھ حرکت در اومد ز تکون خورد و نیکاب. حرفش گوش دادمبھ

 اوج گرفت کھ کدفعھی آروم آروم رفت و ی نطقھ اھی تا نیتوکل کردم بھ خداوند کاب
  چارهیب. زدم ی بلندغیج
 

 ... کپ کردن و برگشتنپسرھا
 .سوختی و گلوم مرفتی مجی من سرم گمی شدادهی پسادی وانی کابنکھی از ابعد

 ھ؟یحاال نوبت بعد-مھند
 ...نھ جان مادرت- اورورا

 گھی دای بیبخاطر مھند.. بخاطر منندفعھیا-مھند
 و دستم رو گرفت دیمھند ھورا کش. و ناچارا گفتم باشھکننی ھمھ دارن بھ ما نگاه مدمید

 ...میو رفت
 کھ یبا اون کار... می بودستادهی صف ای چرخ و فلک بزرگ ھم داشت توھی یشھرباز

 نگاھم خورد بھ یبھ طور اتفاق...ی شھربازی تومیدمن کرده بودم معروف شده بو
   کھ داشت بھ مھندیدختر

 
 نکھی ای کھ دوست دخترتھ؟ بھ مھند نگاه کردم اصال حواسش نبود براکردی ماشاره

 ی دست مھند رو گرفتم و خودم رو بھش چسبوندم و براارمیحرص دختره رو در ب
   نازکیدختره پشت چشم

 
 : کھ فقط من بشنوم گفتی زد و آروم جوری لبخندھی چھی قضدی مھند کھ فھمکردم
 ...از دست شما دخترھا-مھند

 ی از اون پسرھا کھ  تویکی دوباره از شانس بد من  می نشستنی کابیتو. ما شدنوبت
 اومد و کنار من نشست و مھند مجبور شد روبھ روم می با ھم سوار شده بودییترن ھوا

  یبا چھره ا... نھیبش
 

 : بھش نگاه کردم کھ متوجھ شد و بھ پسره گفتاخمو
 د؟ی جاتون رو با من عوض کنشھی مدیببخش-مھند
 !من راحتم؟...  بکنمنکاروی ادیچرا با-پسره

 ! بعد پاھاش رو از ھم باز کن و راحت نشست کھ من لھ شدمو
 ! نامزد من ھستنشونیا-مھند
 . زدی او قھقھ... بخورمشخوامیمگھ م! داره؟یخب بھ چھ ربط-پسره
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 . حرفش چشمام چھار تا شدنی ابا
 : دو رگھ گفتی و صداتی با عصبانمھند
 ! توی داریی بخور چھ روایب...نھ بابا-مھند
 . دوست دارمشتری بی شکالتکی خوردن داره من کنیاخھ ا: گفتی تفاوتی با بپسره

 .مھند ھم کمتر از من کالفھ نشده بود. ھم فشردمی خشم دندون ھام رو رواز
 . بھ کنار خودش اشاره کردنی بشنجای اایاورورا بلند شو ب-مھند
بلند شدم و کنارش ..گھی نشستم دی کنارش مرفتمی خنگ بودم خب از اول منقدری اچرا

 اورورا...اورورا... اوروراکنھی داره زمزمھ می پسره ھدمینشستم کھ د
 .نی دارییبایچھ اسم ز-

 .نظر لطف شماست- اورورا
 می باال بودی شدم االن باالرهی خرونیبھ ب. خفھ شمدی بادمی خورد فھم کھ بھمی دستبا

 ... افتاد و شروع کردم بھ زمزمھ کردنشادمی یگی بی و سامیناگاه اھنگ باال از تھ
  باال انگار رو ابرایباال
 ای حس دننی کھ دارم بھتریحس
  باال انگار رو ابرایباال
 ای حس دننی کھ دارم بھتریحس
 نجای تو مشتم حاال ھمقلبم

  بد شھ فرداشھی کھ خوبھ مگھ محالم
 نجای تو مشتم حاال ھمقلبم

  بد شھ فرداشھی کھ خوبھ مگھ محالم
  کنار ماھو ستارهنجایا

  غم ندارهگھی دل دموینی از زمدور
 قرارهی شعر تازه دل ھا بھی با
 ارهی بی نداره فردا چی فرقگھید

  باال باماای بحاال
 اسی حس دننیھتر باال بیباال
 نجاسی منو تو ای باال جایباال

  دورن ھاگھی باال رو ابرا غما دنیا
  پر نورم ھایدی کنارمھ منو ددیخورش
  عقابمی رو ابرا انگارپرواز

  آسمون سقفھ اتاقمکھی کوچایدن
 گھی تو بغل ھم دگھی کم دیزی چسین

 گھی عمرا دنھیبی ما نمھی شبایدن
  مامیمونی منجای ما ھممی آسمونتو
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  مامیطونی شی ولمیی فرشتھ ھای قاطاره
 .کردنی باز نگاھم می شدم کھ با دھن ھارهی و بھ مھند و پسره خبرگشتم
 ھ؟یچ- اورورا

 ؟یخواننده شد-مھند
 .من فقط زمزمھ کردم- اورورا

 !ھی چگھی پس حرف زدن و خوندنت دنھیاگھ زمزمھ ات ا: و گفتدی خندپسره
 . فکر کنمدی ھم شنی بغلنیکاب-مھند
 . بلند خوندمنقدری ایعنی: بھش گفتمآروم

 آره-
 .دمیاز شما نپرس- اورورا

 .خب االن بپرس-
 . نشستمنھی و دست بھ سدمی کشیپوف
 خارج ی و از شھربازمی رفتی و بھ طرف درب خروجمی شدادهی با ھم پسادی کھ وانیکاب
 شھیند بھ سمت شمھ. رو زد و سوار شدمری و مھند دزدگمی رفتنیبھ طرف ماش.میشد

  من اومد و اشاره
 

 : کردم کھ گفتنکارویھم...نیی بکشم پاکرد
 .امی دارم االن می کارھیمن برم -مھند

 ؟یچھ کار- اورورا
 ...کھی خونھ شرکتم نزدری بھ دبنجایا-مھند

 باشھ باشھ برو- اورورا
 گردمیزود برم-مھند
 . شدمرهی باال و بھ اطراف خدمی رو کششھی کھ رفت شمھند

 و سرم رو بلند کردم نیی پادمی رو کششھی  فکر کردم مھنده و ششھی تق تق شی صدابا
 رهی کردم و بھ رو بھ رو خیاخم.دمی مھند اون پسره رو دی کھ بھ جاگھی می چنمیبب

 .شدم
 ن؟ی ھستیرانیاورورا خانم شما ا-پسره

 آره: طرفش برگشتم و گفتمبھ
 خوشبختم.. ھستمیرانیمنم ا-پسره

 ؟یخب کھ چ- اورورا
 ... تمای شمارمھ خواستنیا-پسره

 تی شدم و بدون در نظر گرفتن جمعادهی پنی ادامھ حرفش رو بزنھ کھ از ماشخواست
 : شد و گفتمنی بھش زدم کھ پخش زمی محکمیلیس

 ...!شعوریب...!برو بھ عمت شماره بده- اورورا
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 بلند شد و بھ طرفم اومد و دستش رو برد باال تا من رو بزنھ چشمام تی با عصبانپسره
 زنھی کھ مھند داره پسره رو مدمی اومد چشمام رو باز کردم و دیی صدادمیرو بستم کھ د

   بھ سمتشونیفور
 

 : و مھند رو گرفتم و گفتمرفتم
  منھری مھند تقصکنمیخواھش م- اورورا

 .دهی تو شماره مغلط کرده بھ: داد زدتی با عصبانمھند
 . نابودنت کنمخورمیقسم م: بھ سمتمون اومد و گفتپسره

 نیا:بھ مھند اشاره کرد و ادامھ داد...ینیبیحاال م: وادامھ داددی دستش خط و نشون کشبا
 !رمیگی رو ازت متیکھ سھلھ زندگ

 ی حرفش رو کوبنده گفت کھ دستم شل شد و مھند رھا شد و بھ طرفش رفت ولچنان
 خواستی انگار می چرا ولدونمی نمرفتی مجیفشارم افتاده بود و سرم گ.پسره فرار کرد
  بھ حرفش عمل

 
 : شدم و گفتمنیسوار ماش. بشمنیمھند بھ طرفم اومد و اشاره کرد کھ سوار ماش.کنھ

 ...من- اورورا
 .بسھ ادامھ نده حوصلھ ات رو ندارم-مھند

 ؟ی خونھ نرفتھ بودریمگھ دب- اورورا
 .وسط راه زنگ زدن و گفتن کھ کار انجام شده و اومدم-مھند
 ی حرفچی ھالی بھ ودنیتا رس. شدمرهی خشھی شرونی رو برگردوندم و بھ بسرم
 .می و ھر کدوم بھ سمت اتاق ھامون رفتمی شدالیوارد و.مینزد
 دفتر ی امروز رو طبق معمول توعی شب بود و داشتم وقا١١ اتاقم بودم ساعتیتو

 امروز رو فراموش کنم و بھ عی کردم وقایوشتم بعد از نوشتن سع نیخاطراتم م
 .افکارم استراحت بدم

 : زدم و گفتمی است لبخندلھی جمدمید... شدمداری موھام بی روی با نوازش دستانصبح
 مھند کجاست؟- اورورا

 ...رهی رو بگلتیرفتھ موبا-لھیجم
 دست و صورتم رو شستم  صبحانھ نکھی رو تکون دادم و بلند شدم و بعد از اسرم

 سال بود کھ بھ استانبول اومده بودم و ٢ کیبھ اتاقم رفتم و حاضر شدم نزد.خوردم
   برمخواستمیامروز ھم م

 
 تونستم کھ ی خداروشکر از اول بھ طور فشرده خونده بودم و مرمی رو بگمدرکم

و عشقم مھند مھم  ام  ی درس بخونم فعال زندگگھی دوست نداشتم درمی بگیمدرک خوب
 .تر بود
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 دمی اومدم و بدون ناھار خوردن بھ اتاقم رفتم کھ دالی مدرکم رو گرفتم بھ ونکھی از ابعد
 تختم نشستھ خوشحال بھ سمتش رفتم و خواستم بغلش کنم کھ دستش رو برد یمھند رو

  باال بھ عالمت
 
 احساس ترس کردم یل چرا ودونمیمھند بلند شد و بھ سمتم اومد نم.سادمی و منم واستیا
 دستش رو مشت واری خوردم بھ دنکھی قدم بھ عقب برداشتم اون ھم اومد جلو تا اھیو

  کرد و باال اورد
 

 بغل گوشم فرود اومد قای دقواری دی روی وحشتناکی رو بستم کھ دستش با صداچشمام
 . مھند زل زده بھمدمی بکشم چشمام رو کھ باز کردم دیفی خفغیکھ موجب شد ج

 ؟یکنی مینجوری شده؟چرا ایمھند چ- اورورا
 .اورورا دھنت رو ببند-مھند

 : بغض دار گفتی نگفتم کھ با صدایچیھ
  برات کم گذاشتم؟یمن چ-مھند

 !یچیھ: گفتمی آرومیی صدابا
  ھا؟یپس چرا من رو بھ سام فروخت: داد زدمھند

 شده؟ی چ؟مگھیچ: تعجب گفتمبا
 .خودت نگاه کن: رو بھ طرفم گرفت و گفتلمی موبامھند

 کھ با سام یی کھ شروع شد کپ کردم تمام لحظھ ھالمیف. کردمی بود پللمی فھی شینما
 : از دستم افتاد مھند گفتلیموبا. گرفتھ بودلمیبودم و بوسھ اش رو ف

 بود؟اھا اورورا یچ...بای داده بود اورورا فرشتھ زامیبھت ھم پ...تازه مونده-مھند
 .ایدوست دارم ب

 !من حذفش کردم وجواب ندادم- اورورا
  ھا؟؟یکجا بر-مھند

 ...من- اورورا
اصال چرا راه دور . صدات رو بشنومخوامیفقط حرف نزن نم: و گفتدی حرفم پروسط

  بود ھا؟ی اون بوسھ ات با سام چمیبر
 . و سکوت کردمنییا شرم سرم رو انداختم پی ام از روی بار اول در کل زندگیبرا

 ش؟یدیچرا بوس: گفتادی با فرمھند
 : شد و گفتمی جاراشکھام
 . شدکدفعھی بشھ ینجوری اخواستمیمن نم- اورورا

 ی بھم زده بود دستم رو روی محکمیلی کردم نصف صورتم سوخت مھند سحس
   شدم چشماش پر اشک بودرهیصورتم گذاشتم و بھ مھند خ

 ...دیببخش-مھند
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 ناراحت شدم آروم آروم یلی خدادی رو انجام منکاری بار بود کھ مھند انی اولنی ادیشا
 حرف زدن ھم ی ناگھی کھ دھیبعد از ساعت ھا گر. کردمھی نشستم و گرنی زمیرو

  نداشتم بلند شدم و بدون
 
 .دمی و خوابدمی تخت دراز کشی روی حرفچیھ
 ی پا تختیدم و از رو کرلمی بھ موبای  نگاھدمی از خواب پرلمی موباامکی پی صدابا

 کھ فکر کنم یشماره ناشناس. رو خوندمامی پلیبرش داشتم و بعد فعال کردن صفحھ موبا
   کھیھمون شماره ا

 
 بود ی ھمون سام عوضیعنی داده بود باشھ امی پبای بھم داده بود اورورا فرشتھ زقبال

 "سام..." عشق اولش تو اتاق طبقھ سومدنیمھند عشقت رفتھ د:نوشتھ بود
 ی مھند رفتھ تویعنی لی رو صفحھ موباختی قطره اشکم ردمی متوجھ بشم دنکھی ابدون

 ازاتاق خارج شھیباورم نم...نتشی عشق اولش ھست تا دوباره ببی کھ عکس ھایاتاق
  شدم و بھ سمت طبقھ

 
 ھست کھ درش بستھ است ی اتاقھی راھرو ی اتنھادمی رفتم از پلھ ھا کھ باال رفتم دسوم

َ لحظھ مردد شدم و خواستم برگردم کھ صداھی  بھ سمت ی باز شدن در اومد فوریَ
   سالنی کھ تویمبلمان

 
 کردم مھند از اتاق خارج شد و دروبست و از پلھ ھا ی داشت رفتم و خودمو مخفقرار
بھ سمت ... مھند من بخواد دوباره بھ اون فکر کنھشدیبلند شدم باورم نم. رفتنییبھ پا

  رش بستھاتاق رفتم د
 

 کھ بخواد مھند درو قفل کنھ پس البد دمی نشنیی من صدای فکر کردم قفلھ ولبود
 قرمز می رو چرخوندم کھ در باز شد وارد اتاق شدم اتاق با نور مالرهیدستگ...بازه

  روشن شده بود و تمام اتاق پر
 
ھش  بی بزرگ زده شده بود نگاھیلی از عکس ھا رفتم کھ خیکی کی عکس بود نزداز

 از منم خوشگل تر بود و ی حتنی اگفتی راست ملھیجم...باستیانداختم واو چقدر ز
  یمی مالشی با آرایحت
 

 دختر باشھ نی کھ عاشق ادمیبھ مھند حق م. دی درخشی داشت مثل فرشتھ ھا مکھ
 بخورم کھ آرومم کنھ و در حال حاضر یزی چخواستمی شد میناخواستھ اشکھام جار...
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   جز شرابیزیچ
 
 و ختمی رالسی گی آرومم کنھ بھ طرف جام مشروب رفتم و برش داشتم و توتونستینم

 . شدمخکوبی مھند می کردم و خواستم بخورم کھ با صداکیبھ لبم نزد
 ؟یکنی مکاری چنجایا-مھند

 : دستم نگھ داشتم و برگشتم و گفتمی رو توالسیگ
 ! کنم؟کاری عشق اولش تنگ شده چیرا عشقم دلش بنمی کھ ببنجایمن؟ اومدم ا- اورورا

 السی کل مشروب داخل گرهی مھند بگنکھی کردم و قبل از اکی رو بھ لبم نزدالسیگ
 : رو گرفت و گذاشت سر جاش و گفتالسیمھند گ.رو خوردم

 ؟ی تو؟مست کردیگی میچ-مھند
 ... مست بشمخوامینھ م- اورورا

 حالت خوبھ؟-مھند
 : پر از بغض گفتمیی صدابا

 عشق اولش ادی چرا؟چون عشقم یدونی مشھی نمنی اصال بھتر از امیعال..آره- اورورا
 کھ بھش دارم شک یعشقم بھم شک کرده بھ صداقتم بھ عشق...نتشیافتاده و اومده بب

  عشقم بھم...!کرده
 
 کرده کھ دمی تحدشعوری پسره بھی...کنمی زده کھ تا عمر دارم فراموشش نمیلیس

 کھ نھی منو نابود کنھ و بھتر از ھمھ اخوادیبردار عشقم اومده م....م،کنی نابود متویزندگ
  من تمام خوانواده ام رو از

 
 نی بدتر ای چگھید: گفتمھی بلند ھمراه با گریبا صدا. ندارمی حامچی دادم و ھدست

 !ھا؟..شھیم
 ... اوروراستیتو حالت خوب ن-مھند

 !خوامی تو رو مست،منیآره اصال حالم خوب ن- اورورا
 .ی ھم کھ شدوونھید-مھند

 ! ابلھ نھی باشم ولوونھیآره بخاطر تو حاضرم د- اورورا
 : رفتم و خواستم بغلش کنم کھ با دستش پسم زد و گفتکشینزد

 ...ای بدادی رو نمی دھنت اون زھر ماریھر وقت بو-مھند
 . رفت و درم کوبوندرونی از اتاق بمھند

 تلخ بود یلی مزه دھنم ھم خرفتی مجیاشت گ سرم ددمی تخت دراز کشی اتاق رویتو
 .دمی شد و خوابنی سنگواشی واشیچشمام ! تلخ تر از رابطھ من ومھند نبودیول
 نکھی حال بلند شدم و بعد از ای بیلی اتاق خودم بودم خی شدم توداری خواب کھ باز

دست و صورتمو شستم بھ آشپزخونھ رفتم و صبحونھ رو در کنار خدمتکار ھا خوردم 



 @cafeetakroman  تصاصی کافھ تک رمان      اخ            ھیترکرمان عشق در 
 
 

 71 

   از مھند نبودی خبریول
 
 .دمی فاطمھ پرساز

 مھند کجاست؟- اورورا
 .شرکت رفتن با اقا سام-فاطمھ

 ناراحت بودن؟...اھا- اورورا
 دنیرسی شاد و خوشحال بھ نظر میلینھ اتفاقا خ-فاطمھ
 : دادم بھ مھندامی برداشتم و پ رولمی کردم موباتعجب

 : جواب دادی فور؟یبا من قھر-
 ؟ی چی برازم،نھیسالم عز-

 ؟یستی تو از دست من ناراحت نیعنی:نوشتم
 ! باشھ؟ری؟خیدی د،خوابی چیبرا:نوشت

  کابوس بوده باشھ؟ھی ی ھمھ چدی لحظھ فکر کردم شاھی
 کابوس نیاز آشپز خونھ خارج شدم و بھ اتاقم رفتم چھره ام از ا. خدا ازت ممنونمیوا

 زانوھام ی ه تا روراھنی پھی گرفتم و ی دوش حسابھی بود اول از ھمھ ختھیبھ ھم ر
   بھ رنگ زردومدیم
 

 فاطمھ خبر داد مھند اومده از نکھیبعد از ا.  کردم وعطر زدمیمی مالشی و آرادمیپوش
 و خودمو بھ خواب دمی تخت دراز کشیاتاق خارج شدم و بھ اتاق مھند رفتم و رو

   در اتاق خبریصدا.زدم
 
 بھ سمتم اومد و شروع کرد بھ نوازش کردن صورتم اونور تخت دادی اومدن مھند ماز

 : و گفتدیرفت و دراز کش
 ؟یداری بدونمیمن کھ م-مھند
 ..یتمام نقشھ ھامو خراب کرد..اه: گفتم شدم وبلند

 ...از دست تو-مھند
 : رو باز کرد و گفتدستاش

 ؟ی کھ تو بغل آقاتون بخوابنی بھتر از ایچ-مھند
 نطورهیبلھ ھم- اورورا

 تمی و امنیانقدر وجودش باعث دلگرم... اشنھی سی تو بغلش و سرمو گذاشتم رورفتم
 . خوابم بردی کھ فورشدیم
 کابوس ھی ی انگار ھمھ چمیخوردی شام ممی و داشتمی نشستھ بودزی مھند و سام سر مبا

 : کھ مھند گفتخوردمیداشتم غذا م..بود خداروشکر
 .گھی دینی پدرومادرت رو ببدی باران؟باالخرهی امیاورورا فردا ظھر قراره بر-مھند
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 .دمی بلند شدم و لپ مھند رو بوسی خوشحالاز
 .بسھ تموم شدم-مھند
 بھ اتاق مھند می کردلیشام رو کھ م. و سر جام نشستم ومشغول خوردن شدمدمیخند

 :رفتم و گفتم
 . باھات صحبت کنمدی ھست کھ بای موضوع مھمھی- اورورا

 .حتما-مھند
 ... اتاقش روبھ روم نشستی مبل توی تخت نشستم مھند ھم رویرو

 ...بفرما-مھند
  کردن؟یخوانواده ام رو خاک سپار- اورورا

 . کردننکاروی دورت ای ھالیبلھ فام-مھند
 ..اھا- اورورا

 گھ؟ید-مھند
 شد؟یشرکت بابام چ- اورورا

 ..کنھی متی و داره فعالدی شما رسی شرکت بھ عمودونمی کھ من مییتا جا-مھند
  ندارم؟ی سھمچیومن ھ- اورورا

 !ی کنیریگی پدیبا-مھند
 .پس باالخره عموم کار خودشو کرد- اورورا

 ..می و برمی ھامون رو جمع کنلی زود وسادیرو بخواب کھ فردا بااورورا ب-مھند
  چند روز؟یبرا- اورورا

 .ھتل ھم گرفتم...شھی می چمینی ببمیبر-مھند
 . اتفاقات ازت ممنونمنیواقعا بابت تمام ا.ھیعال- اورورا

 : شدم و خواستم از اتاق خارج بشم کھ مچ دستمو گرفت و گفتبلند
 !خوامیبوس م-مھند

 .  و با تعجب نگاش کردمبرگشتم
 جان؟- اورورا

 .. بالیجانت ب-مھند
 . رو بوس کن بعد برونجایا:  لپش اشاره کرد و گفتبھ

 .دمی کردم ولپش رو بوسیزی ردهیخند
 امروز بودم ورق زدم و برگشتم بھ عی اتاقم نشستھ بودم ومشغول نوشتن وقایتو

 نجای کابوسھ اکردمی فکر م کھییزای وحشت کردم تمام چدمی کھ دیزیصفحھ قبل از چ
  پس چرا. شده بودادداشتی
 

 ی نفس ھاکردمی نفس می شد و احساس تنگری درگکرد؟ذھنمی رفتار مینجوری امھند
 داری ب١٢ شب بود مھند تا ١١:٣٠بھ ساعت نگاه کردم . و دفتر رو بستمدمی کشیقیعم
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   و بھموندیم
 

 ی اتاق مھند شدم خداروشکر حضور سام تویبلند شدم و راھ.دیرسی شرکتش میکارھا
 سکوت نی چون اکردی ھم منو ناراحت و نگران منی ای خونھ کمرنگ شده بود ولنیا

  ممکنھ بعدا بھ آشوب
 

 ی بشھ آروم بھ در زدم و وارد شدم حدسم درست بود مھند داشت پرونده ھالیتبد
 برداشت و دست بھ  دست از کار کردندیمنو کھ د.کردیمربوط بھ شرکتش رو نگاه م

 : نشستو گفتنھیس
 ؟ی بخوابیبدون من نتونست...بھ بھ خانم خانما-مھند

 ؟یکنی رفتارو منی باھام ای چیبرا..رینخ- اورورا
 ؟یچھ رفتار-مھند

 و امروز ی سرد بودیلی باھام خشبی کھ دنھیمنظورم ا!خودتو بھ اون راه نزن- اورورا
 .ینجوریا

 فرصت تازه ھی دی بایبھ ھر فرد.. گرفتم اون اتفاقات رو فراموش کنممیتصم...اھا-مھند
 داد نھ؟
 درستھ..بلھ- اورورا

 .ی و از نو شروع کنی کن تمام اون اتفاقات رو فراموش کنیپس سع-مھند
 ..ممنونم ازت- اورورا

 فقط باھام صادق باش-مھند
 .چشم- اورورا

بعد از خوردن صبحانھ با  کرد بلند شدم و ی صدام می کھ ھلھی جمی با صداصبح
 ی چمدون بزرگی بھ عالوه لباس ھام رو توازمی مورد نلی وسالھیکمک جم

  ظھر بود کھ طبق١١ کینزد.گذاشتم
 

 تختھ بھ طرفش ی لباس خوشگل روھی کھ دمی اول دوش گرفتم و بعد اومدم دمعمول
را اورو: برگھ است برش داشتم و خوندم مھند نوشتھ بودھی روش دمیرفتم کھ د

  دمی تو خری برانویجان،ا
 

 .بپوش
 یری چرم شفی کھی و ی نارنجی نخی با مانتودی شلوار دمپا سفھی کردم ی لباس نگاھبھ

 ی رنگ و کفش عروسکی بود و شال نارنجزونی کھ بھش آویی طالریرنگ با زنج
   قشنگیلی،خی ورندیسف
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 کردم و از اتاق خارج شدم ھمزمان با خارج یحی ملشیلباس رو تنم کردم و آرا.بود
 .میشدن من از اتاق مھند ھم خارج شد باھم بھ طرف طبقھ اول رفت

 : بھ طرفم اومد و منو در آغوش گرفت و گفتلھیجم
 .یاری کن مھند و بھ دست بی سعدی چند روز تنھا ھستنی ای توزمیعز-لھیجم

 ؟یچجور- اورورا
 .نیعقد کن-لھیجم

 : زود گفتمی جا خوردم وللھی جمازحرف
  مشھ؟ی بکنم چنکارویخب اگھ ا- اورورا

 . اومدرونیو از بغلم ب.  استفاده کنتیاز صالح زنانگ-لھیجم
 کردم و نوبت بھ ی کوتاھیاز خدمتکار ھا ھم خدافظ. باشھیعنی تکون دادم کھ سرمو

 : گفتمی تفاوتی با بدیسام رس
  خدافظ- اورورا

 .نیخدافظ زود برگرد-سام
 ی خارج شدم بعد از من مھند ھم خارج شد توالی و از ودمی کشی حرفش پوفنی ابا

 یتو.می نگفتیچی بھ فرودگاه ھدنی رو روشن کرد و تا رسنی راننده ماشمی نشستنیماش
  قھی چند دقمیفرودگاه بود

 
 : مھند بھ دستم زد وگفترفتمی ورممی من داشتم با گوششدی نوبت پرواز ما مگھید

 .میاست برنوبت م-مھند
 مای بود کھ سوارھواپی دفعھ دوممی شدمای وارد ھواپدنی مدارکمون رو دنکھی ابعد

 االن عاشق ی ولمی بودبھی فرق داشت اون دفعھ من و مھند غریلی خی ولشدمیم
   ازدونستیمھند چون م.میھم
 

 کھ بلند شد قلب مایھواپ. خودش لب پنجره نشست و من کنارش نشستمترسمی مارتفاع
 . بھ خودم مسلط شدمی ولنیی پاختی ریمنم ھور

 ؟یخوب-مھند
 آره- اورورا

  سر خاک خوانوادت؟ای ھتل میاول بر-مھند
 . قبرستونمی استراحت بری بعد از کممی ھامون رو در ھتل بزارلیوسا- اورورا

 .باشھ-مھند
درم،پدرم و متوجھ  رو بستم و شروع کردم بھ مرورکردن خاطراتم با برادرم،ماچشمام

 . نشدمیچیھ
  بھ طرفم گرفتی شدم مھند دستمال مرطوبداری بھ دستم زد کھ از خواب بمھند

 ھ؟ی چیدستمال برا- اورورا
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 ؟یدیدی خواب می؟داشتی کردھی گریکل-مھند
 . کردمینھ،داشتم خاطرم رو مرور م- اورورا

 .دی بوسمویشونی با دستمال اشک ھام رو پاک کرد و پمھند
 شالم رو جلوتر می خارج شدمای از ھواپمیدی اعالم کردن بھ مقصد رسنکھی از ابعد

 : بھم کرد و گفتیمھند نگاھ. شالمیاوردم و موھام رو دادم تو
 . ھاادیشال بھت م-مھند

 !؟یکنیمسخره م- اورورا
 . گفتمیجد. مسخره کنمی چینھ برا-مھند

 ممنون- اورورا
 می تا ھتل ما رو رسوند و گفت کھ ھر وقت زنگ بزنمی آژانس گرفت و سوار شدمھند

 کھ مھند ی خداروشکر با پولیول.نمی شناسنامھ ھاتون رو ببدی گفتن بامیھتل کھ رفت.ادیم
  یچی ھگھیبھش داد د

 
 دنبال می و داشتمی راھرو بودیتو. اتاقمون کردی مارو راھادی و با استقبال زنگفت

در اتاقمون .ای مھند بنھی اھا ا٣١٢...٣١١. بود٣١٢شماره ما.میگشتیشماره اتاقمون م
  رمز داشت

 
 بود اول ی قشنگیلی ختی گفت سوئشھیاتاق کھ نم.می رمز رو زد و وارد شدمھند

 کھ با مبلمان منی بھ ھال و نشیدیرسی کھ میکردی می طدی داشت کھ باییراھرو
  ی ،کرمی نسکافھ ایراحت

 
 اتاق ھی ودادنی ھم داشت چون غذا خودشون میکی بود آشپزخونھ کوچبای زاریبس

 اتاق یتو.دیخندی انداختم داشت میبھ مھند نگاھ.بزرگ داشت بھ ھمراه تخت دو نفره
  حمام داشت کھ توش توالت

 
 . ھم داشتگھی دی بھداشتسی سروھی راھرو ھم ی بود البتھ تویفرنگ

 :و گفتم تخت بھ حرکت در اوردم ی تخت انداختم و دستامو روی روخودمو
 ؟یمن کھ خستھ ام،توچ- اورورا

 ! ھای نکنی اگھی کار دیآره بخواب ول-مھند
 یسر.رهی ام بگھی کھ گروفتمی خاطراتم نادی گھی بود کھ دنی ادمی رو فھممنظورش

 :تکون دادم و گفتم
 . تا لباسمو عوض کنمرونیحاال بفرما ب- اورورا

 . باشھ-مھند
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 شرتی تھی مانتوم ری کھ از اتاق خارج شد بلند شدم و مانتو و شالم رو در اوردم زمھند
 چمدون رو باز کردم و پی بودم شلوارم رو در اوردم و زدهی پوشیاسپرت صورت

  ی مشکیشلوار راحت
 
 . و چشماموبستمدمی تخت دراز کشی و رودمی کردم و پوشدایپ

 تخت بلند شدم و بھ طرف یظھره از رو بعد از ٤ ساعت دمی باز کردم کھ دچشمامو
 کاناپھ خوابش برده بود بھ طرفش رفتم و شورع کردم بھ ی جان مھند رویھال رفتم ا

   صورتشیَوارس
 

 . بودم ورنگ موھاششی من عاشق چشمان آبی فرشتھ بود ولھی مثل واقعا
 اجازه ھست؟-مھند

 ؟یاجازه چ- اورورا
  بلند شم؟نکھیا-مھند

 .آره- اورورا
 . بلند شد و نشستمھند

 .نمی چشماتم ببتونمیآھا،حاال بھتر شد م- اورورا
 .می بلند شو برادهیوقت ز-مھند

 ! ندارمی من کھ لباس مشکیباشھ،راست- اورورا
 ..چرا برات تو چمدون گذاشتم مال منم بده-مھند

 باشھ،ممنون- اورورا
 رونی خودم و مھند و بی چمدون لباس مشکی شدم و بھ طرف اتاقم رفتم و از توبلند

 از اتاق خارج شدم مھند با دمی مھند رو بھش دادم و خودم ھم لباسمو پوشیاوردم برا
   لباسی من تودنید
 

 : لب گفتری تاسف تکون داد و زی از روی سریمشک
 !یعجب سرنوشت-مھند

 . خواست خدا بودهی ولگھیآره د- اورورا
 . داشتھی حکمتدیآره شا-مھند

 نی اومد و سوار ماشقھی بعد چند دقادی بھ آژانس تا بمی و زنگ زدمی خارج شدتیی سواز
 شھی تا ش٣  ھی جاده نگھ داشت و باھم ی  تومیرفت) س( وبھ طرف بھشت زھرامیشد

   تا گل٣گالب و 
 

 شلوغ شھی بھشت زھرا مثل ھممی شدادهی پنی از ماشمیدی رسنکھی بعد ازامیدی خرلیگال
 .بود شماره عموم رو گرفتم و بعد چند تا بوق برداشت
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 د؟یسالم عمو جان خوب ھست- اورورا
 ؟ی ما کردادی شدهیسالم اورورا جان،چ-عمو

  کنم؟دای قبر مامان،بابا و برادرم رو پی بپرسم کھ چھ طورخواستمیم- اورورا
 (...)وشماره(...)فی،رد(...)قطعھ-عمو

 .ممنونم عمو جان- اورورا
 ؟یرانی اکنمیخواھش م-عمو

 .بلھ،االن بھشت زھرا ھستم- اورورا
 ایخونھ ما ھم ب-عمو

  چشمی ولدمیقول نم- اورورا
 ؟ییتنھا-عمو
  بھ تو چھ؟اخھ

 .نھ با مھند ھستم- اورورا
 ھ؟یمھند ک-عمو

 گھی دفوضولھ
 .نامزدمھ- اورورا

 ؟یمگھ ازدواج کرد-عمو
 .میکنی می بھ زودی ولریخ- اورورا

 منو بده بھ خواستی ھم می نگفت چون از بچگیچی حرفم ناراحت شد و ھنی ابا
 .پسرش
 ؟ی نداریخب عمو جان کار- اورورا

 نھ دخترم،خدافظ-عمو
 .خدانگھدارتون- اورورا

 .دمی کشی کردم و پوفقطع
 !ی داری پر حرفیچھ عمو-مھند
 : و گفتمدمیخند

 ا؟یزنی حرف میآره،توھم خوب فارس- اورورا
 گھیآره د-مھند
 قبر مادرم رفتم شیاول پ.می کندای قبر ھا رو پمی ساعت با کمک مھند تونستمی از نبعد

 براش خوندم و با گالب سنگ قبرش رو شست یفاتحھ ا. بودمونی بھش مدیلیچون خ
   رولیو شو دادم گل گال

 
 و اشک ھام رمی خودم رو بگی قبرش گذاشتم تنونستم جلوی مھند گرفتم و رواز

 چقدر دوست داشت نھی لباس عروس ببی شد چقدر مادرم دوست داشت منو توریسراز
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  یرو.نھینوه ھاش رو بب
 

 : قبرش نوشتھ بودسنگ
 مظلوم ی خاک است                                 ارامگاه مادرری بھشت ارزو در زنجایا

 وپاک است
 سوره ی بعضیه بود ول کردی زندگھی ترکی تونکھی خوند با ای ھم اومد و فاتحھ امھند

 در اورد و بھم بشی جی رو بلد بود مھند دستمال از تودیھا رو مثل حمد و توح
  باھاش اشک ھامو پاک.داد
 

 من بود و در تموم ی حامشھی کھ ھمی و بھ طرف قبر پدر زحمت کشم رفتم پدرکردم
 نیم ھمقبر پدرم رو با گالب شستم و فاتحھ براش خوندم مھند ھ.لحظھ ھا کنارم بود

  کارو کرد بلند شدم و بھ
 

 قبل سوختی مرمی امی از ھمھ دلم براشتری بی چرا ولدونمی قبر برادرم رفتم نمطرف
 تونستم ی با گالب قبرشو شست و شو بدم با اشک ھام شست و شو دادم نمنکھیاز ا
   ورمی خودمو بگیجلو

 
 . ھام اوج گرفتھیگر

 : سنگ قبری رونوشتھ
  شودی تو بھ سر نمی تو ھمگان بھ سر شود                                           بیب

  شودی دگر نمی دلم                                                   جانی تو دارد اداغ
 ھ؟ی عاشق شدن چھ دردیدونیم.ی داداشارتتیدلم برات تنگ شده اومدم ز- اورورا

-........ 
 ! از تنت باشھی داره؟ تازه اگھ پاره ای چھ حسی عشقتو از دست بدیدونیم- اورورا

-........ 
 ھات،اخالق ی ھات،مسخره بازدنی شدن ھات،داد کشی عصبانیدلم برا- اورورا

 ؟یدونیم. ھات ھمھ کارھات تنگ شدهیگندت،صورت خوشگلت،خل باز
-........ 

 دمینگاه کن برات کادو خر- اورورا
-...... 

 ھ؟ی چی پرسیما محت- اورورا
-....... 

 . اوردمی طوالنھی بغض و گرھی گالب و شھی شھی لی گل گالھیبرات - اورورا
-........ 
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 ؟یدی می قولھی یداداش- اورورا
-....... 

 ....بدون من آرام بخواب- اورورا
 .ستمی قبرش انداختم و گری روخودمو

 : قبر بلندم کرد وگفتی بھ طرفم اومد و از رومھند
 ! بس کنیدی کارھات منم عذاب منی با اکنمیاورورا خواھش م-مھند

 !ستی نفیقابل توص!ھی چھ دردیدونیاخھ تو نم: گفتمھی گرفتھ و ھمراه با گری صدابا
 زمی عزدونمیم-مھند

 : آغوشم گرفت و گفتدر
 .ی کنھی براشون گرینجوری تو اخوانیاون ھا ھم نم-مھند

 .باشھ- اورورا
 . دختر خوبنیآفر-مھند

 اومدم و اشک ھام رو با دستم پاک کردم و با کمک مھند بلند شدم رونی آغوشش باز
لحظھ : لحظھ آخر زمزمھ کردممیمھند دستم رو گرفت و از بھشت زھرا خارج شد

  عمر. استکی نزددارید
 

 و بھ مقصد کھ ی کنی با تمام خطر ھا طدی است کھ بای مانند سفرگذردی معی سرانسان
 !یآخرت است برس

 ھی حال نداشتم بخورم انقد گری شب بود گشنھ بودم ول٨ ساعتمی بودتی سوئاخلد
 شده رهی بودم و بھ سقف خدهی تخت دراز کشی حال شده بودم در اتاق رویکرده بودم ب

  یبودم ناگھان جرقھ ا
 

   شد و مھند رو صدا زدم وارد اتاق شدجادی ذھنم ادر
 جانم؟-مھند

 . خونھ مونمی برشھیم: بھش دوختم و گفتمنگاھمو
  نگاھم کردی پرسشمھند

 .منظورم خونھ مامان بابام ھستتش- اورورا
 ؟ی داردیآھا،کل-مھند

 .آره- اورورا
 باشھ-مھند
 لب ی رویکی شدم و در بغلش کردم و دستامو دور گردنش حلقھ کردم و بوسھ کوچبلند

 .ھاش زدم
 ؟یخوریحاال غذا م-مھند

 .اوھوم- اورورا
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 و می سفارش داد و باھم خوردتزای شام پی مھند برامی گرفت و از اتاق خارج شددستمو
 . خونھ مونمیقرار شد فردا بر

 ونیزی تلوی از خواب بلند شدم و بھ ھال رفتم مھند صداونیزی بلند تلوی با صداصبح
 نجای کردم کھ مثال متوجھ بشھ منم ای سرفھ مصلحتکردیرو بلند کرده بود و تماشا م

   منتظرقھیچند دق.ھستم
 

 تونستی شده آروم بھ طرفش رفتم و چون من پشت سرش بودم نملمی آقا محو فدمی دشدم
 پخ: بغل گوشش گفتمنھیمنو بب
 لب ی نشد و گرمی برگردوند و فکر کردم آالن ھستش کھ دماغم خرد بشھ ولسرشو

 : عقب وگفتمدمیخودمو کش. لب ھام حس کردمیھاش رو رو
 . بعدری محترم اجازه بگیآقا- اورورا

 .نھ بابا،اجازه شما ھم دست ماست-مھند
  باال؟ی بردونویزی تلویچرا انقد صدا- اورورا

 !یشدی نمداریخو ب-مھند
 مگھ ساعت چنده؟- اورورا

 .فک کنم ظھره-مھند
 .دهیظھر رو نشون م١ ساعتدمی ساعت نگاه کردم کھ دبھ

 .دمی خوابنقدی من ایعنی- اورورا
 ! کھ نگو و نپرسیکردی ھم می خروپفھیبلھ،-مھند

 ؟من؟یچ- اورورا
 !نھ پس عمھ ام-مھند

 . عمھ ات بودهدیخب شا- اورورا
 .می بخور تا زود بریزی برو چیاریخب خانم کوچولو کم ن-مھند

 .باشھ- اورورا
 می خارج شدتیی و با مھند از سودمی از خوردن صبحونھ مسواک زدم و لباس پوشبعد

 رو ر اوردم و در خونھ دی کلفمی کی از تومیدم در خونھ بود.میو با آژانس بھ خونھ رفت
  وارد.رو باز کردم

 
 ییالی روح شده بود خونھ ما وی باطی باغچھ پژمرده شده بود و حی گل ھامی شداطیح

 ھمھ جارو خاک گرفتھ بود و آدم می رو ھم باز کردم و وارد خونھ شدیبود در اصل
   مثلی ولفتگریدلش م

 
 . مرتب بودشھیھم
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 مھند رفتمی ور ملمی تخت خوابم نشستھ بودم و داشتم با موبای حوصلھ روی حال و بیب
 کھ دمی اومد دلمی موبویصدا.  خوند ی تخت نشستھ بود و داشت کتاب میبغل دستم رو

 »  ھیاطالع«زده 
 

 زدم کھ از یه لبخند تولد مھندگھیپس دو روز د» تولد عشقم «  کردم نوشتھ بود بازش
 :چشمان مھند دور نموند و گفت

   بانومیدیچھ عجب لبخند شما رو ھم د – مھند
   ینی لبخند منو ببیچشم ندار – اورورا

 .   اتفاقا خوشحال ھم شدمزمینھ عز – مھند
 جشن تولد رو نی خواست بھتری کار داشتم دلم می فردا کلی شب بود برا١١ ساعت

 یتو»  سال داشتم ٢١« و من ھم »  سالھ ٢٧«  شدی مگھی مھند دو روز درمیبراش بگ
  فکر

 
 :   کھ مھند گفتبودم
   دارمزی برات سوپراگھیدو روز د – مھند

   ؟یچ – اورورا
  گھی دزهیسوپرا – مھند

  باشھ – اورورا
  قربونت برم – مھند

  خدا نکنھ – اورورا
 م؟ی بخوابیایحاال م – مھند

  بلھ – اورورا
 خواست آزارمان ی کھ می و ذھنمان را از ھر چمی فرو رفتیقی دو بھ خواب عمھر

 دست و صورتم رو شستم نکھی ،صبح کھ از خواب بلند شدم بعد از امیدھد دور کرد
   افتاد کھ چند روزهادمی
 

 چمدونوباز کردم و دنبالش پیز.  نکردم ادداشتی رو در دفتر خاطراتم می زندگاتفاقات
 کردم و مشغول نوشتن شدم انگار عادت داشی ساعت باالخره پھیگشتم و بعد از 

   ام بود کھیشگیھم
 

 .  سمی رو بنواتفاقات
 تماشا کنھ ، مانع شدم و لمی مھند خواست بره فمی صبحانھ را با مھند خوردنکھی از ابعد

 گفتم ی کنھ اولش شک کرد ولھی تھ بھش دادم کھ رفت ھمھ رودی بزرگ خرستی لھی
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   امھی خوام روحیم
 

با خدمتکار ھتل تماس گرفتم و بھش سفارش کردم کھ .  شھ کھ باور کرد و رفت بھتر
 کردم ی رو آماده ملی وسادیامروز با.  می کننی را تزئتی کمکم تا سوئادی فردا بیبرا

   اولنمیکھ فقط فردا بچ
 
 طول دھایبا مھند تماس گرفتم اونم گفت کھ خر دمی خری لباس شب مدی ھمھ بااز
 الدی بھ می راحت شد و از ھتل خارج شدم با تاکسالمی ھستش خرونی و فعال بکشھیم

  نور در شھرک غرب رفتم
 

 کھ بلند ی کمرنگی لباس صورتھی کردم کھ چشمم افتاد بھ ی مغازه ھا رو نگاه مداشتم
 بود کھ ی ناف تورری تا زنھی سنی شده بود و بھ پائی اش سنگ دوزنھیبود و قسمت س

   شده بودیپولک کار
 
 .  داشت بھ داخل مغازه رفتم از شانس بد من فروشنده اش پسر بودییبای جلوه زیلیخ

   ھست چقدره ؟نیتری لباس کھ داخل ونی ادیببخش – اورورا
 :   بھ سر تا پام انداخت و گفتی نگاھپسره
  ھفتصد تومن – پسره

  نیاری من و بزی ساشھیم – اورورا
 باشھ بھ ھمراه زتونیفکر کنم سا: چشم و رفت و آورد و بھ دستم داد و گفت  – پسره

 اومد واقعا نسبت بھ ی بھم میلی خدمیلباس بھ اتاق پرو رفتم و در و قفل کردم و پوش
   بود خدای عالمتشیق
 

 .   داشتم حساب کردم و از مغازه خارج شدمیرانی شکر پول ارو
 و کردمی داشتم مغازه ھارو نگاه مدمیخری مری و چشمگبای زی مھند ھم کادوی برادیبا
 بعد یاول گذشتم ول,  کت شلوارکی بخرم چشمم افتاد بھ ی بودم کھ چنی فکر ایتو

  برگشتم و بھ کت شلوار
 

 بود و شلوار ی دکمھ مشکیکینزد اش تا قھی کھ رنگ ی کت عنابھی انداختم ینگاھ
 بودم متفاوت دهی کھ دیی نسبت بھ کت شلوار ھاومدی می مشکراھنی کھ بھش پیمشک

   جذاب بھ نظریلیبود و خ
 
 کلیبھ داخل مغازه رفتم دوتا فروشنده پسر داشت بھ ھ. خوشم اومدنی ھمی برادیرسیم

ھمون . و اندازه اش مثل مھندهکلی از پسرا ھیکی دمیھر دوتاشون نگاه کردم کھ د
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  پسره خواست از مغازه
 

خانم ولم :گفتی می شھ کھ کرواتشو گرفتم و بھ دنبال خودم کشوندم اون ھم ھخارج
   دعوتھی کروات داره ھا پس عروسی چی براگمیم.ی برم عروسدی من بانیکن

 . باھاتون کار دارمقھی دقھی محترم یآقا- اورورا
 .. پارسا ھستم در خدمتتونمنیبلھ من آرم: فت  بھم کرد و گی نگاھپسره

 !گھی دادم کھ اسمشو می دوستشنھادیانگاربھش پ, وا
 ن؟ی خودتون بدزیسا) اشاره بھ کت و شلوار کردم (  کت شلوار رو نی اشھیم - اورورا

 ن؟یخوای برادرتون میبرا -نیارم
  داره؟یربط- اورورا

 ن؟یخوایکروات نم.ارمی براتون مر،االنیخ-نیارم
 .ادی بھش بشاری بونیفکر کنم پاپ- اورورا

 .نی داری عالقھیبلھ معلومھ سل-نیارم
 .ممنون نظر لطف شماست- اورورا

 .ارمی تا براتون بدی صبر کنیکم-نیارم
 گذاشت و شخوانی پی با کاور کت و شلوار اومد و روقھی شدم و بعد چند دقمنتظر

 ! قشنگ ترهکیواو از نزد. رو باز کردپشیز
  ھم براتون اوردمی عنابونیپاپ-نیارم

 یمرس- اورورا
 برام اورده ژهی خودم برداشتھ بودم چون از خارج بھ صورت وی برانویالبتھ ا-نیارم

 . بازم قابل ندارهیول. بودی فروشنیتری وی توزیبودن و فقط سا
 دیببخش- اورورا

 ھینھ چھ حرف-نیارم
 زدم ی گذاشتم و لبخندشخوانی پی تراول داشتم رو روی در اوردم و ھر چموی پولفیک

 :و گفتم
 د؟یبفرست...  فردا برام بھ ھتلنوی اشھیم- اورورا

  پسره اشاره کرد کھ کت رو بردارهیکیبلھ،حتما بھ اون -نیارم
 از مغازه خارج شدم ی کاغذ نوشتم و بھ دستش دادم و بعد از خدافظی تلفنمو روشماره

 کی رفتم و کی فروشینیری بھ شینی تزئلی چند تا بادکنک و وسادنیو بعد از خر
  ی خوشگلیکوچولو شکالت

 
 بعدش با دادن پول ی سفارش دادم و گفتم فردا برام بفرستن اولش مخالفت کردن ولرو

 . شدنیراض
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 ساعت ھی بعدظھر بود با مھند تماس گرفتم کھ اونم گفت تا ٥ ھتل برگشتم ساعت بھ
 مبلم نشستم ی روی عادیلی کردم و خمی رو قاینیی تزی ھالی ھمھ وسارسھی مگھید

  لمیمشغول تماشا کردن ف
 

 وارد شد تیمھند بھ سوئ,  ھابھی عجکشھی طول نمنقدری کردن ادی خرشیی خدای ولشدم
 شده بود رفتم لپشو یدنی دستش دی تودی خری با کلچارهیبلند شدم و بھ طرفش رفتم ب

 : گفتمدمیبوس
  پسر خوبنیآفر - اورورا

 .دیری قربون صدقھ آدم متی موقعنیشما زن ھا در ا, ھگیبلھ د -مھند
 : فاصلھ گرفتم و گفتمازش

 ھ؟ی کھ ھست مشکلت چنھیھم - اورورا
 زمینھ عز -مھند
 رو از دستش گرفتم و سر جاشون گذاشتم و براش قھوه درست کردم و بردم تا دھایخر

 یلی ھم بھم نگفت خیچیمھند دوباره از ھتل خارج شد و ھ, بخوره بعد از خوردن قھوه
  کنجکاو شده بودم

 
 اصال رفتمی لو مدی خودم ھم شاینجوری فعال وقتش نبود تا بپرسم چھ خبره؟چون ایول
 یزی چینی حتما ماشرونی برهی می کھ بھم گفتھ بود ھیزی بخاطر اون سوپرادیشا
   برام بخره چونخوادیم
 

 کھ یروز. رفتمی ور و اونور منی بابام انی با ماششھی نداشتم و ھمنی تا حاال ماشمن
 نکھی و صبح از خواب بلند شدم و مھند رو بھ بھونھ ادی فرا رسدمیکشیانتظارش رو م

  یشی چاق میدار
 
شروع کردم بھ مرتب کردن .  کنھی روادهی و پرونیفرستادم تا غروب بره ب...و

 را با بادکنک و تی و با خدمتکار ھتل تماس گرفتم اون ھم بھ کمکم اومد و سوئتیسوئ
   آمادهینیوسابل تزئ

 
 رو پر از گل رز قرمز کردم و چراغ تیسوئ.دیکت و شلوار ھم بھ دستم رس.میکرد

خودم رو ھم آماده . شده بودکی رمانتیلیخ.ھارو خاموش کردم و شمع روشن کردم
  یکرده کرده بودم و لباس
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 دیمھند کل.  ھم داشتمیھ ا دخترونی ولظی غلشیآرا. بودمدهی بودم رو پوشدهی کھ خررو
 بود کھ ی شکالتکی بھ سمتش رفتم دستم ھم ککی شیلیانداخت و درو باز کرد خ

 . بود٢٧شمعش 
 !یدی برام خرکی تا چاق نشم بعدش کیمنو فرستاد -مھند

 ھ؟ی چھ روزیدونیمگھ نم:  تعج گفتمبا
 !نھ -مھند

 .یشی نگاه بھ من کن متوجھ مھی - اورورا
 .دیسالگرد ازدواجمون و بعد خند:  زد و گفتیطونی بھم کرد و لبخند شی نگاھمھند

 ! ھا؟ی بردنی از بجانمویتمام ھ,  باشیجد - اورورا
 .ی دلمزیعز -مھند

 حاال بفرماتو, آره جون خودت - اورورا
  من بعد تو باشھ؟زیاول سوپرا -مھند

 ؟ی ببریخوای کجا مشی لباس و آرانی من با ایباشھ ول - اورورا
 .ھی اونجا عالی ھم براشیلباس فقط بپوش آرا,  نداره بھتریبیع -مھند

  ھستش؟یمھمون - اورورا
  بپوشدیسف,نھ بابا -مھند

 باشھ - اورورا
 . منتظرتمنیتو ماش -مھند
 دمی ازش پرسی شدم ھر چنی رفتم سوار ماشنیی کھ رفت زود حاضر شدم و بھ پامھند

.  شد و خوابم گرفتنی دادم و چشام سنگھی تکشھیسرمو بھ ش.  نگفتیچی ھم؟یریکجا م
   مھندیبا صدا

 
 : شدم و برگشتم بھش گفتمداریب

  م؟یدیرس- اورورا
 , شوادهیبلھ پ- مھند -مھند

 تعجب دمی کھ دیزی از چمی کجا اومدنمی شدم و سرمو باال گرفتم کھ ببادهی پنیاز ماش 
 من یعنی محضر عقده جانینھ درست بود ا,  کردم و دوباره دقت کردمزیکردم چشامو ر

  و مھند قراره
 

 . ازت ممنونمای خدایوا! م؟ی کنازدواج
 ؟ی حال کردزویسوپرا -مھند

 . ھیآره عال:  پر ذوق گفتمیی صدابا
,  خلوت بودیلی خمیوارد محضر شد, کشھی انتظارمو می کھ خوشبختمی خب برمھند

 با ھم عقد ھی بود کھ دفعھ اول بھ قصد رفتن بھ ترکی کھ ھمون محضرنجاستیجالب ا
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  ،می بودمیکرده بود
 

 .بود
 کنمی انگار دارم پرواز مشھی داره خطبھ عقد دائم داره خونده می چھ حس خوبیوا
 ھزاران مرتبھ شکر واقعا ای ادامھ داره؟ خدانیری حس شنی و ای خوشبختنی ایعنی

  ی کھ روزکردمیفکر نم
 

 رو ی شدم کھ باھاش عشق واقعیاالن ھمسر کس.رو در دلم جا بدم عشق مھند بتونم
 .تجربھ کردم

 بار با نیگفتم البتھ ا"بلھ" بار کھ من بھ مھند نی سومیبرا...  از خوندن خطبھ عقدبعد
 : و گفتدی بوسمویشونیگفتم مھند بلند شد و منم ھمراھش بلند شدم پ"بلھ"تمام وجودم 

 . حلقھ طال ناقابلھھی...یمی زندگ،ی عشقم،ی تاج سرم،یزمیعز-مھند
 . برق زدچشمام

 : در اورد و خواست باز کنھ کھ گفتمی کتش جعبھ خوشگلبی جی از تومھند
 ؟ی تو خونھ دستم کنسیبھتر ن- اورورا

 . جواھر گرانبھا صاحب دارهنینھ،چون دوست دارم از االن ھمھ بدونن ا-مھند
 .دی بوسیپم انداخت و دستمو بھ نرم در دست چیفی اما ظربای زیحلقھ . زدمیلبخند

 ٢۶ بھ طبقھ می تا برسمی آسانسور بودی تومی و بھ ھتل برگشتمی شدنی دو سوار ماشھر
 :بھ مھند گفتم

 . برات دارمزی سوپراھیمنم - اورورا
 .زمی ممنونم ھمسر عزی نبود ولیازین-مھند

 . لپھام گل انداختزمی گفتن کلمھ ھمسر عزبا
 تا من برم سھی بھ مھند گفتم چند لحظھ وامی رمز درو زد و در باز شد بھ داخل رفتمھند

 رو کی و شمع و کدمی صورتم کشی روی لباسمو عوض کردم و دستیفور.ارمی بکیک
  دوباره روشن کردم

 
 . شدمکی بھش نزدیکی تاری بھ طرف مھند رفتم و توو

 .دوباره سالگرد ازدواجمونھ-مھند
 .ولد مبارک تزمیعز- اورورا

 : بعدش بھ خودش اومد و گفتی تعجب کرد ولمھند
  ھست؟؟حواستیکنی ترم موونھی دی کارھات دارنیبا ا-مھند
 .سی دست خودم نگھیخب دوست دارم د:  و گفتمدمیخند
 لب ھام ی روی گذاشت و بوسھ آرومزی می رو ازم گرفت و روکی اومد کمھند

 : و بھ مھند گفتممی نشستزی مبل پشت میرو.زد
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 . آرزو کنھیالبتھ قبلش .شمع ھا رو فوت کن- اورورا
 بود شمع ھا رو فوت کرد شی آرزوی کھ فکر کنم برای بھ جلو رفت و بعد مکثمھند

 :براش دست زدم و گفتم
 .ی اصلزیحاال سوپرا- اورورا

 ی ھال جلوی طرف اتاقم رفتم و کت و شلوار رو از کاورش در اوردم و بردم توبھ
 :ھند گرفتم و گفتمم

  من قشنگھ؟ی کادونمیا- اورورا
 : زد و گفتی بھ کت و شلوار کرد و لبخند عاشقانھ ای نگاھمھند
 ممنونم..محشره-مھند

 .ی بپوشی مراسم عروسیدوست دارم برا- اورورا
 ! کھ؟پوشنی میمعموال کت و شلوار مشک-مھند

 .میدوست دارم با تمام زوج ھا فرق داشتھ باش- اورورا
 . افکارتمنیعاشق ا-دمھن

 ... لب ھام ودنی بھ سمتم اومد و شروع کرد بھ بوسمھند
 بھ ی از خواب بلند شدم کس و قوسکردی متمی و اذخوردی کھ بھ چشمم می با نورصبح

 ی زن صبحونھ آماده کنم از روھی بھ عنوان زمی ھمسر عزیبدنم دادم و بلند شدم تا برا
  تخت بلند شدم و بھ

 
 کرد بھ طرفش رفتم و ی تماشا مونیزی مبل نشستھ بود و داشت تلوی رفتم مھند روھال
  مبل نشستم و خواستم ببوسمش کھ با دستش پسم زد تعجب کردم چرا؟یرو

  شده؟یچ-اورورا 
 ! بشنومیزی چخوامینم-مھند

 ! شده؟یخب بگو چ,ا- اورورا
 ： زدادی بلند شد و فرمھند
  نھ؟یکنی مانتی جور خھی ھرشب ی اون دھنتو ببند خستھ ام کردگمیم-مھند

 . نکردم بخدای کارمن： گفتمی آرومی صدابا
 بوسھ ات رو با سام ھی من بازم بھت فرصت دادم و قضیول. یکارھاتو کرد-مھند

 .کردمی منکاروی ادی انگار نبایفراموش کردم ول
 . آروم باشکنمیخواھش م- اورورا

 بخونش： رو پرت کرد جلوم و گفتی دفترمھند
 . دفتر خاطرات منھنکھیا-اورورا 

 : ورق زد و جلوم گذاشت و گفتتی دفترو گرفت و با عصبانمھند
 . جملھ رو بخوننیا-مھند
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 بودم دهی کھ فھمی بھ دفتر انداختم و در دستم گرفتمش موقعی بھ مھند و نگاھینگاھ
 خدا جون یوا':اونجا نوشتھ بودم ام اومده خوشحال شده بودم و یمیسام عشق قد

   چقدر خوشحالم کھیدونینم
 

 ' اومدهسام
 بھ اون ؟منوی خوشحال شدنقدری ای نھ؟بخاطر اون سام لعنتیخوشحال شد-مھند

  ھا؟ی کھ من بھت داده بودم چی؟عشقیفروخت
 بازم من یشب؟ولی دی چند ساعت خوشنی بود؟ھمی چی شکست سھم من از زندگدلم

  کردمانتی کھ مھند با تمام وجودش بھم داد و من بھش خیھ عشقگناھکار بودم ب
 ! راز ھات فاش شده؟یناراحت_مھند

 ....نھیمھند من االن دوست دارم و عاشقتم مھم ا- اورورا
 .خورهی کھ بدون اعتماد باشھ بھ درد نمیعشق-مھند
 . با حرف مھند ھزار تکھ شدی شکستھ بود ولدلم

 .دمیفردا طالقت م-مھند
 : قلبم گذاشتم و گفتمی شد و بلند شدم و دستش رو گرفتم و روی ھام جاراشک

  بتپھ؟ی کی براگھی دی تپھ تو نباشی تو میمھند گوش کن داره برا- اورورا
 ...انھی پای بی تلخھی تلخ بھتر از انی پاھی ی ولتپھی تو میقلب منم برا-مھند

 ھی نی اونوقت اشمی و زنده ممری می من با نبودنت ھر روز میکنیاشتباه فکر م- اورورا
   ؟ی آغاز تلخای تلخ ھست؟انیپا

 ...یای بعدش با نبودنم کنار میاولش سختھ ول...آره-مھند
 . از چشمش خارج شدی حرفو زد و قطره اشکنیا

  کنم؟کاری با نبودنت چام؟منی حس تو ھستش؟کنار منی ایعنی： گفتمھی گربا
 .یکردی منجاشمی فکر ایکردی مانتی کھ بھم خیوقت! ندارهی ربطگھیبھ من د-مھند

 !؟ی سنگدل نبودنقدریتو ا- اورورا
 ھا؟من دوزار ازت صداقت خواستم کھ یکردی مکاری چی من بودیتو جا....شدم-مھند

 !یبھم نداد
 تو ھم بخاطر پول ؟ی نداشتدوستم： سمتم و شونھ ھامو گرفت و تکون داد و گفتاومد

  نھ؟ی باھام بودتمیو موقع
 : بھ صورتش زدم و گفتمیلیس

من عشقمو بدنمو !ی کنجای در مورد عشق من بھ خودت قضاوت بیحق ندار- اورورا
 ! ھان؟کردی مکاری چگھی گذاشتم دارتی در اختزمویروحمو ھمھ چ

 !؟ی ات رو بھم ندادییصداقت و راستگو-مھند
 شدم و کل خانواده ام رو از دست میتی یسالگ١٩ من تو سن یگیتو راست م- اورورا

 عاشق موند دی بای چجوردونستمیمن نم!ھ؟ی عشق چدونستمیدادم و عاشق تو شدم من نم
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  یو ازش نگھدار
 

تو ھم , ندارم بجز تومی کسو تو زندگچیمن االن ھ! داده بود ھان؟ادی بھم یک.کرد
 !؟ی بریخوایم

 . منم درک کنیاورورا منم دوست دارم ول-مھند
 رفت و یاھی شد کھ بخواد ترکم کنھ چشمام سی گفت باورم نمی می چدمی فھمینم گھید

 . پرت شدمنیبھ زم
 ی بودم سرم درد مدهی پوششبی کھ دی تخت بودم با لباس خوابی باز کردم روچشمامو

 یعنی رفتھ بود؟یعنی نبود ی بلندشدم و دنبالش گشتم ولی اوردن مھند فورادریکرد با بھ 
  سال٢حاصل 

 
 بردارم اشکھام اجازه خوب لموی اتاقم رفتم تا موبای بود؟ تویی من بھ مھند جداعشق

 کرد و ری توالت گزی بود بھ لبھ می داد خوردم بھ تخت و چون لباسم توری رو نمدنید
  تعادلم رو از دست

 
 یچی ھگھی و دشھی کھ گلدون با شدت داره بھ سمتم پرت مدمی و در لحظھ اخر ددادم
 ...دمینفھم

 
 سام

 
 اورورا باز نکرد مھند گفتھ بود از االن بھ بعد مراقبش باشم رمز ی بار در زدم ولچند

 ھال نبود بھ اتاق رفتم کھ از صحنھ رو بھ روم یدر رو زدم و وارد شدم اورورا تو
  خکوبیم
 

 بود ھوشی و بومدی افتاده بود و از سرش داشت خون منی زمی من رویاورورا.شدم
 شھی منھ نمری گلدون خورده تو سرش قلبم بھ درد اومد ھمش تقصدمیدقت کردم کھ فھم

  یانکارش کرد ول
 

 کھ پدرم بھم داده رو برم کارمو بھ یتی تا آخر ماموردی ندارم و بای اگھی دی چاره منم
 نظر دوست داشتم ھی از ی االن تمومش کن ولنی گفت ھمی بھم می انجام بدم حسیخوب

  نی ارشتیب
 

 بردم زنگ ی شد لذت می ناراحت مای ی عصباننکھی خوشگلو عذاب بدم از ایاورورا
 پرسنل ھتل و یبا ھمکار.نجای اانی اطالع دادم کھ بیزدم بھ اوژانس و بھ فارس



 @cafeetakroman  تصاصی کافھ تک رمان      اخ            ھیترکرمان عشق در 
 
 

 90 

  یاوژانس اورورا رو رو
 

 پشت سرشون راه افتادم اورورا رو نمی منم با ماشمارستانی گذاشتن و بردن ببرانکارد
 کردن و منم بھ عنوان ھمراھش اطالعات رو پر کردم و خودمو بھ عنوان یربست

  یبرادر شوھرش معرف
 

 :دمی دکتر بلندشدم و پرسدنی بود با دری نشستھ بودم و افکارم درگی صندلی روکردم
 ! دکتر اورورا چطوره؟یآقا-سام

 . بھ کمار رفتنشونیمتاسفانھ ا-دکتر
 شدم نھ ی از اورورا متنفر مدی بھ خودم اومدم من بای حرف دکتر ناراحت شدم ولبا
 . نگرانش باشمنکھیا

 .دی بکندی تونی می دکتر ھر کاریآقا-سام
 فقط می نداریادی زدی ھم از دست دادن امیادی شدن و خون زی ضربھ مغزشونیا-دکتر

 .دیدعا کن
 ھ؟یگروه خونش چ_سام
 -o یمنف
 ! کنم؟کاریمتاسفانھ ھمھ خانوادش ھم فوت کردن چ_سام

 ..نیتا فردا فرصت دار-دکتر
 یکی رو انجام دادم و زنگ زدم بھ دی ذھنم رسھی کھ ی فکرنی کنم اولکاری چدونستمینم

 تا فردا برام ی گروه خوننی و گفتم کھ خون با اشناختمی کھ می دولتمارستانی بریاز مد
  جور کنھ اونم گفت

 
ساعتھ کھ ٢. نکنھیریگی پدونمی مدی کھ بھش دادم بعیالبتھ با پول.کنھی تالشش رو متمام

 نمی بره تو کما اه انکھی زنده باشھ نھ اای رهی بمایاورورا رفتھ تو کما من دوست داشتم 
   من شده دردسریبرا
 
 .دینی ببشھی شنی اورورا خانم رو از پشت انیتونیم：دکتر اومد و گفت.

 ممنون_سام
 دستگاه بھش وصل بود و معلوم بود کھ بھ ی بھ اورورا نگاه کردم کلشھی پشت شاز

 کمکت کنم و تونستمی و منم االن مکردی کاش پدرت اون کارو نمیا.کشھی نفس میسخت
  با... کنمیبرات دلسوز

 
 . خراب کردوی پدرت ھمھ چی ولمی شدی خوشبخت مھم
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ِ نداشت و فقط از مرگ زود رسش ری تاثیلی خی ولمی کردقی ھم بھش تزرخون َ
 . کردیریجلوگ

 بدون دهی خوابمارستانی تخت بی االن روی بچگجانی اون دختر پر شور و ھاورورا
 ...یدی امچیھ

 لباس دنی از پوشعدی. بھ دکتر گفتم و اونم موافقت کردنمشی ببکی داشتم از نزددوست
 دهی تخت خوابی رو حالیمخصوص وارد اتاق شدم رنگ صورتش مثل گچ شده بود ب

  بود دلم سوخت بھ
 

 بود من ییبای زیلی کنار تخت نشستم اورورا دختر خی صندلی رفتم و روکشینزد
 مھند بھم گفت کھ ی وقتدونھی زنم بشھ نھ زن مھند بشھ نمنکھیدوسش داشتم بھ عنوان ا

   عقدش کنھ چقدرخوادیم
 

 .می نداشت نشستھ بوددی کھ دیی بھ عنوان شاھد من و دوستم در جای شدم و حتناراحت
 ینجوری ارهی بمای مال من شھ دی باای... کسچی مال ھای مال منھ ای ھم گفتھ بودم بھش

 بخوام داشتھ باشمش رو بھم القا نکھی دستاش نرم بود حس ایلیبھتره دستاشو گرفتم خ
  نی انکھی حس اکردیم
 

 کرد بلندشدم و بھ ی ام موونھی دستی دختر نگھی دنجاستی کھ االن اییاورورا
 ھنوزم طعم لباشو دوست داشتم بھ نظرم دمی شدم و لباشو نرم بوسکیصورتش نزد
  تونستی بود کھ میاورورا دختر

 
 استاد بود و ی ھم در دلبری خودش بکنھ اورورا از بچگفتھی شوی ھر کسی راحتبھ

 بلد ی دلبری بود ولبای زیلیعشق اول مھند ھم خ. کردیناگاه ادمو مجذوب خودش م
   ھمدی گفت شاشھینبود م

 
 اورورا ی خوش صدا ھم نبود ولنطوری بود کھ مھندو دوست نداشت و ھمنی ابخاطر

 . کھ عاشق اورورا نشھھی کرد کی آدم رو وسوسھ مدیخندیکھ م
 

 اورورا
 
 من االن کنھی قلبم درد مژهی بدنم بھ وی انگار معلقم ھمھ جاھی حسنی ادونمینم

 گھی با مرگ دارم دی قرار دارم و فاصلھ کمی مرگ و زندگنی بییای دنکجام؟انگار در
   ورمی بمنکھی جز ایی آرزوچیھ
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 مثل قبل خانواده ندارم کھ بگم ستمی رو ندارم مثل قبل شاد نی ھمھ سختنی شھ اتموم
 ای کھ بگم خداستمی شکرت کھ خانواده ام سالمت ھستن مثل قبل سالمت نایخدا

  ای خداگمیاالن ھم م.. شکرت
 

 انسان ھا وجود نداشتھ باشھ نی بی عشق واقعدیشا... تنھامی خودت بدجورشی ببر پمنو
 ... مال آدم و حوا باشھی عشق واقعدیشا

 وجودم ی نشست ولی رو لب ھام حس گرمسی نی مطلق ھستم روشنیکی فقط تاراالن
 نیلدارتر کرد من اورورا دختر پوی فکرشو میک. گرفتشیبا اون بوسھ سوخت و آت

  نجایمرد تھران بھ ا
 

من بجز ... من،پادشاه من،سلطان من،ارباب من رفتیمھند من،عشق من،زندگ.برسم
 . رو ندارمیمھند کس

 
 سام

 
 و چمدون اورورا لی حساب کردم و وساھی و کالفھ شده بودم بھ ھتل رفتم و تسوخستھ

 کردم دای گشتم کھ دفتر خاطراتش رو پی رو ملشیرو بھ خونھ خودم اوردم داشتم وسا
  بازش کردم و ورق

 
 کھ بھ سرش اورده بودم نوشتھ بود از یی کھ درباره من و خودش و بالھای صفحاتزدم

 ی خشک شدن اشک چشماش روی کھ با اشک نوشتھ چون جادی شد فھمیبرگھ اش م
  رو.برگھ معلوم بود

 
 ： برگھ نوشتھ بودھی

 بھ تی من زن شدم و در نھانکھی دارم ای خبر خوشدهی صبحھ و مھند خواب٣ االن
 انجام بدم دادش ی رو بھ خوبفمی و دوست دارم در قبال ھمسر وظادمیآرزوم رس

   جان ازت خواھشری امزمیعز
 
 .... در بھشتیتا ابد حت... باشھداری پامونی خوشبختنی کن کھ ای کارکنمیم

 از عالقھ اش بھ شتری بی حتدونستمی شد عالقھ اورورا بھ برادرش رو می جاراشکھام
 ...مادرش

 از دبستان ی فورمارستانھی بی شده و توی زخمری امدی کھ اورورا فھمی روزچون
 از حال دی شده بود دی اون حال کھ تمام پاھاش زخمی رو توری امی اومد و وقترونیب
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   بھنکھیرفت و بعد از ا
 

 یلی مادر خھی زد و مراقبش بود مثل ی رو مری امی پماد ھاشھی ماه ھم١ اومد تا ھوش
 محبت نکرده بود و ادی مادرش بھش زی بزرگ تر بود ولری امنکھیدوسش داشت با ا
  تمام توجھ مادر و

 
 . بودری بھ اورورا بود و تمام توجھ اورورا بھ امپدرش

 و رهیمی بودم کھ مدهی شد انگار فھمی اورورا ھر روز بدتر مطی ماه گذشت و شرادو
 خونھ ومدمی و بعد چند ساعت ممارستانی برفتمی می گھ گاھزدمیاصال بھش سر نم گھید

  دکتر گفتھ بود کھ
 

 ....ای دننی کھ برگرده بھ امی کمکش کندی نداره و بای خوبھیروح
 ی براای دننی برگرده بھ انکھی رو ازارهی میادی زری باال تاثھی گفتھ بودن روحدکترا

 شدم اورورا صدامو دوست داشت و مارستانی بی برداشتم و راھتارموی امروز گنیھم
  بھ قول خودش صدام

 
 و محمد یی پاشای کھ دوست داشتم مرتضیی از اھنگ ھایکی... دادی آرامش مبھش
 تختش با فاصلھ ی رو بھ روی صندلیرو..خونده بود" عاشقتم" بھ نام انی حامیمھد

  ی روتارموینشستم و گ
 

 :وع کردم با احساس خوندن گذاشتم و شرپاھام
 عاشقتم وبخندو نرو…  بخندو نرو عاشقتم
  بخندو نروعاشقتم
  نروبخندو
  نروبخندو

 زنھی منھ اسم تو رو صدا می تو دلت بھ جایک
 رهیمی مثل من برات میک
 رهیگی با نگات جون میک

  مایای اومده تو دنی حاال کیریگی رو می کدست
 ی بھ کی منو فروختعشق

 یکی دلمو شکستھ باز
 دی شادونھی نمای تو دنیشکیھ

 نمی منو من غمگحال
 نمیشی عمره تنھا کنارش مھی شاھد بوده کھ پنجره
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  دردودهی مثل من نکشیشکیھ
  مثل من تنھا موندهیک

 سوزوندهی تو کنارمھ دائم قلب منو می خاطره
 بخندو نرو… بخندو نرو … عاشقتم …  عاشقتم

  دوباره تو رو کنج اتاق گرفتھ دلم دنبال عشق تو رفتھ دلمارمی مکم
  توئھی توه، عکس تو باز بھ جای شبم صداخواب
  مایای اومده سر روی من تمومھ خدا چطاقت

 نمی حال منو من غمگدی شادونھی نمای تو دنیشکیھ
 نمیشی عمره تنھا کنارش مھی شاھد بوده کھ پنجره

  دردودهی مثل من نکشیشکیھ
  مثل من تنھا موندهیک

 سوزوندهی تو کنارمھ دائم قلب منو می خاطره
 ی چرا ولدونمی برداشتم و اشکھامو پاک کردم نمی رو کھ خوندم دستمال کاغذاھنگ

 یدی دوست داشتم زودتر خوب شھ با نا امنمی ببتی وضعنی ای تونم اورورا رو توینم
   برداشتم ومویگوش

 
 ： بعد چند تا بوق برداشتی مھند رو گرفتم با ناباورشماره

 بلھ؟-مھند
 ست؟ی ازت نی؟خبرییسالم،معلوم ھست کجا-سام

 .حاال چرا وجود من مھم شده ولم کن حالم خرابھ داغونم-مھند
 !بخاطر اورورا؟-سام

 ...آره-مھند
 !اورورا تو کماست-سام

 ： با لکنت زبون گفتقھی سکوت کرد و بعد چند دقمھند
 ؟یگی میچ-مھند
 ....ماھھ٢ شده و بھ کما رفتھ یزضربھ مغ-سام

 ران؟یمارستان؟ایکدوم ب-مھند
 اره(....)مارستانیب-سام

   اونجامگھیتا چند ساعت د-مھند
بلند شدم و بھ طرف تخت . اورورا با وجود مھند بھتر شھدیتھ دلم شاد شد شا. کردقطع

 شد و کنارش بھ خواب نی چشمام سنگواشی واشیاورورا رفتم و کنارش نشستم 
 ...فتمر
 بغض دار مھند از خواب بلند شدم مھند زل زده بود بھ اورورا و چشمش ی صدابا

 ی دادم کھ چھ اتفاقحی نبود بلند شدم و براش توضنی آروم و متشھی بود مثل ھمونیگر
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  ی تودی شنیافتاده وقت
 

 اوقات بھ مھند ی شکست خورده و ناراحت شده بعضیلی کھ خدمی دی اش مچھره
 ... با احساسھنقدری کھ اکنمی میحسود

 
 مھند

 
 دمی شنیی انگار صدادمی با اون حال و روز دمارستانی تخت بی اورورا رو رویوقت

 فرشتھ ومدی باال می اورورا بھ سختی شد نفس ھای مدهی شکستن قلبم بود کھ شنیصدا
  نی ای من رویبایز
 

ت مثل گچ  با چشمان بستھ رنگ صورشھیباورم نم! در کما؟مارستانی تو بتخت
 صدا بھ طرف تختش رفتم و دستش رو ی شد اما بی الغر اشکھام جاریلی خکلیوھ

  گرفتم دستش سرد بود
 

 ... من بودری زد تقصی می بھ کندنبضش
 خاطره ای دنھی من با دی کشی مری کرد و تی مینی خودمو ببخشم قلبم سنگتونستمینم

 ریی اورورا تغی ولرانی کھ من اومدم اشھیاالن دو ھفتھ م.اورورا رو تنھا گذاشتم
  ی نکرده و فقط کمیادیز
 

آه ...افسرده....خستھ... تنھا خفتھمارستانی تخت بی شب ھا روسوزهی شده دلم مبھتر
 من تو یاورورا： دستش تو دستام بود فشردمشون و زمزمھ کردمشھیمثل ھم

  نی بھ ایگردیبرم
 
 .دونمیم,ایدن
 

 اورورا
 

 دی شانی ادهی و بھم آرامش مرهی گی دستام رو میی نرم و آشنای است کھ دستایمدت
 جون من مھی قلب ننی دوسم نداره اگھی اون کھ رفتھ اون کھ دیدستان مھند باشھ ول

  ییاالن ھم بخاطر نفس ھا
 

 کھ نیھم.... اون زنده امدی فقط بھ امدونستی کاش می تپھ ای مکشھی مای دننی در اکھ
 ...ھی کافشنومی نفس ھاش رو می کھ صدانی ھمھی کافاستی دننیدر ا
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 مھند

 
 ممتد شدن خط ی از دستاش خارج کردم و بھ طرف در اتاق رفتم کھ با صدادستامو

 اومدن و عیدکترا سر! بره؟خوادی اورورا میعنی شدم قلبم شکست خکوبیدستگاه م
   صدامیپرستار ھا ھ

 
 بودم دهی چند وقتھ کھ شننیا کھ اتاق رو ترک کنم دوباره چشمام تار شد کردنیم

 از اتاق دمی دی شد و کمتر بھ طور واضح می چشمام تار میاورورا تو کماست ھ
  شھیخارج شدم و از پشت ش

 
 شدم پرستارھا دستگاه شوک اوردن و بھش شوک وارد کردن بدن رهی اورورا خبھ

 ی قلب من ھزار تکھ مکردمی کھ بھش وارد می با ھر شوکرفتی منییاورورا باال و پا
   تونستم نگاهی نمگھیشد د

 
 .دمی رومو برگردوندم کھ سام رو دکنم

 !نمی تونم ببیداداش نم-مھند
 !؟ی چیعنی-سام

 ...دی شانمی بیچند وقتھ کھ تار م-مھند
 ..! جا نزنیداداش حرف ب-سام

 .نمی بیبھ خدا نم-مھند
  نشوندی صندلی اومد و دستمو گرفت و روسام
 !مارستانھی بنجای ببرمت دکتر؟ایاخویم_سام

 ...میبر-مھند
 تونستم یاز فکر اورورا نم... تاری ولنمی ببتونستمی ممی دستمو گرفت و بھ راه افتادسام

بھ سام .نمی رو ببانسالی مرد مھی تونستم چھره ی برد میخارج بشم سام منو در اتاق
 ：گفتم
 رن؟یگیمگھ اول نوبت نم-مھند
 ! کار نداشتھ باشزای چنیتو بھ ا-سام

 .ممنونم-مھند
 . داد و منم جوابش رو دادمی نشستم دکتر سالمی صندلیرو

 ؟ینی بیچند وقتھ کھ تار م-دکتر
  ھفتھ٣-٢حدود -مھند
 . کردنھی چراغ قوه انداخت تو چشمم و معای شنھی معادی بازم بای ولنی اومدرید-دکتر
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 . ھستی شنای شما نابنکھیاحتمال ا-دکتر
 ...نیی جملھ ناراحت شدم و سرمو انداختم پانی ابا

 ： گفتی عصبانی با صداسام
 ! حرف؟نی از اھی دکتر منظورتون چیآقا-سام

 ! بشننای نابشونیدرصد ممکنھ ا٧٠بھ احتمال-دکتر
 راه ی راھرو با سختی نتونستم جو اتاق رو تحمل کنم از اتاق خارج شدم و توگھید

 . نگاھش کردمشھیدم از پشت شرفتم و خودمو بھ اتاق اورورا رسون
 ی حتخواستی بمونھ خداوند می تا آخر عمر در ذھنم باقباشی داشتم صورت زدوست

 دکتر بھ خودم اومدم و برگشتم بھ ی با صدادمی کشی آه بلندرهی نعمت ھم ازم بگنیا
  سمت و دکتر و

 
 ： گفتممضطرب

 ! دکتر بھ کما رفت دوباره؟ی شد؟اقایاورورا چ-مھند
  دوباره بھ کما رفتنشونیبلھ متاسفانھ ا...دیام باشآر-دکتر
 . ھستیدیخداروشکر کھ حداقل ھنوز ام-مھند
 روحش ایجسم عشقت بره اون دن. زنده استدی با امانسان： بھ شونھ ام زد و گفتدکتر

 .  بھ فکر تو ھست و زنده است و رفتشھیو قلبش ھم
 . کردم کھ سام بھ پشتم زد برگشتمی ملی و تحلھی دکتر رو تجزی حرف ھاداشتم

 .ی نشدنای تا نابنشیحداقل بب... اورورادنیبرو د-سام
 . اتاق اورورا شدمی و راھدمی کشیآھ

 بھ صورتش ی نشستم و نگاھی صندلی بھ اتاقش رفتم رودمی مخصوص رو پوشلباس
 تخت نی ای بود زن من،عشق من،تمام دارو ندارم االن روبایکردم چقدر ز

  سام...آسوده خفتھ...دهیخواب
 
 برداشتم تارویگ.  اورورا آھنگ بخونم گذاشت و رفتی برانکھی با اشاره اتارمویگ

 ی بزنم متاری عشقم اورورا گی برانمی ببتونمی کھ می بارنیدوست داشتم در آخر
   دوستییدونستم چھ آھنگ ھا

 
 براش انجام دادم ی مدت حداقل کار کوچکنی کنم کھ در ای خودمو راضخواستمی مداره

شروع . کردی مانی حس منو بقای آھنگ بودم چون دقنی رو کوک کردم و عاشق اتاریگ
  کردم با تمام وجودم

 
 ... خوندنبھ

 دهی من دوباره تھ کشدی ، امدهی منکھ ناامدی امتنھا
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 دهی لحظات امونمو برنی ، ایدی بھ لحظھ فکر نا املحظھ
  آزاد شدی کسیقفس ب دل من ، از ی با دستاگفتی کھ ماون

  من شاد شد ، با شبنم اشک من آباد شدی ھی شد کھ با گریچ
 رهی بمی گوشھ اھی ، خواستم دلم دمی روز خوش ندھی رفت ی وقتاز

 رهی جون منو بگادی بیکی ، ی شدم ، چھ انتظار سختخستھ
  معکوس مردی خستھ شد،نبضم با ضربھ ھادنشی من از تپقلب
  مردوسی و مادی دل نا امنی خوابش گرفت ، ای من ازخستگقلب
  دل تو باشھی دل من ، مرحم زخماھی زخمی صدادیشا
  جدا شھی از کسیشکی من ، نذاره ھیی جدای کھ قصھ دیشا
 رهی بمی گوشھ اھی ، خواستم دلم دمی روز خوش ندھی رفت ی وقتاز

 رهی جون منو بگادی بیکی ، ی شدم ، چھ انتظار سختخستھ
  معکوس مردی خستھ شد،نبضم با ضربھ ھادنشی من از تپقلب
  مردوسی و مادی دل نا امنی خوابش گرفت ، ای من ازخستگقلب

 گانھیمحسن - معکوسضربان
 

 اورورا
 
 دی رسی کھ بھ گوشم میآھنگ!چھ خوش صداست!خواندی مبای زست؟چھی کی صدانیا

 اگھ منو نخواد مھم ی مھند باشم حتشی با احساس بود من دوست داشتم بازگردم پاریبس
   چون من اونوستین
 
 !ارمی و دوباره بھ دستش مخوامیم
 

 مھند
 

 اورورا کھ من ی شد زل زدم بھ چشمان مشکی کھ تموم شد اشک ھام جاراھنگ
 شدم رهی اورورا خیبای چشمان قلبمو بھش باختم بھ دستان زنیعاشقشون بودم با ھم

   بود بافی و ظربایچقدر ز
 

با .ماه نشست٣ لبم بعد از گذشت ی بر روی خوردن انگشت اورورا لبخند محوتکون
 . بھ طرف در رفتم و از اتاق خارج شدم تا دکتر رو خبر کنمجانیھ
 

 اورورا
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 دوباره چشمامو بستم و باز کردم نی ھمی کرد براتمی کھ باز کردم نور المپ اذچشمامو
 یزی چخواستمی مھند رو بھ رو شدم میبا چشمان آب...تا چشمام بھ نور المپ عادت کنھ

   زبونمیبگم ول
 
 بای چشمان زنی دادم فقط سکوت کنم و از احی انگار الل شده بودم پس ترجدی چرخینم

 دستش کھ یشتم رودستام رو گذا!ده؟ی نشون نمی عکس العملچی چرا ھیلذت ببرم ول
  یول...شوکھ شد

 
 ! چرا مھند عوض شده؟... با احساس و مھربون بودکردی نگام می وقتچرا

 
 مھند

 
 تونستم بھش ی نمنمی تونم ببی نمگھی بود کھ بھ عشقم انداختم االن کامال دی نگاھنیآخر

  نگاه بھ صورتقی سرعت توفنی دونم چرا بھ ای شدم نمنای نابشھی ھمیبگم کھ برا
   اورورا از منبایز
 

 ی کرد ولقی رو بھم تزری دستم کھ خورد آرامش خاصی شد با لمس دستانش روگرفتھ
 . کنمکاری چدی دونستم بایتو شوک رفتم چون نم

 رو ای دنانگار：با بغض ادامھ داد... چقدر خوشحالمیدونینم.یبخشیمھند منو م- اورورا
 .بھم دادن
 !؟یدیمھند،چرا جوابمو نم- اورورا

 سالم اورورا-مھند
 !؟یکنی و عشقمو باور نمیھنوزم بھم اعتماد ندار- اورورا

 ： ناچارا گفتمادی بنیی اش پاھی روحدی دکترھا گفتھ بودن نباچون
 .باور دارم-مھند

 . بوس کنمویشونی پایپس ب- اورورا
 ! ببوسم؟ی کجاست پس چجورشیشونی پنمی نونستم ببی کھ نممن
 

 اورورا
 

 ھی گرده چرا حالت چشماش ی ممیشونی چرا داره دنبال پکنھ؟ی مینجوری چرا امھند
 ی نگاه ممشی کرد بھ مستقیدستشو گرفتم دوباره تعجب کرد بھم نگاه نم... ھیجور
 .کرد
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 پس حدسم درست بود دی کوچولو بغل تخت زدم کھ مھند بھ سمت صدا چرخزی میرو
 نگاھم کرد سی چشمان خ کھ باختی دستش ری شده بود قطره اشکم رونایمھند من ناب

  ھمھ....چطور ممکنھ
 

 .وفتھی اتفاق بعی سرنقدری و اتفاقات بد ابالھا
 ： گفتمھی خودم متاسف بودم ھمراه با گریبرا

 ؟ینی بی منو نمگھی تو دیعنیمھند - اورورا
 ...نھ-مھند

 بھ ھق کنمی خواھش منینھ دروغھ،عشق من توروخدا چشماتو باز کن و منو بب- اورورا
 ... تادمھق اف
وگرنھ رابطمون ...یاورورا بسھ من منتظر بودم تو خوب االنم خوب شد-مھند

 ...!تمومھ
مھند بره . عمق حرفش بودمی من ھنوز توی کنھ ولنمی دکتر رو صدا کرد تا معامھند

 دنی ارزش دای دننی وگرنھ اای دننی اون اومدم بھ ادی بھ امای دننی از ارمیمنم م
   خدادیآره درستھ شا...نداره

 
 کھ در ظاھر قشنگھ در باطن قشنگ یزی رو از مھند گرفتھ چون چیینای بنعمت

 دکتر داشت کنھی کھ داغونم منھی انھی ببتونھی صورت منم نمنی پس در ایول...ستین
   کردی منمیمعا

 !دی شی مرخص مگھی ھفتھ دھیحالتون بھتر شده -دکتر
   خواست بلند شھ کھ دستشو گرفتممھند

 ... نروتوروخدا：اورورا
 ..ولم کن-مھند
 .. در حرکت کردی شد و بھ سوبلند

 . ام اوج گرفتھی شکست و گربغضم
 "دی آی ام در مھی گریاگر رگم را بزن... داردانی خون بغض جری بھ جامیدر رگ ھا"

  من براش مھم نبودم و دوستم ندارهپس
 ： بلند گفتمی صدابا

 مھند نرو- اورورا
 ： نبود و قدم بر داشتم بھ سمتش رفتم و جلوش زانو زدم و گفتمالشمی خنی مھند عیول

 کنمینرو خواھش م- اورورا
 نداد و ازم رد شد قلبم شکست من جلوش زانو زدم بھش التماس کردم یتی حرفم اھمبھ
 کردمی مدی باکاری چگھید
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   شدم دستشو گرفتم و بردم تو اتاقمی ناراحت بشم عصباننکھی ای جابھ
 بس کن- اورورا

من جلوت زانو ...یگذری غرورمو شکستم و بھت التماس کردم بعد تو راحت ازم ممن
 ! ھا؟شھی مثل من برات می کنم؟ ککاری چگھی دیزدم تو منو دست انداخت

 تو ھم دیبس کن اورورا سام تو رو بوس...اعتماد...ی رو بھم ندادی چیدونیم-مھند
 ! دوباره رابطمون مثل قبل باشھی انتظار داری کردشیھمراھ
 کدفعھی سنگدل شده نقدری کھ چرا انمشی داد کھ واضح ببی اجازه نممی لعنتی ھااشک

 پرت کردم زی می کھ مھند برام اورده بود از روی بھ سمتم ھجوم آورد و گلدونییروین
  فشار, و شکوندم

 
کترھا و پرستارھا  تمام دشکستمی مومدی بھ دستم می بھم وارد شده بود ھر چیروان

 پر از نی زمی رودمی بشن بھ خودم اومدم دکی ذاشتم بھم نزدی من نمیاومده بودن ول
   خرده است باشھیش
 

 ی بدتر از دردی درد داشت ولیلی خرده ھا راه رفتم خشھی شی برھنھ ام بر رویپاھا
 نی اکردمی پام حس مری خرده ھا رو در زشھی شکستن شیصدا,  بود،نبودنمیکھ در س

  شھی شکستن شیصدا
 

   شدی مکھی شکستن قلب منم بود کھ داشت ھزار تی ھا نبود صداخرده
 !؟یکنی مکاری چیاورورا دار-مھند
   در پاھام حس کردمیدی شدیلی بھ راه رفتن ادامھ دادم درد خمن

 سای شده وایباھات زخم-مھند
 !ھی چی درد واقعی بفھمیھھ درد نداشت.. درده نیا- اورورا

 و لبامو دمی باال کشی و دستاشو گرفتم و چون قدبلند بود خودمو کمدمی رسکشینزد بھ
 لبام برداشتھ شد و ی لباش از روی ناگھان گرمدمی بوسھی لباش گذاشتم و با گریرو
  یلیخ,  کھ رفتدمیفھم

 
 خرده ھا حس کردم و شھی شی لحظھ خودمو روھی نشد و در ی کنترل کردم ولخودمو
 .... کھ در قلبم و تمام بدنم بودیدیدرد شد

 
 سام

 
 خرده ھا شھی شی بود بھ سمت اتاق اورورا رفتم اورورا روادی زیلی شکستن خیصدا

 اورورا دی دونستم بای شد بھ سمتش رفتم مشی بود دلم ریافتاده بود و تمام بدنش خون
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 ,  راحتی ولرهیبم
 
 ： برداشتم و گفتم خرده ھاشھی شی زجر کش بشھ بدنش رو از روینجوری انھ

 !؟یکنی مکاری با خودت چیدختر دار-سام
 رفتم دکتر و پرستارھا رو صدا زدم تا از اورورا تی تخت گذاشتم و با عصبانیرو

 کرد نھیدکتر اومد و معا... خورهی فقط بھ درد خودشون ممارستانھیمراقبت کنن مثال ب
  و متاسفانھ چند تا از

 
 بدنش خورد دلم ھی تا بخ٢٠ داشت گفتم انجام بدن رو ھم ھی بھ بخازی بدنش نیجاھا

 .. خودم بودم و نگران حال اورورا بودمی ساعت تومیانقدر براش سوختھ بود ن
 خوابم برد با مارستانی بی صندلی رودمی اورورا بود کھ اصال نفھمری فکرم درگانقدر
 تو اتاق اورورا از  بھ بدنم دادم رفتمی و کش و قوسدارشدمی شکستن از خواب بیصدا

  دمی کھ دیزیچ
 

پرستار کھ براش صبحونھ اورده بود ھمھ !کنھ؟ی منکاروی کردم چرا اورورا اتعجب
 !ظروف رو شکستھ بود

 چتھ اورورا؟-سام
  نی دونم چمھ فقط ولم کنی،نمیچیھ： بھ سمتم برگشت و گفتاورورا

 ...اورورا تو-سام
 ： زدادی و فردی حرفم پروسط

 !نیدست از سرم بردار- اورورا
 ：درو بستم کھ دکتر گفت. بھ من اشاره کرد کھ باھاش از اتاق خارج شمدکتر
 ! شدنی روانی روحیماری دچار بشونی سام ایاقا-دکتر
   سخت بودیلی اورد خی کھ دکتر بھ زبون می کلماتھضم

 ： گفتمی ناباوربا
 د؟یمطمئن ھست-سام

  مارستانی منتقل شھ تدی باشونیا.مطمئن ھستم... االن ارهی نھ وللیاوا-دکتر
 ! گفتی می افتادم چی داشتم پس مگھید

 ! وضعش خرابھ؟نقدری ایعنیھ؟یمنظورتون چ-سام
 ! برسوننیبی آسیممکنھ بھ ھر کس! ندارنیعی حالت طبشونی کھ ادینی بیم-دکتر

 ... رفتی داشت تند مگھید
 . با چاقو پرستار رو بکشھخواستیصبح م: ادامھ داددکتر

 ! اورورا چش شده ؟دی حرف دکتر تنم لرزاز
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 .دی انتقالش رو انجام بدیکارا...باشھ-سام
 . گرفتمی درستمی تصمدمی اتاق اورورا رفتم کھ با حرفش فھمبھ

 .رونیگمشو ب- اورورا
 ... واقعا کھ-سام
 . خارج شدممارستانی اتنقال اورورا رو انجام دادم و از بی اتاق خارج شدم و کارااز
 

 اورورا
 

 مھند برام سخت بود پرستار وارد شد دستش ی کارھام دست خودم نبود،دوراریاخت
ماه از اون روز ٣ بود،بود حدودا دهی برام خررانی رفتن بھ ای کھ مھند براییلباس ھا

   گذرهیم
 . لباسو تنت کننیا- پرستار
 ! بپوشم؟دیچرا با- اورورا
 .ی منتقل بشمارستانی بھ تدی با شمایخانم پناھ- پرستار

 ؟ی چی؟من؟برایچ: گفتمادی فربا
 . قدم بھ عقب برداشتھی و دی ترسپرستار
 !دی اونجا تا تحت درمان باشدی بردیو با!دی کرددای پی روانی روحیماریشما ب- پرستار
 : گفتمی ولدیقطره اشکم چک...ی روانھی کردم آخرش من شدم بغض

 .باشھ- اورورا
 پرستارو با خواستمی من امروز مگفتنی ھارو ازش گرفتم و تنم کردم آره راست ملباس

 ...میدی رسمارستانی بھ تنیبا ماش.چاقو بکشم
 ترسناک کردنی کھ نگاھم میی ترسناک بود زن ھایلی کجا بود خنجایا.... شدمواردش

 .  تنت کننویا:  بھم داد و گفتی بھ سمتم اومد و لباسی زندیبودن تنم لرز
 کجا تنم کنم:دمی ازش گرفتم و پرسلباسو

 : زد و گفتی چندش آورپوزخند
 . تا اتاقتو نشونت بدمایب-

 بودم دهی ترسیلی اتاق بود رد شدم خی کھ توش کلی بزرگی دنبالش رفتم از راھروبھ
 رو برام باز کرد ی اتاقی بودم، بود در آھندهی کھ دی ترسناکی ھالمی مثل فوارھاشید

  بھ داخلش رفتم کھ بھ
 

 شد ی خروار گردوخاک بلند مھی قدم ھی با یعنی گردوخاک داشت یلی افتادم خسرفھ
 .دنیزنھ ھم شروع کرد بھ خند

 ؟یخندی میبھ چ- اورورا
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 جز جھنم نجای ای خانمرینھ خ...ی مھمونی اومدیفکر کرد....ھی خوبی جانجایتازه ا-
 .ی باشنجای تا آخر عمرت ادی بدتر چون زمانش نامحدوده و بادمی شاستی نییجا

زنھ کھ از اتاق خارج شد ... نھیالبد سرنوشتم ا..گفتمی می کردم چی نگاھش مفقط
 ھی تارعنکبوت بستھ بود و فقط وارھاشی متر بود د٣- ٢ بھ اتاق انداختم حدودینگاھ

   بھدهی نفره چسبھیتخت 
 
 . داشتوارید

 یلیکھ گردوخاک بھ حلقم نرسھ و لباسمو عوض کردم لباسش خ بستم ی طورشالمو
 . شد کردی نمی کاری بود ولفیکث
 : کھ بھم نگاه بد کرده بود وارد اتاقم شد و بھ سمتم اومدو گفتیی از ھمون زن ھایکی
 یبھ جھنم خوش اومد-

 . کردمسکوت
شار داد و  دستمو گرفت و فواری بھ ددمی تر شد کھ عقب عقب رفتم تا رسکی نزدبھم

 :گفت
 پس بھتره با من بھتر خورهی بھ دردت نمی خوشگلنجای ایول....ی خوشگلیلیخ-

 ! افتاد؟یبرخورد کن
  بھ اندامم کردیازم فاصلھ گرفت و نگاھ. سرمو تکون دادمفقط

 .ی ھم داری خوبکلیھ-
 ؟ی چیعنی حرفا نی حرفش وحشت کردم ااز

 . و رفتگمی خودم نمینترس برا-:  گفتدویخند
 کردم فکرمو یسع. آوردمی سر در نمیزی بودم از حرفاشون چسادهی و مبھوت وامات

 اطرافت طی بھ محالیخی و بیدی خوابی مدی فقط بانجایمشغول نکنم و بخوابم چون ا
  خواب.ی کردیرفتار م

 
 نبود ی بھ اطرافم کردم کسی دم گوشم از خواب بلند شدم نگاھی کھ با زمزمھ کسبودم

 اومد بھ طرف در ی مرونی از بیی کرد صداھای گوشم زمزمھ م داشت دمیپس ک
   اتاقم رفتم و ازیآھن
 

 آه و ی شد فقط صدای نمدهی دیزی شدم چرهید،خی درونوی شد بی کھ میکی کوچچھیدر
 صدا شدم و بھ طرف تختم رفتم و الیخیب... در عذاب بودی انگار کسومدینالھ م
  یصبح با صدا.دمیخواب

 
 رفتم و دست و صورتمو یی بلند شدم و بھ دستشودی شداری گفت بی می کھ ھیمسئول

 : گفتممارستانی نخورده بودم و گرسنھ بودم بھ مسئول تیچی ھروزیشستم از د



 @cafeetakroman  تصاصی کافھ تک رمان      اخ            ھیترکرمان عشق در 
 
 

 105 

 .من گرسنمھ- اورورا
 !بھ من چھ-

 ...یینجایخب شما مسئول ا!؟ی چیعنی- اورورا
 نجای کھ ای نفر٢٠٠ و از ستی مثل شما غذا نیی ھای بھ تعداد رواننجای خوشگلھ انیبب-

 . نفر غذا ھست١٠٠ یھستن فقط برا
 شدم و بابت غذا ھم ناراحت و ی کھ بھ من نسبت داده بود عصبانی کلمھ رواناز

 . شدمیعصبان
 !اد؟ی مرشونی غذا گینفر چھ طور١٠٠پس اون - اورورا

 یکی.شنی ممی ھستند کھ بھ دو گروه تقسی کسانخورنیاون ھا ھم کھ غذا مرتب م-
 زی مثل تمدنی انجام منجای ای کھ خدمات برایی اون ھای و دومنجای ایگردن کلفت ھا
  یکردن اتاق ھا

 
 ... ویی کردن دستشوزیران،تمیمد

 من اتاق شھیم... گروه دوم خوبھی تونم باشم ولیمن کھ نم,  گروه اولیتو- اورورا
 ! کنم؟زی رو تمرانی مدیھا
 اون ی کردن اتاق ھازی ھا و تمیی مونھ دستشوی ھم میکی,  کننی مزینھ اونجا رو تم-

 از اون ھا ھمون یکی نھ یوا.  شدن اشاره کردی کھ داشتن رد میبھ چند نفر...گروه
   بود کھھیروان

 
 . بود تو اتاقماومده

 ست؟ی نی اگھیگروه د- اورورا
  نھ؟ای یدیخب انجام م!نھ-

  فکر کنم؟شھیم- اورورا
  بھ فکر کردن داره؟ازین کھ یری بگیخوای میمیمگھ چھ تصم-

 باشھ قبولھ- اورورا
  اتاقتادی امشب بگمیپس م-

 .شھی می فردا چنمی تا ببکردمی با آب سر مدیامروز رو با. بگم کھ رفتیزی چخواستم
 کھ ی مورد عالقھ ام رو با احساسی تخت نشستھ بودم و آھنگ ھای اتاقم روی توشب

 ... دل خودمی براخوندمی ممیداشتم و قطرات اشک جار
  کن با موھاتی بزار زانوھات بازسر
  آدم ھالو ھانھی ی فرض کردی منو چبگو

  رو زانوھامسمی تونم وای آدم خستھ ام کھ نمھی
 : زانوھام گذاشتم و ادامھ دادمی روسرمو

  گل مننھی بشی دلت سردی تونذار
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  گل مننھی ببی اشکاتو ھر کنذار
  کنن گل منی واست نقش بازنای انذار
  کنن گل منی نقاشاتوی دننذار

 
   الال گل پونھالالالال

  کھ بدون تو دل خونھایب
  کھ بدون تو تن خستھ امایب

  از حس جنونھزیلبر
  الال گل اللھالالالال

  تو واسم محالھی بیزندگ
  ی کھ رفتی از اون وقتایب
  نالھی دل داره ھمش منیا
 ی ذاشتم کھ کسی مدی نبای ام اوج گرفت ولھی نتونستم خودمو کنترل کنم و گرگھید

 انداختم فکر نیی اشکامو پاک کردم و سرمو پای در فوریبا صدا...بفھمھ چقدر بدبختم
   بود بھھیکنم ھمون روان

 
 : تخت نشست چندشم شد و با فاصلھ ازش نشستم کھ گفتی اومد و کنارم روسمتم

  باالاریسرتو ب-
 . نکردمی حرکتچیھ

 . باالاریرتو بس: تر گفتبلند
 زد و ی نگاه کرد و پوزخند چندش آورسمیاول بھ چشمان خ.  سرمو بلند کردمناچار

 :بلند شد و گفت
 بلند شو-

 بھ صورتم ی محکمیلی بود برگشت و سسادهی شدم از من جلوتر و پشت بھ من وابلند
 یلی خدمی کشیکی صورتم گذاشتم و آه کوچی دستمو رونی زمیزد کھ پرت شدم رو

  د داشت بلندم کرد ودر
 

 ! کرد؟ی رو با من منکاری از رفتارش وحشت کردم چرا اواری بھ دچسبوندم
 ؟ی اتاقم متوجھیای از فردا منیبب-

 !ی منو بزننکھی ای بھ جای مثل آدم بگی تونستی نمنویھم- اورورا
 . لذت دارهی داره چون خوشگلی مثل تو چھ لذتی زدن دختریدونیآخھ نم-

 : لب گفتمری ھم فشردم  و زی چشمامو بستم و دندونامو روفقط
 اتاقت کجاست؟- اورورا

 . دنبالتامیفردا خودم م-
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 : شدم بھ صورتش و گفتمرهی باز کردم و خچشمامو
 .ی پستیلیخ- اورورا

 . زد و از اتاق خارج شدی اقھقھ
 شتریبار ب نی ای دوباره ھمون صداھا بلند شد ولدمی تختم خزی و رودمی کشی راحتنفس
 ! کرد؟ی آه و نالھ می کیعنیبود 

 ی قفل بود ولی در آھنشھی انداختم ھمرونی بھ بچھی از دری بلند شدم و نگاھدوباره
 رفت درو قفل کنھ درو باز کردم و از اتاق ادشی ھیامشب قفل نبود چون اون روان

  دی لرزیخارج شدم تنم م
 

 بود کھ با ھمھ درھا متفاوت ی راھرو دری شد انتھای مشتری و بشتری لحظھ صدا بھر
 دھنمو گرفتم تا ی بود سکتھ کنم جلوکی نزددمی کھ دیزیبود درشو باز کردم کھ از چ

  ی بھ جای نزنم ولغیج
 
 نشستھ بود ی شکنجھ زنی مثل صندلی ای صندلھی ی قطرات اشکم خارج شد روغیج

 زنھ برھنھ بود یود ول پر از خون بنیکھ سرش از وسط دو نصف شده بود و تمام زم
  ی لباسچیو ھ

 
 ی کھ مرده دھنش ھم حرکتنی ای ولومدی منجایپس صدا از ا, بھ خودم گفتم, نداشت

 از اونجا خارج شدم و بھ اتاقم رفتم و درو بستم ی وحشتناک بود فوریلیخ, کنھینم
  یلی خزدمینفس نفس م

 
 کھ یزی کردم چی و سعدمی خودم کشی و پتو رو رودمی تخت خزی بودم رودهیترس

 . فراموش کنم و بھ آه و نالھ توجھ نکنمدموید
 ی کھ ازشون خون می کھ از وسط نصف شده بود و چشمانی زن برھنھ با سرھمون

 در عذابم:  گفتی لب مری عقب عقب رفتم زومدی بھ طرفم مختیر
 زدمی م نفس نفسدمی و از خواب پردمی کشی بلندغی اومد کھ جکمی نزددمی رسواری دبھ

 ھمون دمی تخت بلند شدم کھ دی از روییبھ اطراف نگاه کردم صبح شده بود با صدا
 .ھیزن روان
 ؟ییتو- اورورا

 می بردیآره،زود بلند شو با-
 کجا؟- اورورا

 ! رفتھادتی نکھیمثل ا-
 . اومد باشھادمی آھا
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 بھ دست و صورتم زدم و باھاش راه افتادم از ھمون راھرو ی مرتب کردم و آبتختمو
 باز بود شبی درش حاال قفلھ دنکھیا. می ھمون اتاق وحشتناک رد شدیو از جلو

   کنجکاو شده بودمیلیخ...کھ
 

   تونستم داشتھ باشمی خواب ھم نمی حتگھی رفت دی مشی پینطوری ھماگھ
 ھ؟ی چیاون اتاق برا- اورورا

 . دارهی ترسناکزی چگنیم... قفلھشھیاون ھم-
  داره؟یچ- اورورا

 ! داشتھ باشھتی فک نکنم واقعی ولگنی راجب بھش میداستان ترسناک-
 ھ؟یداستانش چ- اورورا

 . اتاق منھنی امیدیرس....گمی بھت ممی و ناھار خوردی کردزی اتاقمو تمیوقت -
 .فی کثیلی بود و خختھی بھ ھم ریلی اتاق شدم خداخل

  بدهیزی چیی جارو،ی دستمالھیخب - اورورا
 . پشت سرتھیگی کھ میی ھانیتمام ا-

 ھستش... آره جارو و دستمال ودمی کھ دبرگشتم
 ھ؟یاسمت چ.ی بری تونیم...ممنون- اورورا

 !ادیاز اسمم خوشم نم-
 ! صدات کنمی خوام روانیحاال بگو چون نم- اورورا

 ...خوامی بخدا ازت معذرت مستیدست خودم ن-
 اشکال نداره- اورورا

 باران-
 برگشتم ی کھ بھ پشتم خورد فوری کردن اتاق شدم با دستزی کھ رفت مشغول تمباران

 : رو بھ رو شدم ازش فاصلھ گرفتم کھ گفتی پسریکھ با چشمان مشک
 . بترسونمتخواستمی نمدیببخش-پسر

 .ومدی نادمی فکر کردم ی ھر چی چھره اش برام آشنا بود ولچقدر
 . ممنوع باشھونی ورود آقاکردمی فکر منجا؟ی انی داریکار- اورورا

 .ادی سمت منی داره بھ امارستانی تنی از مسئولیکی کھ دی شد دی اتاق باز بود و مدر
 .نمی من اومدم خواھرمو ببیآره ممنوعھ ول-پسره

 !ادی داره میکی- اورورا
 کھ اونجا بود برد چون فضا کم بود ھر یی گفتم دستمو گرفت و بھ پشت تختھ ھانوی اتا

  اومدییصدا.می و نفس ھامون رو حبس کرده بودمی بھ ھم بوددهیدو چسب
 ست؟ی نیکس-
 خواستم دستمو از دستاش میدی کشی قفل کردن در اومد ھر دو نفس راحتی بعد صداو

 : محکم منو بھ خودش فشرد و گفتیخارج کنم کھ برم ول
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 !ی داریچھ دستان نرم دختر یچقدر تو خوشگل-پسر
 بھ گوشش زدم و از پشت تختھ ھا بھ یلی زور دستامو از دستش خارج کردم و سبھ

 لب ریز... در قفلھدمیداخل اتاق اومدم پسره ھم دنبالم اومد خواستم درو باز کنم کھ د
 اه:گفتم

 ..کارتو انجام بده-پسره
 زدن من دی مشغول د ودی تخت دراز کشیآقا ھم رو,  کردم و مشغول کارم شدمیاخم
 .شد
 پسره نی چون کمرم درد گرفتھ بود انمی بودم کھ بشیی کردن اتاق دنبال جازی از تمبعد

 جم ی ولنمیبھش اشاره کردم کھ خودشو جمع کنھ تا منم بش.ھم کھ تختو اشغال کرده بود
 .نخورد
 .نمی منم بشی جا بدشھیم- اورورا

 نھ-پسره
 .نجاستی پسر اھی گمیپس منم االن م- اورورا

 !؟ی ترسونیبچھ م-پسره
 ....ھی یآھا- بلند گفتمی صدابا
 تخت گذاشت و ی دھنم گذاشت و منو برد روی خواستم ادامھ حرفمو بزنم دستشو روتا

 . تخت نشستیکنارم رو
 ..سیھ-پسره

 . تکون دادم کھ دستش رو برداشتسرمو
 ... بابایخفم کرد- اورورا

 .. چھ خبرهنجایا-باران
 : و منم بلند شدم و گفتممی بھ سمت صدا برگشتی دومون فورھر

 ... بپرسنیاز ا- اورورا
 !؟ی اومدیداداش-باران
 زمی عزامی نشھیمگھ م-پسره
 . بھ سمت برادرش اومد و در آغوشش گرفتباران
 ... چقدر دلم برات تنگ شدهی دونی نمنیادو-باران

 .. بودمدهی بود تا حاال نشننی اسمش ادوپس
 رمیخب من م- اورورا

 .می ناھار بخورمی باھم برخوامیم,  اوروراسایوا-باران
 . مردمی می لبم نشست واقعا داشتم از گرسنگی روی کلمھ ناھار لبخندبا

 ؟ی چنیپس ادو- اورورا
 .می تو اتاق بخورارنی غذا رو بگمیم-باران

 نجا؟یا- اورورا
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  اونجامیبر. دارمگھی دکی اتاق شھینھ -باران
 و مرتب بود و نسبت بھ اون زی تمیلی خمیرف اتاق باران رفتبا ھم بھ ط. زدمیلبخند

 ! کردی استفاده نمنجای چرا از ای بود ولی اتاق عالیکی
 ؟یکنی اتاق استفاده نمنیچرا از ا- اورورا

  نھادی زیول... کنمیچرا م-باران
 اوھوم- اورورا

 .دمی نتونستم خودمو کنترل کنم و پرسگھی از خوردن ناھار دبعد
 .ی کنفی داستان اون اتاقو تعرشھیم- اورورا

 .ی منم نگفتی براگھیآره، راست م- نیادو
 ! درش ھست؟یزی چھی کھ یاول بگو تو از کجا متوجھ اون اتاق شد-باران

 اوقات کنار گوشم ی گاھی حتشنومی رو می آه و نالھ زنیمن شب ھا صدا- اورورا
ز بود و من صحنھ  ھم در اون اتاق باشبید...ادی کنھ و در خوابم میزمزمھ م
 .دمی رو دیوحشتناک

 ! تو خواب ھم بھت دست نزنھی اورورا مراقب باش حتیول.پس راستھ-باران
 ! چرا؟یمراقبم ول- اورورا

 .شھی ماهی ات سندهی و آی شیاگھ بھت دست بزنھ تو طلسم م-باران
 نداره قتی حقنای طلسم و ایکنی نمی روادهی خرده زھی یول..یخوب شد بھم گفت- اورورا
 ...خرافاتھ

 اوقات ی در دست گرفتھ و گاھی فقط حواست جمع باشھ اون منم تا حدمیبگذر-باران
 عشقش ولش کرد و رفت نکھی زن بعد از انیا.دمی خوام انجام می کھ نمییرفتارا

  نجای شد و بھ ایروان
 

د  نافرجام بوی کرد ولی بھش تجاوز شد خودکشنکھی بعد از اشیسال پ٣ حدود اوردنش
 کھ بھش تجاوز کرده بود بردتش اون اتاق کھ بھش ی چند ماه بعدش ھمون مردنکھیتا ا

   اتاق شکنجھگنیم
 
 سرشو از وسط دو ی اونو برھنھ کرد و دوباره بھش تجاوز کرد و بعدش با اره برقو

 .نصف کرد و اون اتاقو قفل کرد
 . حرفاش وحشت کردماز

 در شھی روح اون زن ھمی لو رفت اعدادم شد ولنکھیاون مرده ھم بعد از ا: دادادامھ
 قول ی سرنوشتش در عذابھ ولنیاون بخاطر ا. کنھی و ھر شب نالھ ممارستانھی تنیا

  داده کھ سرنوشت ھمھ
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 ھست کھ یالبتھ اونم در صورت. بکنھ تا دلش خنک شھاهی ھستن رو سنجای کھ ایکسان
 .ھ نابودش بکنیقیاون فرد رو طلسم بکنھ و بھ ھر طر

 ! رو ھم بدبخت کرده؟یاونوقت کس- اورورا
 !من-باران

 ! بسھیآج- نیادو
 یدی کرده خودت کھ رفتارمو دی روانھیاورورا جان اون منو ...نھ بزار بدونھ-باران

 تا مرز مرگ ی رو عذاب دادم و حتیادیمن طلسم شدم و افراد ز!تازه اون خوبھ
 .بردمشون

 : تونستم بھ حرفاش گوش بدم بلند شدم و گفتمی نمگھی کردم دبغض
 . ادامھ حرفاتو بعدا بزن من خستھ امدیببخش- اورورا

 ی دونم چرا ولی بھ اتاقم رسوندم و درو بستم نمعی اتاق خارج شدم و خودمو سراز
 کھ در عذابھ یزن"!  ھارو تا مرز مرگ بردهیلیچون خ"  دمی ترسی از باران میلیخ

   انتقامخوادیو م
 

 بنده ھاشو نکھی ای کتاب ھا خونده بودم خداوند برایتو! نھ؟یچرا سرنوشت من ا!رهیبگ
 کھ داشتن گناه ی قبلی در زندگنکھی اای و دهی قرار میامتحان کنھ اون ھارو در سخت

  کردن و دوباره بھ
 
 ھم داشت گھی دلی دلھی دی شایول. عذاب بکشن تا گناھانشون پاک بشھ,  اومدنای دننیا

 . خبر بودمین بکھ م
 نیمن در حصار دستان ادو...دمی دیبی عجزی خواب چی توی ولدمی بود کھ خوابشب

 دونم ی کرد من لبخند بھ لب داشتم نمی داشت موھام رو نوازش منی کرده بودم ادوریگ
   چونمیدر کجا بود

 
 کھ بھ طور یزی شکمم گذاشت و نوازش کرد چی دستشو رونیادو. شدی نمدهی دواضح

 زد و صورتشو مماس با ی بود کھ در دستش بود لبخندیواضح معلوم بود حلقھ ا
  صورتم قرار داد کھ از

 
 گرفتم میتصم! چرا؟... در اون حالتنی بود من و ادوی چھ خوابنیا.دمی پرخواب

 ی کرد می مری برام تعبی کی شد ازش گذشت ولی نمی کنم چون بھ سادگرشیتعب
  ن سوال کنمتونستم از بارا

 
 . نداشتمی اگھی دچاره
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 اتاق باران شدم و مرتبش کردم نسبت بھ ی اتاقمو مرتب کردم راھنکھی بعد از اصبح
 دونم ی ھم نبود نمنی تخت خواب بود ادویباران رو.  بودختھی بھم ری فقط کمروزید

   ھمنجایکجا رفتھ بود ا
 

خواستم !ستی نالشی خنی عی کسی ولرهی و مادی پسر مھی.  شناسھی صاحبشو نمسگ
 بار نی ای زنھ بود ولی آه و نالھ بلند شد مثل ھمون صدایاز اتاق خارج شم کھ صدا

  دهی واضح تر شنیلیخ
 
 تره بھ دنبال کی کرد االن کھ روزه صدا ھم نزدی فقط شب ھا آه و نالھ می شد ولیم

 دهیترس!ستی اون کھ اون زنھ نی بھ تخت باران خودش بود ولدمیصدا رفتم کھ رس
   آه و نالھ بایبودم صدا

 
 شد خواستم پا بھ فرار بزارم کھ دستمو گرفت برگشتم ختھی در ھم آمی وحشتناکیصدا
 ی بلندغی وحشتناکھ خواستم جیلی و صورتش خزهیری از چشماش داره خون مدمیکھ د

  بکشم کھ دستشو
 

 کھ ی بلندی تخت و شروع کرد با ناخن ھای دھنم گذاشت و منو انداخت رویرو
 کردم تا ی تقال میمنم ھ... زدنی در پی پی ھایلیداشت بھ چنگ زدن صورتم و س

  ی ھم نمادی کنم فرداینجات پ
 

 . در دلم روشن شدی در نوریبا صدا,  ازم گرفتھ بودروموی بزنم چون نتونستم
 بھ ی فوردمی خواھرش جون می کتک ھاری کھ من دارم زدی تا وارد اتاق شد دنیادو
 :تمون اومد و بھ باران گفتسم
 زمیعز.. اورورانمی برادرت انیمنم ادو- نیادو

 : برگشت و بلند شد و گفتھی گفت چشمان باران و کل صورتش بھ حالت اولنوی اتا
  متاسفم اورورای وایوا-باران

 تخت ی بھ سمتم اومد و رونی سوخت و حال حرف زدن ھم نداشتم ادوی مصورتم
 :نشست و گفت

 ! خراب شدهیلیصورتت خ...رمی بمیالھ- نیادو
 مونده بود ی کھ برام باقیزی حرفش وحشت کردم من عاشق صورتم بودم تنھا چبا

 . بودمییبای صورت و زنیھم
 !نھیآ- اورورا

 . تا صورتت رو پانسمان کنمای االن بینی بیحاال بعدا خودتو م- نیادو
 !ای زنیدست بھ من نم- اورورا



 @cafeetakroman  تصاصی کافھ تک رمان      اخ            ھیترکرمان عشق در 
 
 

 113 

 . بلدمییزای چھی خونمی میمن پزشک- نیادو
 .باشھ: ناچارا گفتم- اورورا

 شروع کرد بھ پانسمان کردن صورتم نی رو آورد و ادوھی اولیجعبھ کمک ھا, باران
 ام در اومده ھی سوخت گری میلی زد کھ دادم رفت ھوا خنی زخم ھام اول بتادیرو
   گفتی مدام منیادو. بود

 
 نھی صورتمو پانسمان کرد آنکھیبعد از ا... سوزونھی نکن اشک ھات زخماتو مھیگر

 و ھی گرری زدم و زدم زیغی جدمی دنھی آی خودمو توی وقتدی لرزیدستام م.بھ دستم داد
   رو پرت کردمنھیآ

 
 دماغ خوش ی شده بود روی پلکم ھم زخمیتمام صورتم پانسمان شده بود حت.اونور

در  دمی رو حس کردم کھ دی بدن کسیگرم. صورتمیفرمم زخم شده بود ھمھ جا
   ھستم چھنیآغوش ادو

 
 ام اوج گرفت و زار ھی آغوش مھند افتادم کھ ازم گرفتھ شده گرادی داشت ی گرمآغوش

 .زدم و بھ خواب رفتم
 .  تخت بودم و باران کنارم نشستھ بودی اتاقم روی از خواب بلند شدم تویوقت

 .رونیبرو ب- اورورا
 !ستیمنو ببخش اورورا بخدا دست خودم ن-باران

 کرده کھ ی شده من چھ گناھکھی تکھی قلب تنیا! کردهیصورت من چھ گناھ- ااورور
 ! ھر لحظھ در تنش باشھدیبا

 دیواقعا ببخش-باران
 !ستی نیچاره ا...باشھ- اورورا

 !ی کنارم نباشادی کن زیدر شب ھا و اول صبح ھا سع-باران
 ؟ی خواب دارریباشھ،کتاب تعب- اورورا

 ؟یخوای می چیبرا-باران
 !گھی کنم درشی تعبخوامی مدمیخواب د- اورورا

 .ی کنفی کھ خوابتو برام تعردمی بھت میدارم بھ شرط-باران
 . فقط خواھشا کتاب رو بدهشھیاصال نم- اورورا

 .ھیکارش عال!کنھی مری کھ خواب ھارو تعبنجاستی نفر اھی ستیکتاب ن-باران
 شش؟ی پی بریمنو م, ھیک- اورورا

 نجا؟ی اارمشی االن بیدوست دار-باران
 !شھی میآره عال- اورورا

 . مواظب خودت باشارمشی برمیپس من م...باشھ-باران
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 کھ داشتم شروع کردم بھ گاز ی ھم گذاشتم و از دردی کھ رفت چشمامو روباران
 تخت ی کردم روی در سعیبا صدا... کردم کھ خون اومدنکارویگرفتن لبم انقدر ا

   باران بھ سمتم اومد ونمیبش
 

 بود کھ بر خالف زن ی سالھ ا٣٥-٣٤ زن ھی نمی تخت بشیتا بلند شم و رو کرد کمکم
 .ھی زنھ خوبدی شد فھمی نداشت و می بودم نگاه بددهی کھ دییھا

 ! کنھی مری کھ بھت گفتم خواب ھارو تعبھی ھمون کسشونی ازمیعز-باران
 د؟یسالم خوب ھست....بلھ- اورورا

 .من اسمم فرشتھ است-
 !؟..شھیباران جان م. خوشبختم- اورورا

 . کنریخب من رفتم خوب تعب...بلھ بلھ-باران
 !چشم-فرشتھ
 فی براش تعری سانسورچی تخت کنارم نشست کھ خواب رو بدون ھی روفرشتھ
 .کردم

 ھی کیدی رو کھ دی فردی اگھ بگیول. استدهیچی خرده پھی..برهی وقت مرشیتعب-فرشتھ
 ! کاملشو برات بگمری تونم تعبی منمشیو من بب
  فرد داره؟دنی بھ دی خواب چھ ربطریتعب- اورورا
 خودم ی ھاافتھی بر اساس خوامی است و مدهیچی پیدی ھم کھ تو دیآخھ خواب-فرشتھ

 ! کنمرشیبرات تعب
 . اسمش برادر باراننھیادو.آھا- اورورا
 ی کنی کاریتونیم...شھی می عالنمشی بازم اگھ ببیول... شناسمش اونویم-فرشتھ

 !نمش؟یبب
 .مارستانھی تو تنیادو.آره- اورورا
 کجا؟!واقعا؟-فرشتھ

 .گھیتو اتاق باران د- اورورا
 .مشینی ببمیپس حلھ االن بر-فرشتھ

 .امی تونم بیمن کھ نم- اورورا
 .امی مگھی دقھی و چند دقرمی نداره من میاشکال-فرشتھ

 !؟ی بھم بگرشوی تعبی تونی امشب میعنیباشھ،- اورورا
 .زمیآره عز-فرشتھ
 . زدم کھ فرشتھ بلندشد و از اتاق خارج شدیلبخند

 
 فرشتھ
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 ھی گفت ھم باعث خوششھی فکر خواب اورورا بودم می اتاق باران شدم ھمش تویراھ
 نشستھ ی صندلی رونیداخل اتاق شدم باران و ادو! ی و ناراحتیو ھم باعث ناخوش

  زندیبودند و حرف م
 

 . بلند شدنددندی تا منو دکھ
 .ی کردریخواب اورورا رو تعب-باران
 . تا مغزم کار کنھنجای است اومدم ادهیچی خرده پھی یراستشو بخوا-فرشتھ
 .ھی کھ بھ دور از ھر امواج منفھی تنھا اتاقنجای ادونمیآره،م-باران

 !دمایمنم خواب د- نیادو
 . خواب ھات چرت و پرتھشھی حرف نزن ھمیکیتو -فرشتھ

 .دمی خواب دھی یینھ خدا.یدیتو ھم فھم...ا- نیادو
 . بکنمریبعدا بھم بگو تا تعب-فرشتھ

 یتی بکنھ و چھ جور شخصخوادی مکاری چندهی زدم بھ چشماش تا بتونم بفھمم در آزل
 !داره

 . کھ تعجب کردمدمی دیزی در چشماش چناگھان
 ! شدی بھش بگم گرفتم چرشویخب برم تعب-فرشتھ
 !؟...ی زودنیبھ ا-باران
 . کنھی اتاق فکر آدمو باز منیآره ا-فرشتھ

 : گفتنی کھ ادوبلندشدم
 .میزنیپس بعدا باھم حرف م- نیادو

 .باشھ-فرشتھ
 وارد اتاقش شدم اورورا خواب بود گفتمی بھش مرشوی فورا تعبدی اتاق خارج شدم بااز

 .کنارش نشستم
 دارشویاورورا،اورورا ب-فرشتھ

 : چشماشو باز کرد و گفتاورورا
 ؟ی کردرشی شد؟تعبیچ. خوابم برددیببخش- اورورا
 نھی ارشی خواب کھ خوندم تعبری تعبی خودم و انواع کتاب ھای ھاافتھیبراساس -فرشتھ

 .یکنی ازدواج مندهی در آنیکھ تو با ادو
 . ممکنھری ازدواج غن؟ی گفت من با ادوی میچ

 ؟یچ- اورورا
 ی ھای راه سختنی انی البتھ در بی شیتو ازش باردار م... حرفم تموم شھسایوا-فرشتھ

 یول!وفتھی اون خواب برات اتفاق منی عقتی گفت در حقشھی مینی بی رو میادیز
   تو بھی برانیادو
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 با ی چھ طوردونمی نمی ولدهیاون تو رو در عذاب ھم قرار م. شھی عشق نمکی عنوان
 .وفتھی اتفاق منی اکی نزدای دور ندهی در آی ولدی کنیھم ازدواج م

 . شدمجیگ- اورورا
 وارد نی شھ گفت ادوی مبای تقری کرده باشم ولری اشتباه تعبی ھم کمدیشا-فرشتھ
 .شھی متیزندگ

 در ای اون االن کجاست؟آی بھم بگی تونی رو دوست دارم مگھی نفر دھیمن - اورورا
 ! نھ؟ای گرده ی بر مندهیآ

 ! نھی قطعی بتونم بگم ولدی شادونمینم-فرشتھ
 .باشھ- اورورا
 . تو اتاقمای بگھیدوساعت د..من فعال خستھ ام-فرشتھ

 نصف شب؟١٢ ساعت یعنی- اورورا
 . تو اتاقمایاون موقع کھ ھمھ خواب ھستن ب...آره-فرشتھ

 نی عرهی و مادی میو ھر کس...کننی نمیدگی مسئوالن رسنجایچرا ا.باشھ- اورورا
 .ستی نالشونیخ

 ی و درآمد خوبستی ھست و چون تحت نظارت دولت نیمی قدیلی خنجایا-فرشتھ
 . ھستنینجوریا...ندارن

 آھا- اورورا
 دوست داشتم شتری چون درد داشتم بدمی کھ از اتاق خارج شد دوباره خوابفرشتھ
 .بخوابم

 اومد و ی برھنھ بود و با صورت وحشتناک بھ سمتم مدمی خواب دوباره اون زنو دیتو
 کی کھ بھم نزددادمی اجازه مدی در عذابم نباگفتی مشھیمثل ھم. زدمی مغی جیمنم ھ

  چند قدم مونده بود تا.بشھ
 
 . من برسھ کھ با چوب کھ کنار دستم بود بھش ضربھ زدم کھ محو شدبھ
نصف ١٢ کردم ساعت واری دیمی بھ ساعت قدی عرق کرده بودم نگاھدمی خواب پراز

اق فرشتھ شدم گفتھ بود اتاق  اتیبلند شدم و راھ. در سکوت بودمارستانیشب بود ت
   باران ھستشیکنار

 
 : بود آروم گفتمکی تاریلی خی بود ولیاتاق نسبتا بزرگ. اتاقش شدموارد

 !من اومدم فرشتھ - اورورا
 .نی بشای بیبھ موقع اومد-فرشتھ

 !کھی ھمھ جا تارنمیکجا بش- اورورا
 .رمی گی دستو مامی چراغو روشن کنم االن مشھینم-فرشتھ
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 داشت ی بود کھ دو تا صندلی ارهی داکی کوچزی برد میی گرفت و منو بھ جادستمو
 . ھم فرشتھ نشستیکی اون ی من نشستم و روشونیکی یرو

 . ات رو بگمندهی آتونمی و مندازمیمن تاس م-فرشتھ
 . کنمکاری چدیبا- اورورا
س رو  تا تای منتظر باشدی فقط بادونمی در مورد تو می من اطالعات کافیچیھ-فرشتھ
 .بندازم

 . تاس انداخت و بادقت بھش نگاه کردی صفحھ ایرو
 : گفتقھی چند دقبعد

در حال حاضر تا اون موقع ... دورتندهی آیول...کی ات نھ روشنھ نھ تارندهیآ-فرشتھ
 خانوادت ی از اعضایکی کھ یبخاطر اشتباھ...ی تحمل کندی رو بایادی زی ھایسخت

  ھیتو مثل . انجام داده
 

 .ی منجمد ھستگل
 ھ؟ی چ؟منظورتیچ- اورورا
 و غم و حسرت گرفتار و منجمد یی کھ در حصار تنھای دختریعنیگل منجمد -فرشتھ

 . مرده استیول...نمی بی منی جنھی ی کھ داری راھنیدر ا.  روح شدهیشده و سرد و ب
 . شدرهی بھ چشمام خفرشتھ
 .ی داری سختندهیاورورا آ-فرشتھ
 و بلند شدم دمی کشی مرده آه بلندنی گل منجمد،جندمی فھمی نمیچی ھنیی انداختم پاسرمو

 ...دمی نفھمیچی ھگھی رفت و دیاھی در راه چشمام سیو بھ طرف اتاقم رفتم ول
 بودم فرشتھ و باران کنارم نشستھ بودن مارستانی بھی شبیی جاھی باز کردم تو چشمامو

 : گفتندنیکھ تا منو د
  اورورا؟یبھتر-فرشتھ
 !ھو؟یت شد چ-باران

 ... کردمسکوت
 .ی کندای نجات پمارستانی تنی از ای تونی مگھی دگمی مکیتبر-فرشتھ

 . خوشحال شدمیلیخ
 ؟یچھ طور!واقعا؟- اورورا

 ی ھا نبوده و ھمھ از تو راضی مدت مثل رواننی رفتارت در انکھیبخاطر ا-باران
 .ھستن

 ! خب بعدش کجا برم؟یول- اورورا
 !گھیخونھ ات د-فرشتھ

 !من خونھ ندارم- اورورا
 ؟یچ:  گفتنھمزمان
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 !ترکم کرده.من خانواده ام رو از دست دادم و عشقمو ھم از دست دادم- اورورا
 .یچھ حس تلخ-فرشتھ
 .ی کھ دوستش داری ھجر از کسھیواقعا حس بد-باران

 ...بلھ- اورورا
 مارستان؟ی آوردت تیچھ کس-باران

 . داغون کردمویاون زندگ.سام برادر عشقم مھند- اورورا
 .... بگمیچ-فرشتھ
 . ببرتتادی بگمیبھ ھمون م-باران

 .ادینھ من ازش خوشم نم- اورورا
  اورورا جانستی نگھیچاره د-باران

 !نجاستیبھتر از ا.باشھ- اورورا
 .یکنیخوبھ کار درستو م-فرشتھ
 . اون اتفاقات ھم متاسفمتی باشھی دلمون برات تنگ مزمیعز-باران
 .ی داشتھ باشی روشنندهی آشایا-فرشتھ

 .ممنونم از ھمتون- اورورا
 ! انجام بدم و زنگ بزنم بھ سامصتوی ترخیمن برم کارا-باران

 ؟یمگھ شمارشو دار- اورورا
 .رمی گی ممارستانینھ از ت-باران

 .یاک- اورورا
 : اومد گفتکمیفرشتھ نزد,  کھ رفت باران
 کنم ی رو می روشنندهی آیو برات آرزی ولنمتی بی باره کھ منیآخر, اورورا-فرشتھ

 .و رفت... ھست ھم باشکتی کھ نزدیاھی سھیحواست بھ سا
 . کنمدای نجات پی بدبختنی تونم از ای وقت نمچیانگار من ھ...اهی سھیسا

 : اومد و گفتباران
 . با تو حرف بزنھدی اول باگھی میزنگ زدم ول: باران

 امیباشھ االن م- اورورا
 . اتاق رفتمرونی باران رو گرفتم و بھ بی رو از دستم کندم و گوشسرم

 الو- اورورا
 .سالم خانم-سام
 . دادی طعنھ می بوشھی مثل ھمدمی بودم صداشو شننجای ماه کھ اھی از گذشت بعد

 ؟ی دارکارمیچ- اورورا
 ! شرط دارهھی ی از اونجا ولرونی بارمتی،من م-سام

 ؟یشرط؟چھ شرط- اورورا
 .یزن من بش-سام
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 .من زنش بشم..نی اال اکردمی فکر می ھر چبھ
 م؟ی ازدواج کنیعنی- اورورا

 !؟ی مال من شی خوای ھمھ سال منتظرت بودم نمنیا.آره-سام
 نجات از ی برای سام باشم ولی ممکن بود کھ من براریغ.  مھند بودمی من فقط برانھ
 . نداشتمی اگھی کردن مھند چاره ددای و پنجایا

 .باشھ- اورورا
 یبا. منیعاشقتم اورورا.ی کنی قبول مدونستمی میوا: گفتی با خوشحالسام
 ی باران وکار ھاشی شدم و رفتم پالشیخی کنم بی نذاشت ازش خدافظی کرد حتقطع
 .می انجام شد و از درمانگاه خارج شدصمیترخ
 .میدی کھ بھ پارک رسمی جلوتر از درمانگاه رفتیکم

 . برمدیمنم با... دنبالتادی منجای سام ازمیخب عز-باران
 .ی برام بودیدوست خوب, باران جان- اورورا

 . ھم سرت اوردمیینھ نبودم بالھا-باران
جسم ... بھ روحیکی و زنھی بھ جسم آدم لطمھ میکی.ستی حرفا ننیاالن وقت ا- اورورا

 .قابل جبرانھ
 ...آخھ تو وحشت-باران
 : ادامھ بده و گفتمنذاشتم

 .میش با خاطره خوب از ھم جدا ای بزمیعز- اورورا
 .باشھ-باران

 : کرد و منو محکم بھ خودش فشرد و گفتبغلم
 .حاللم کن توروخدا, اورورا-باران

 .باشھ گلم- اورورا
  از بغلم خارج شد و گفت مواظب خودت باش خداحافظباران

 ...نطوریتوھم ھم- اورورا
 .. دوستنی رادویراست:  شد کھ گفتی داشت دور مباران
 . حرفشو بشنومھی نذاشت بقی موتوریصدا

شروع کردم , مارستانی تطی از اون محرونی ماه اومده بودم بھی بعد سمی تونستم واینم
 سام ھستش دمی کھ ددی کشنیی رو پاشھیش... پام ترمز کردی جلوینیبھ قدم زدن کھ ماش

  شھیجذاب تر از ھم
 

 .بود
 .اورورا بپر باال-سام

 بتونم کمربندمو ببندم گاز نکھیقبل از ا. شدمنشی زدم و سوار ماشی مصنوعلبخند
 . گرفت و رفتنویماش
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 ...آروم تر- اورورا
 . قراره عشقم زنم بشھمیبابا بزار حال کن-سام

 .وونھید- اورورا
 .وونتمید-سام

 مارستانی ماه تو تھی نکھی چون اگھ منو دوست داشت تحمل اگھی دروغ مدونستمیم
 غھیمن ص... ھی ترکمی و ما برگشتگذرهی ماه از اون روز مھیاالن . بپوسم رو نداشت
  عقدم...سھ سالھ سام شدم

 
 ی کھ بھ زبون میمن با ھر کلمھ ا. کھ عقدت کنمیستی گفت تو دختر نی چون منکرد

 سر زیھمھ چ..می بودالی وی نداشت توتی اون اھمی برایول.  شدمیاورد داغون م
  یرییجاش بود و تغ

 
 ی و بعضدی چرخی میادی زییسام با دختر ھا.مھند رفتھ بود ....زی چھی بود اال نکرده

 ی مدی رفت کھ البتھ بعی کرد می بر طرف مازشوی ننکھی و بعد االی وومدیمواقع م
  یدونم با دخترھا کار

 
 گل ھیمنم بھ قول فرشتھ مثل .  حرفاستنی پست تر از ایلی باشھ چون سام خنکرده

 ...منجمدم
 شام می شب داشتھی.  شدمی گذشت و من ھر روز شکستھ تر از قبل می مروزھا

 : کھ گفتممیخوردیم
  کھ کجاست؟؟ی نداریاز مھند خبر- اورورا

 ! من ھم از اون نگویجلو!ستیبھ تو مربوط ن:  کرد و گفتی اخمسام
 از ھم شھی ھمی و برامی شدم انگار ھمھ دست بھ دست داده بودن کھ ما بھم نرسناراحت

 ی چاره ایول.بعد از خوردن شام بھ اتاقمون رفتم از اون اتاق متنفر بودم.میاشجدا ب
  نبود سام وارد شد و

 
 : معمول گفتطبق
 . عشقمرونی برمیمن م-سام
 . منو ابلھ فرض کنھذاشتمی مدینبا

 ؟یریکجا م- اورورا
 ...گھی درونیب-سام

 کجا؟- اورورا
 .ستیبھ تو مربوط ن-سام
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 و واری و چسبوندم بھ ددی دستمو قاپی طرفش رفتم و دستمو بلند کردم کھ بزنمش ولبھ
 در ی ام شکستھ بود درد بدی کھ در بچگی ھمون دستواریدستمو ھم محکم کبوند بھ د

 .دستم احساس کردم
 ! ھاینی بی بد مفھیضع, با من بد رفتار نکن-سام

 .ازت متنفرم- اورورا
 : زد و گفتپوزخند

 .زمیداره عز نبیع-سام
 . ولم کن:  دستش صورتمو لمس کرد کھ چشمامو بستم و گفتمبا

 . اورورااریحرص منو در ن-سام
 .ولم کن دردم گرفت- اورورا

 . جوجھرسمیبھ خدمتت م-سام
 ی تخت نشستم و دستامو رویرو. من داشتمیچھ بخت نحس. ول کرد و رفتدستمو

 سامھ کھ جا گذاشتھ بود لی موبادمی اومد نگاه کردم دیزی لرزش چیسرم گذاشتم صدا
 !  ھی کنمیمبخواستم بب

 
 :جواب دادم" عشقم" زده بود چون

 بلھ؟- اورورا
 ست؟یسام ن: زد گفتی کھ پر از عشوه حرف می دخترھی

 . جا گذاشتھ من زنشمشوینھ گوش- اورورا
 ...یتو زنش: زد و گفتی قھقھ ادختره

 بلھ- اورورا
 ... کلفت دارم تو خونھھیاخھ بھ من گفتھ بود -

 ی ناراحت شدم و بغض کردم ولیلی کھ سام بھش در مورد من گفتھ بود خی حرفاز
 :گفتم

 .قطع کردم,  برعکس گفتھ دیشا- اورورا
 . سام با تمام وجودم متنفر بودماز

 وارد اتاق شد و لھی شده بودم جمرهی بودم و بھ سقف خدهی تخت دراز کشی بود روشب
 .سام اومد:گفت

 رونیبرو ب..باشھ- وروراا
بعد . بخوابھشمی خواستم سام پینم. کھ از اتاق خارج شد بلند شدم و درو قفل کردملھیجم

 ... تق تق اومدی صداقھیچند دق
 ؟یخواب.اورورا باز کن-سام

 . تو پست فطرت بخوابمشی پخوامینم...نھ- اورورا
 !مراقب حرف زدنت باش ھا-سام
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 : بھ در و گفتدی کوبدستشو
 ..درو وا کن-سام

 باز شدن ی صداھوی و ومدی نیی صداقھیبعد چند دق. کردم بخوابمی گفتم سعی نمیچیھ
 یلی خدمی سام تو اتاقھ درو قفل کرد و بھ سمتم اومد ازش ترسدمیدر اومد بلند شدم کھ د

   اش وحشتناکافھیق
 

 . بودشده
 .ی خانمرسمیگفتم بھ خدمتت م-سام

 !کار؟ی چیخوای منو می کنیتو کھ با ھمھ حال م.ی باھام بکنیخوای مکاریچ- اورورا
 ...ینی بیم-سام

 تخت ی بھ صورتم زد و منو روی محکمیلی و حرفشو درک کنم سامی بھ خودم بتا
 ھوش بشم تا حد مرگ ی کھ بیانداخت و کمربندشو در اورد و افتاد بھ جونم و تا وقت

 ...منو زد
 تخت بودم ی بد منو زده بود رویلیخ شعوری سوخت بی باز کردم تمام بدنم مچشمامو

 یخواستم بلند شم کھ درد بد. بخورم چون فشارم افتاده بودیزی کردم بلند شم و چیسع
  ی ولدیچیدر کمرم پ

 
بعد . بلند صدا زدمی رو با صدالھی تخت نشستم و جمی نداشتم بلند شدم و روی اچاره

 : بلند گفتی با صدادی دتی اون وضعی اتاق کھ تا منو توی اومد توقھیچند دق
 .و بھ سمتم اومد و کنارم نشست! ؟ی کردکاریاورورا با خودت چ-لھیجم
 : گفتمی حالی ببا

 !ست؟یسام ن- اورورا
 ؟یدرد دار...شعورینھ رفتش ب-لھیجم

 .کنھیتمام بدنم درد م...یلیخ- اورورا
 . براترمی بمیالھ-لھیجم

  تا بخورم؟یاری میزیخدانکنھ برام چ- اورورا
 .ارمیقرص مسکن ھم برات م...زمیاالن عز-لھیجم

 .ممنونم- اورورا
 ھم گذاشتم کھ قطره اشکم ی درد چشمامو رویاز رو. از اتاق خارج شدلھیجم
 ! ھواتو کرده؟دلمییکجا بود مھند کجا. مھندو کرده بودیدلم ھوا.دیچک
 . بود، وارد شدری با شکی ظرف کھی کھ توش ی خوشگلینی با سلھیجم
 . بخورزمی عزایب-لھیجم

 ..ممنونم- اورورا
 : تو دھنم گفتمذاشتمی رو مکی کھ کنطوریھم
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 ؟ی نداریاز مھند خبر- اورورا
 نھ-لھیجم

 : خوردم و گفتمری ذره شھی
  رفتھ باشھ؟تونھیبھ نظرت کجا م- اورورا

 .ستی نداشی ذره مشکوکھ آخھ تا االن چند ماھھ کھ پھی ھیبھ نظر من قض-لھیجم
 و قرص مسکن ھم اثر کرد و دمیقرصمو خوردم و خواب...ری و شکی از خوردن کبعد

 بدنم از خواب بلند شدم کھ ی رویبا لمس دستان.  فرو رفتمیقیبدون درد بھ خواب عم
   سامدمید
 

 ی مستھی جور شبھی و یسام با لحن کشش دار. اخم کردم و رومو برگردوندم...ھستش
 :گفت
 ! دارم منیچھ زن خوب-سام
 تر شھ کھ بلند شدم و خواستم از اتاق خارج شم کھ مچ دستمو کی خواست بھم نزدسام

نفس ...چسبوندم بھ در اتاق و با دستاش گردنمو گرفت و فشار داد...گرفت و برگردوند
  کم اوردم و داشتم

 
 .شمیدارم خفھ م:  آروم گفتمشدمی مخفھ

 یاھیم س حالم بد شد و چشماگھی منم دکنھی مکاری داره چدی فھمی سام اصال نمیول
 دمیحالم کھ بھتر شد د.کردمی سرفھ می و ھزدمیرفت کھ دستشو برداشت نفس نفس م

   رومیسام با طناب جلو
 
 .ستادهیا

 بکشم کھ دستشو غی جخواستمی کرد از وحشت مکی طرفم اومد و طنابو بھ گردنم نزدبھ
 دستامو قفل کرد و طنابو دور گردنم تنگ کرد رومندشی دھنم و با دست نیگذاشت رو

 :آروم زمزمھ کرد
 یعذاب بکش..لذت داره-سام

 ی شد بھ سختی قطرات اشکم جاررمی می االن منی کھ احساس کردم ھمدی کشطنابو
 کھ ی آبوانیعرق کرده بودم ل.دمی دادم کھ از خواب پری داشتم جون مومدینفسم باال م

  بغل دستم بود رو
 

 .و خوردم برداشتم
  شده؟یزیچ:  رنگ و روم گفتدنیبا د.  وارد اتاق شدلھیجم

 . کابوس بودھی شبشتری وحشتناک بود بیلی خی ولدمیمن خواب د, لھیجم- اورورا
 ؟یدی دیچ-لھیجم
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 : و گفتنییسرشو انداخت پا... کردمفی براش تعرکامل
 !گردنت کبود شده! اورورا کابوس نبوده-لھیجم

 ...! حدنی نھ تا ایسام پست بود ول,  من فکر کردم کابوسھشدی نمباورم
 !چھ طور ممکنھ؟!شھ؟یمگھ م- اورورا

 با تو کرد و من ھم بلند شدم آب نکاروی کھ امیسام مست بود و ما ھمھ خواب بود-لھیجم
 سام رو ازت ی تو بھ اتاق سام رفتم کھ با واقعھ رو بھ رو شدم فوریبخورم کھ با صدا

  دور کردم و
 

 کھ ی کاری راحت باشھ از شرمسارالتیخ.  فرستادمرونی دادم و سامو بھ بنجاتت
 .ادیکرده نم
 !پس چرا درد ندارم؟- اورورا

 زخم ی گردنت کھ کمی و منم ازت مراقبت کردم و روی بودھوشی روز بھی-لھیجم
 .یکھ االن بھتر....شده بود پماد زدم

 .ممنونم ازت- اورورا
 . بخوابریحاال ھم بگ.یزمیعز-لھیجم

 !ادیخوابم نم- اورورا
 . گردنم دست زد کھ بخاطر دردم دادم بلند شدی روی بخوابیبھتر-لھیجم
 .ی کامل خوب نشدیدید-لھیجم

 ...خب- اورورا
 : نذاشت ادامھ حرفمو بزنم و گفتلھیجم
 . بخوابیتب ھم دار-لھیجم
 : لب گفتمری حرفش گوش دادم و چشمامو بستم و زبھ

 .د شدم بھم غذا بده گشنمھ بلنیپس وقت- اورورا
 .کنمیبرات سوپ درست م-لھیجم

 ...دمی فرو رفتم و در خواب دیقیبھ خواب عم.دادی ملھی در خبر از رفتن جمیصدا
 از یقطره اشک...دی شد و دستمو گرفت و بوسکیبھم نزد!شدی باورم نمی بود ولمھند

 کیورتم نزد ام گرفت صورتشو بھ صھیچشمانش خارج شد ھمزمان با اون منم گر
   کھیکرد و با قطره اشک

 
:  لب گفتریز. زخمم بودی جاقای دقدیگردنم رو بوس...دی چکی از چشمانش مداشت

 .و رفت...متاسفم اورورا
 میزندگ!  چرا گفت متاسفم؟ی خوشحال شده بودم ولیلی مھند خدنی از ددمی خواب پراز

 و بلند شدم با بوسھ دمی کشی خدا آھیا.کھ ھر کدوم از ھم جدا ھستن... پر از معما شده
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   گردنمیمھند رو
 

:  گفتدی تا منو دلھیجم.بھ طرف آشپزخونھ رفتم. گرفتی درد نمزدمی دست ھم میحت
 ؟یاورورا جان بھتر

 . بخورماریممنونم فقط ناھار رو ب- اورورا
 . برات درست کردمریسوپ ش.چشم-لھیجم

 یلیخ... بودم برام آورد و شروع کردم بھ خوردنریممنونم عاشق سوپ ش- اورورا
 اونم ی در رابطھ با خوابم حرف زدم وللھیبعد از خوردن سوپ با جم.خوشمزه بود

  ی چدی دونست باینم
 

 . من سرگردون بودنیع!بگھ
 و کنھی نمی احترامی و سام رفتارش بھتر شده و بھم بگذرهی ھفتھ از اون روز مکی

 ھر پنج شنبھ براش نکھی کرده مثال ای اگھی دی عوضش تقاضای بھم نداره ولیکار
  امشب ھم پنج.برقصم

 
 یھا,  و ابرو و صورتمو اصالح کردم و موھاموشگاهیاول از ھمھ رفتم آرا. بودشنبھ

 قرمزمو تنم ی مشکی و حموم کردم و لباس خواب تورالیاومدم و. رنگ کردمتیال
  یحی ملشیکردم و آرا

 
 .سام وارد اتاقم شد. دونستمیعنوان ھمسر در قبال سام مسئول م خودم رو بھ کردم
 ! دارم منیبھ بھ چھ خانم خشگل-سام

 .قدرشو بدون- اورورا
 چشم بانو-سام

 نفره ھم ھی بزرگ بود و دو تا مبل یلی اتاق سام خنھی زدم و اشاره کردم کھ بشیلبخند
 پخش ی از ساسایاق آھنگ سی داشت روشنش کرد و صداری فایداشت و تو اتاق آمپل

 .شد
 ھم کھ الزم بود قر ییجاھا...دنی انتخاب کرده شروع کردم بھ رقصنی آھنگھ انمی ااخھ

 بعد از زدی در چشماش موج میسام برق خاص.  کردمی مشونی دادم و موھامو پریم
  تموم شدن آھنگ بھ

 
 .خوامی ازت معذرت میبابت ھمھ چ, اورورا:  اومد و دستمو گرفت و گفتسمتم

 .باشھ- اورورا
 ...  رو لبم گذاشت ولباشو
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 دادم حی ترجنی ھمی بد بود برایلی شب ھم گذشت صبح از خواب بلند شدم حالم خاون
 . سام بلند شد خودمو بھ خواب زدم سام جواب دادلی موبایصدا. بخوابم

 بلھ؟-سام
-............  
 ... مراسم کوچولویلینھ بابا ، خ -
-............  
 . باشھی تاج گلش عالیول... باباآره  -
-.............  

 ...ی منتظره بود راستشو بخواری منم غیبرا -سام
-.............  

 ...دونھینھ، نم-سام
-..............  

 .قربونت-سام
 گفتی می بستھ شدن در اومد چشمامو باز کردم چی و فقط صداومدی نیی صداگھید
 رونیسام نبود انگار ب,  شدم و لباسامو عوض کردم و از اتاق خارج شدمخالشیب... نیا

   زنگیصدا. رفتھ بود
 

 سام با چھره مھند رو بھ رو ی اومد بھ طرف در رفتم منتظر سام بودم کھ بھ جادر
 شد بھ ی رو بھ دست اورده بود باورم نمشیینایب!  شدم مھند برگشت؟خکوبیم.شدم

  سمتش رفتم و خواستم
 

 . تو گلوم نشستیبغض بد. باال اوردستی کنم کھ دستشو بھ عالمت اشبغل
 بود کھ نزارم سام بفھمھ نی کھ مھم بود ایزیاالن چ. بوددهی ھنوزم مھند منو نبخشیعنی

 . رو بھ دست اوردهشیینایمھند ب
 ! بزنیینای خودتو بھ نابادیاالن سام م- اورورا

 ! بکنم؟نکاروی ادی بای چیبرا-مھند
 ...نکھی ایبرا- اورورا
 ھوشی شدم و بنی کھ بھ سرم خورد پخش زمی حرفمو بزنم کھ با ضربھ اھی بقخواستم

 .شدم
 با طناب بستھ شده و پاھامم با ی چوبی دستام بھ صندلدمی چشمامو باز کردم دیوقت

کنارم مھند بود ... بودالی ونیرزمیبھ اطراف نگاه کردم انگار ز.طناب بستھ شده بود
   من گرفتار شده بودنیع
 

 . الغرتر شده بود و موھاش ھم کم پشت تر شده بودمھند
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 ...اورورا-مھند
 . کردانی زد بی کھ توش غم و حسرت موج می با لحن خاصاسممو

 .مھند منو ببخش- اورورا
 ریی و ابروھاتو تغی کھ بخاطرش موھاتو رنگ کردی دوستش داشتنقدری ایعنی-مھند
 !؟یداد
اشکم از چشمام خارج .از خودم متنفر بودم... گفتی بگم راست مدیبا ی دونستم چینم

 .شد
 ! خلوتتون رو بھم زدمدیببخش-مھند

 : گفتمتی با عصبانزدی حرفو منی ادی نباگھید
بھ ... کھ خواستھ سرم اوردهیی خلوتھ کھ بھ زور عقدم کرده و ھر بالنیآره ا- اورورا

 ینجوریمھند کھ ا. زدیانداخت و پوزخند بھ گردنم ی بھ گردنم اشاره کردم نگاھیسخت
  ینبود فور

 
 !یو گفت تو زن من بود.  انداختنیی پنھان کرد و سرشو پاپوزخندشو

 گھی چاره دامی برونی بی لعنتمارستانی از اون تنکھی من بخاطر ای ولدونمیم- اورورا
 ! نداشتمیا

 : خواست حرف بزنھ کھ سام وارد شد و گفتمھند
 !دیزنی حرف مدی دارادی کھ زنمی بیم-سام

 .اون مال منھ!اورورا رو طالق بده-مھند
 .ی کنیاشتباه فکر م-سام
 .دمی کشغی برداشت و خواست بزنتش کھ جزی بھ طرف مھند خسام

 . نکننکارویا- اورورا
 . شدشی ضربھ رو بھ مھند زد دلم رنی نداد و اولتی اون بھ حرفم اھمیول

 ! ترکت کنھیترسیھھ م-مھند
 کھ کردمی و ازش خواھش مزدمی مغی بھ بدنش زد منم فقط جی ضربھ محکم ترسام

 تونستم خودمو کنترل کنم خواست دوباره بزنتش کھ با ھر ی نمگھید. نکنھنکارویا
   شد پاھامو از حصاریزور

 
 خارج کردم و دستامو ھم کمک دندونام باز کردم بلند شدم ھمون موقع طناب

 کھ ی برداشتم و روش افتادم کھ چوبزیھ طرف مھند خ ضربھ رو بزنھ کھ بخواستیم
   بھ مھند بزنھ بھخواستیسام م

 
 . کردجادی پشتم ای در اسخون ھای خورد و درد بدکمرم
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چوب از دست سام افتاد و بھ .رمی ھم بزارم و لبمو گاز بگی تونستم چشمامو روفقط
 .سمتم اومد و بلندم کرد

 !؟یاورورا خوب-سام
 ...مھند: کردمزمزمھ

 ولم کرد و طناب مھند رو باز کرد و بھ سمتم اومد و بلندم کرد و بھ سمت اتاقم برد سام
 . تخت گذاشتیو رو

 ؟یبھتر-سام
 . خوام صداتو بشنومینم- اورورا

 خودتو ی چیبرا,  داخل اتاق شد و بھ سمتم اومد و کنار تختم نشست و گفتمھند
 ! وسط؟یانداخت

 !ینیدمھ بب خواستم صینم- اورورا
 ...قربونت برم-مھند
 ! حرف نزن مھندیادیز-سام
 مھند رو بلند کرد و خواست از اتاق دیسام کھ فھم.  شدمرهی و بھ مھند خدمی کشیپوف

 : کنھ کھ گفتمرونشیب
 ... شدی می بلند شدم و بھ طرفش رفتم از درد فقط اشک ھام جاریبھ سخت.  نروسایوا

 !ی شدفی چقدر ضعرمی بمیالھ:  گفتدی کھ حالمو دمھند
 بھ صورتش زدم و یلی کھ حقش بود رو انجام بدم دستمو بردم باال و سی کارخواستمیم

 : گفتمھیبا گر
 !ھا؟.. بھت گفتم نرویوقت... عذابو تحمل کردمنقدری کھ من ای بودکجا
 . نگفت و از اتاق خارج شدیچی ھمھند
 سام زنگ لیموبا. بسم بوددمیش ھمھ عذاب کنیا. پر از نفرت بھ سام انداختمینگاھ

 تنم یاز فرصت استفاده کردم و لباس مناسب. از اتاق تا جواب بدهرونیخورد و رفت ب
  کردم و قرص مسکن

 
 دی دونستم بای دونستم کجا برم فقط مینم...رونی زدم بالی برداشتم و از وفموی کخوردم

 ستگاهی بھ اکینزد. زدمی قدم مابونی خی کرد توی چون داشت خفم مالی از ورونیبرم ب
  طی بلدمیاتوبوس رس

 
 ی صندلیرو.  اتوبوس اومد سوارش شدمقھی کردم ومنتظر نشستم بعد چند دقھیتھ

 کھ بغل ی بودم پسری شاکی زندگنی از خدا و ایلی خختمی رینشستھ بودم و اشک م
  دستم نشستھ بود دستمال
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 ادهیاز اوتوبوس پ.  پاک کردمازش گرفتم و تشکر کردم و اشک ھامو.  بھم دادیکاغذ
 . شدادهی ھم کھ بغل دستم نشستھ بود پیشدم ھمزمان با من پسر

  برسونمتون؟تونمی من مدیریکجا م-
 . بودنی کھ ادونیا... سمت صدا برگشتم ابھ

 . رو ندارم کھ برمییمن جا...سالم- اورورا
 . نبودی جوابنی بود کھ منتظر چنمعلوم

 ؟یستیمگھ با سام ن...دمتیسالم، دوباره د- نیادو
 .دمی بریاز ھمھ چ...سام ھھ- اورورا

 !واقعا متاسفم- نیادو
 پست و ظالم شدن نقدری خدا کھ ای بنده ھای برانی من متاسف نباشیبرا- اورورا

 ! نیمتاسف باش
 .چشم- نیادو

 .. زدمیلبخند
وه از  بخاطر غم و اندییبای زنی بھ ای صورتفھیح... بھ روت بخندهایبخند تا دن- نیادو

 ! برهنیب
 .ممنونم از حرفتون- اورورا

 .داری ددیبھ ام- نیادو
 . بھم دست دادیبی جلو آورد دستمو گرفت و فشرد حس عجدستشو
 .نمتونی بیم- اورورا

 ...نیھمچن- نیادو
 داشتم یادی نگاه کردم پول زفمویک...می شدی از دستش خارج کردم و ھر دو راھدستمو

 بھ مسافرخونھ رفتم و ارمی و دوام برمی بگی تونستم چند روز در مسافرخونھ اتاقیم
  پولو دادم و قرارشد

 
 بود من الی بھتر از اون وی بود ولیکی کوچیلی روز اونجا مستقر بشم اتاق خ٣ یبرا

 برسھ و عشق من در نجای تھش بھ اھ،ی رفتن بھ ترکی من برای دونستم ارزویچھ م
   ختمانجی بھ اھیترک

 
 زنگ یبا صدا!فقط بھ مھند اعتماد کن: حرف مادرم افتادم کھ در خوابم گفتادی.بشھ

 ی سام ھستش فوردمی درو باز کردم کھ دھی کنمی ببنکھیدر بھ طرف در رفتم و قبل ا
  خواستم درو ببندم کھ پاشو

 
 یلی بکشم کھ دھنمو گرفت و سغی در گذاشت و ھلم داد و اومد تو اتاق خواستم جیال

 : کشم دستشو برداشت و در اتاقو بست و گفتی نمغی جگھیاشاره کردم کھ د.بھم زد
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 ! ھاینی بی بد ماری منو باال نیگفتم اون رو. نجای اومدم ای چی براکھ
 !؟ی کرددای پنجارویاز کجا ا- اورورا

 ! کردمبتیتعق-سام
 . کنمدایت پ از دست سام نجای راحتنی تونستم بھ ای کھ نمکردمی فکرشو مدی باھھ

  از جونم؟یخوای میچ- اورورا
 ... فعالخوامیجونتو نم-سام

 کرد فکرشو ی تمام بدنم درد مدی پوشی باز کردم سام داشت لباس ھاش رو مچشمامو
 . مردھی ی ھاازی ننی تامی برای اسباب بازھی بشم ی روزھی کردم ینم

حالت تھوع بھم دست داد دفعھ اول .دمی سام رفت بلندشدم و لباس ھامو پوشنکھی از ابعد
 اومده شی بود کھ برام پی بودم فکر کنم بخاطر مشکالتینجوری چند روزه انینبود ا

  ییبود بھ طرف دستشو
 

 . معده ام رو باال اوردماتی و ھمھ محتورفتم
حاضر شدم و بھ ... ممکنھری کھ نکنھ باردار باشم نھ غدمیترسی ھم می طرفاز

 موجود ھی, می زندگتی وضعنیدوست نداشتم با ا,  چمھدمی فھمی مدی رفتم باشگاهیآزما
  ای دننی ھم بھ ای اگھی گناه دیب
 
 شھ؟ی جوابش حاضر میک: دمی پرسشیبعد از انجام دادن آزما, ادیب
 گھی روز د٣حدود -

 ...رهی دیلیخانم خ- اورورا
  شلوغھیلیخانم ما سرمون خ-

 !د؟ی زودتر جوابشو بھم بدشھی مکنمیخواھش م- اورورا
 . بکنمتونمی مکاری چنمی تا ببدی منتظر باشنجایا-

 .ممنونم- اورورا
 : اومد و گفتی نشستم بعد مدتی صندلی رومنتظر

 !دیری بگدیای زود تر بدیتونی ھامون عجلھ ندارن مضی بار مرنیشانس شما ا-
 !شھ؟ی جوابش آماده میپس ک- اورورا

 .نیاری بفی ظھر بھ بعد تشر٣ساعت . گھیدو روز د -
 . خارج شدمشگاهیممنونم و از آزما- اورورا

 می کردم کھ حاملھ نباشم گوشی بودم و فقط دعا مدهی تخت دراز کشی اتاقم بودم و روتو
 کارمی چگھی ددمی شماره سام ھستش ترسدمیزنگ خورد از کنارم برداشتمش کھ د

  داشت اتصال رو زدم
 

 : دادم و جوابدمی کشرو
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 ؟ی دارکارمی چگھید- اورورا
 ! خانمم؟یخوب-سام

 . بزنتویحرف اصل. من زن او باشمنکھی از ارهیگیھھ عقم م!خانمم؟- اورورا
 !؟ی رفتالیچرا از و...گمیاالن م!چھ خشن-سام

 ! ازترمی طالق بگخوامی داره مدنی پرسنیاخھ ا- اورورا
 ! اون مھند ھا؟شی پیکھ بر-سام

 . ندارهی بھ تو ربطگھیھر جا برم د- اورورا
 ! ھاارمتی بزور مامی مای الی ویای االن منی ھمایاورورا ,  زدادی فرسام
 !سر من داد نزن ھا, اورورا -سام
 ی کردم ولدایبازم حالت تھوع پ.زنھی کھ سر من داد مھی فکر کرده کشعوری کردم بقطع

 قرص مسکن خوردم فمی کی بلندشدم و از تووردمی بار فقط حالت تھوع داشتم باال ننیا
 .دمیو خواب
!  چمھدمی فھمی مدی طاقتم تموم شده بود باگھی با درد بدنم از خواب بلندشدم دصبح

 نکھی زنگ خورد و بدون امی ھم نداشتم کھ بخورم گوشیچی ھی گرسنھ ام بود ولیلیخ
 . جواب دادمھی کنمیبب

 . دست از سرم بردارگھیاه ولم کن د- اورورا
 . مھند اومدی سام صدای صدای بھ جاھوی

 اورورا منم مھند-مھند
 . کنمدای باعث شد آرامش پصداش
 .دمیببخش شمارتو ند- اورورا

 .می طالق رو انجام بدی کارھاایاورورا فردا ب-مھند
 کاش ی ای طالق گرفتم ولیابی دونست کھ من غی مھند نمستادی حرفش قلبم انی ابا
 . کردی نمیی تقاضانی وقت چنچیھ

 . گرفتمیابی من بدون حضور شما طالق غیلو- اورورا
 تموم ی محضر و ھمھ چمی شرکت تا با ھم برای ات رو ندادم فردا بھی مھردونمیم-مھند
 .شھ

  محضر داره؟ھیمگھ ترک- اورورا
 . مسلمانان دارهیآره برا-مھند

 .باشھ- اورورا
 .خدانگھدار-مھند

 ی مکاری مدت کجا بوده و چنی ای تونستم ازش بپرسم توی قطع کرد خوب شد مو
 و دم در پولشو حساب ارهی دادم تا برام بتزای زنگ زدم و سفارش پییتزایبھ پ!کرده؟

   رو کھ آوردندتزایپ.کنم
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 دادم فکر ی ملی رو تحونجای ادیفردا با. گرسنھ ام بودیلی کردم با ولع خوردن خشروع
 . بمونمنجای اگھی روز دھی تونم باھاش ی کمھ و نمیلی خدمی دیکردم پول دارم ول

 در از خواب بلندشدم بھ سمت در رفتم و درو باز کردم مسئول ی با صداصبح
 .مسافرخونھ بود

 !نی بدلی تحو١٢قرار بود ساعت ,  ظھرهکیخانم ساعت -
 . خواب بودمدیببخش- اورورا

 .نی بدلی اتاقو تحوگھی دقھی دق٢٠ نداره حداکثر تا یرادیا -
 . چشم- اورورا

 تموم شد از اتاق خارج قھی دق١٥ بعد لمی بستم و شروع کردم بھ جمع کردن وسادرو
 . حساب کردم و از مسافرخونھ خارج شدمھی بھشون دادم و تسودویشدم و کل

 کجا برم اصال کجا رو دارم دی دونستم بای نمزدمی با چمدونم داشتم قدم مابونی خیتو
 انداختم کھنھ شده بود و یفش ھام نگاھ بھ کدمی پر از حسرت و اندوه کشیآھ! کھ برم
   زد و چونیپامو م

 
 گذره ساعت ی مری ھا دھی چقدر ثانی بلند بود راه رفتن باھاش برام سخت بود واپاشنھ

 ھی فکر بودم کھ خوردم بھ ی تورمی بگشموی تا جواب آزماشگاهی رفتم آزمای مدی با٣
   مثلیزیچ
 

  رو بھ روم ھستش ازش فاصلھ گرفتم و گفتمنی ادودمیسرمو بلند کردم کھ د...سنگ
   حواسم نبوددیببخش- اورورا

 معلومھ- نیادو
 .و رفت... اورورامتاسفم

 ی و شلوار مشکی کت عنابھی... زدنش بودمدی دختر کش زده بود مشغول دپی تنیادو
 . بوددهی کھ چند تا دکمھ اش باز بود پوشی مشکراھنیو پ
 ن؟ی پسندیخانم م- نیادو

 .ستید نب- اورورا
 : و گفتدیخند
 !ی تصادف جالب؟چھیخوب- نیادو

 .آره جالبھ...ممنونم- اورورا
 م؟ی قدم بزنیایخب م- نیادو

 .بلھ- اورورا
کالفھ شده , رونی زد بی داشت از کفش مگھیپام د,  بھ قدم زدنمی ھم شروع کردبا

 .بودم
  بپرسم؟ی سوالھی تونم ازتون یم- اورورا
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 .بلھ- نیادو
 د؟ی شی چرا سوار اتوبوس می ولنیبھ ظاھر معلومھ کھ پولدار- اورورا

 د؟یشناسیشما پولدار ھارو م - نیادو
 !خب معلومھ ھمسر دوتاشون بودم- اورورا

 رو ری فقای ی معمولی کھ حس انسان ھاستی ننی بر الیچون پولدار ھستم دل- نیادو
 ی معمولیھا اوقات اتوبوس سوار شم،غذایدرک نکنم در ضمن من دوست دارم بعض

   ساده بخورم ویلیو خ
 

 . ھستنزاری کھ پولدارھا ازشون بی کارھر
 ی داشت کھ منو از دردھام دور می تک حرف ھاش برام جالب بود افکار قشنگتک
 بردارم ی خواستم قدمشگاهی آزمارفتمی مدی بود با١٤:٣٠ انداختم یبھ ساعتم نگاھ.کرد

  یزیبھ سمتش کھ چ
 

 بکنم و فقط ی زد نتونستم کاری و چون کفشم پامو میزی کرد بھ چری بگم کفشم گبھش
 . دور کمرم حلقھ شدی بھ جاش حس کردم دستانی ولنیچشمامو بستم تا بخورم زم

 : زمزمھ کردنی گوشم ادوکی نزدو
 .مراقب باش- نیادو

 . جمع و جور کردم و ازش فاصلھ گرفتمخودمو
 .ممنونم- اورورا

 !ت پاشنھ بلند ھستن و کھنھ شدنکفش ھا. کنمیخواھش م- نیادو
 : و گفتمنیی انداختم پاسرمو

 .بلھ- اورورا
 .می برات کفش بخرمی بریموافق- نیادو

 ...اخھ من- اورورا
 : خواستم ادامھ حرفمو بزنم گفتتا

 .رو حرف من حرف نزن- نیادو
 داره ینی چھ ماشدمی کرد کھ نفھمنمیانقدر تند سوار ماش. می گرفت و بھ راه افتاددستمو

 . معلوم بود از اون خر پول ھاسی ولیول
 حرف اون خانمھ ادی بودم کھ شگاهی تو فکر آزمامی روشن کرد و بھ راه افتادنویماش

 نگھ نویماش. بازم وقت داشتمیعنی.نیاری بفی بھ بعد تشر٣افتادم کھ گفتھ بود از ساعت 
  ادهیداشت و خودش پ

 
 . داشتی خوشگلی چھ کفش ھای شدم واادهی منم پشد
 ؟ی پسندیم- نیادو
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 .ھیعال- اورورا
 شروع کردم بھ نگاه کردن بھ می شدی دستمو گرفت و وارد مغازه کفش فروشنیادو

با . کدومو انتخاب کنھدی دونست بای قشنگ تر بودن و آدم نمیکی از یکیکفش ھا 
   بھ طرفشنی ادویصدا

 
 .برگشتم

 ! قشنگھ؟نیا- نیادو
 ی کوچولو نارنجونی پاپھی بود کھ روش ی کرمی انداختم کفش عروسکی کفش نگاھبھ

 .خوشرنگ داشت
 . قشنگھیلیآره خ- اورورا

 شماره پاھات چنده؟- نیادو
 ٣٨- اورورا

 فروشنده کھ پسر بود رفت و آورد و ارهی رو برام بزی سانی بھ فروشنده گفت کھ انیادو
 .بھم داد
 دستاش بھ پام ی و خودش پام کرد وقتدیقاپ از دستم نی خودم پام بکنم کھ ادوخواستم

 . دونستمی بود؟خودمم نمی حس چنی بھم دست داد ایبیخورد حس عج
 . قشنگ بودیلی بھ کفش انداختم خینگاھ
  بخرم؟نویخوبھ؟ھم- نیادو

 .ھیممنونم عال- اورورا
 : کھ گفتممی نشستنی ماشیتو.می پول رو داد و از مغازه خارج شدنیادو

 !ھ؟ی ترکنی شد کھ اومدیچ- اورورا
 . اومدمیبخاطر کس- نیادو

 . بھتون زحمت دادمیلی ھم خنجای تا اشگاهی برم آزمادی من بایراست. اھا- اورورا
 .کجاست بگو برسونمت- نیادو

 !ستینھ الزم ن- اورورا
 !کجاست؟- نیادو

 . آدرسو بھش دادم کھ راه افتادناچار
  سوال بپرسم؟ھی تونم یم- نیادو

 .دییرمابلھ بف- اورورا
 د؟ی دادیشیچھ نوع آزما- نیادو

 .ی بارداریبرا- اورورا
 . کردسکوت

 .مبارکھ- نیادو
 .از دستش خستھ شدم. از ھمسرم جداشمخوامیھھ مبارکھ من م- اورورا
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  اون پدر بچتھیول- نیادو
 . بچھ رو سقط کنمخوامیم. ندارهیبرام فرق- اورورا

 . حرفو نزننیھرگز ا- نیادو
 . نگفتمیچی ھشگاهی بھ آزمادنی تا رسگھی جملھ رو کوبنده گفت کھ دنی ایجور
 نجاست؟یا- نیادو

 . انداختمشگاهی بھ آزماینگاھ
 .بلھ ممنونم- اورورا

 . مونمیمنتظر م- نیادو
 .باشھ- اورورا

 . رفتمشگاهی شدم و بھ طرف آزماادهی پنی ماشاز
 شد برگھ از دستم ی باورم نم بھم داد بازش کرد نھی زد و پاکتی لبخنددی تا منو دخانمھ

 جلب توجھ نکنم برگھ رو برداشتم و بعد ادی زنکھی ایبرا.. کردندایافتاد دستام لرزش پ
  از تشکر خشک و

 
 ھول کرده نیادو...ھی گرری نشستم و زدم زنی ماشیتو. خارج شدمشگاهی از آزمایخال
 .بود
 ! شده؟یاورورا چ- نیادو

 ...جواب مثبتھ من باردارم- اورورا
 ... شده حاالیمگھ چ- نیادو

 .ادی نداره بیزی چی رحمی کھ جز بفی کثای دننی گناه بھ ای بچھ بھی دیچرا با- اورورا
 . ھم ندارهدنی ارزش دی حتای دننی ادونمیآره م- نیادو
 . پارک کردی خلوتی روشن کرد و در جانوی ام اوج گرفت کھ ماشھیگر
 . بسھھیگر, اورورا- نیادو

 . تونمینم- اورورا
 . ھای کھ کردم گلھ نکنیپس بعدش از کار- نیادو

 .باشھ- اورورا
 ی فوری لبم احساس کردم ولی لباشو رویناگھان گرم... بلند کرد و بھم زل زدسرمو

 . کردمی نمھی گرگھی شک بودم و دیبرداشت تو
  بود؟ی چھ کارنیا- اورورا

 .یخودت خواست- نیادو
 .حالت تھوع دارم- اورورا

 : بھم داد و گفتی قرصنیادو
 . بخورنویا- نیادو

 ؟یبرا چ- اورورا
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 .نترس بابا دکترم!! حالت تھوع ھستسیبرا- نیادو
 !؟یواقعا دکتر- اورورا

 . ھستممانیآره دکتر زنان زا- نیادو
 ران؟یتو ا..اھا- اورورا

 .مدرکمو از استانبول گرفتم- نیادو
 ؟یآب ندار- اورورا

 .قرصو کھ خوردم بھتر شدم.. بھم دادی آب معدنشھی شنیادو
 ای بخاطر بھ دنی فھمھ کھ تو داری نکن بچھ ات احساس داره مھی گرگھید- نیادو

 . از تنتھیپاره ا. جون اون بھ جون تو بستھ استی کنی مھیاومدنش گر
 یگیراست م- اورورا

 ؟ی از سام جدا بشیخوایم- نیادو
 .آره- اورورا

 ؟یکنی مکاریبعدش چ- نیادو
 . تونم بکنمی مکاری چنمی ام ببھی با پول مھردونمینم- اورورا

 . ناراحت شدیلی براش گفتم خموی درد و دل کردم و داستان زندگنی با ادویکمی
 ست؟یگرسنھ ات ن- نیادو

 . شکمم بلند شدیصدا... خواستم بگم نھتا
 م؟ی غذا بخورمیبر...پس معلومھ گرسنتھ- نیادو

 باشھ- اورورا
 ی دادم و چشمامو بستم با لمس دستانھی تکنی ماششھی روشن کرد سرمو بھ شنویماش
 . شدم و چشمامو باز کردمداری صورتم بیرو

 م؟یدیرس- اورورا
 .ی خوشگلیلی خیدقت کرد- نیادو
 : و گفتمدمیخند

 .خورهی بھ چھ درد میخوشگل- اورورا
 ...ھم خوبھ ھم بد- نیادو

 .آره- اورورا
 از یکی ی و رومی بود واردش شدیکی بزرگ و شیلی رستوران خمی شدادهی پنی ماشاز

 .می ھا نشستیصندل
 ؟یخوری میچ- نیادو

 !یخوری خودت میھر چ- اورورا
 .باشھ- نیادو
 . گارسون سفارش دادبھ

 خب جوجو عمو چطوره؟- نیادو
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 : و گفتمدمیخند
 جوجو عمو؟- اورورا

  مگھ؟شھی میآره چ- نیادو
 .ادیآره بھت ھم م- اورورا

عذا . غذا نخورده بودمنقدریو کھ اوردن شروع کردم با ولع خوردن تو عمرم ا رغذا
 ! باال ھایخوب داد:  گفتنیرو کھ خوردم ادو

 .آره ممنونم- اورورا
 نی ماشی کھ پول غذاھارو حساب کرد از رستوران خارج شدم و تونیادو

 . زنگ خوردلمی شد کھ موبانی ھم سوار ماشنیادو.نشستم
 بلھ؟- اورورا

 ! شرکت؟یای تو مگھ قرار نبود بییکجا-مھند
 . رفتھ بودادمی پاک یوا

 . و قطع کردمامی االن مدیببخش- اورورا
 ! شرکت مھند؟ی برسونی تونیشرمنده منو م- اورورا

 . فقط آدرسو بگوھینھ چھ حرف- نیادو
 . بھش دادمآدرسو

 . معتبرهی از شرکت ھایکی شناسمشیم- نیادو
 شدم اول ادهی پنی پارک کرد از ماشنوی شرکت ماشیجلو. می روشن کرد و رفتنویماش

 و شوق و ذوق بودم کھ ی پر از انرژی دختری روزھی بھ کل ساختمون انداختم ینگاھ
   شرکتنیوارد ا

 
 . ھستمی اغھی زن مطلقھ و صھی االن ی ولشدم

 : گفتمی و وارد شرکت شدم و بھ منشدمی کشیآھ
 . کھ اورورا اومدهنی بھ اقا مھند بگدیببخش- اورورا

 : بھم انداخت و زنگ زد بھ مھند و اطالع داد و گفتی نگاھاول
 .دییمنتظرتون ھستن بفرما-

 سالم من سرشو بلند ی کردم و وارد اتاق مھند شدم مشغول مطالعھ بود با صدایتشکر
 .کرد
 .ی و بعد وارد بشی باشھ در بزنادتی در ضمن اجلوتریب. سالم-مھند

 ! باشھادمی کھ امی نمجانی اگھید- اورورا
 گذاشت و ادامھ زی میدفتر خاطراتمو رو... سر اصل مطلبمیریبھ ھر حال، م-مھند
 .دونمیم...ی رو تحمل کردیادی زی ھایسخت: داد

 .با بغض گفتم بلھ - اورورا
 ! رو سرت آورده؟یی سام چھ بالھایچرا نگفت-مھند
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 !؟ی و برنگشتیچرا رفت, یتو چرا نگفت- اورورا
 .سوال منو با سوال جواب نده-مھند

 برد و اونجا ھم برام مارستانی منو بھ مدت دو ماه بھ تی وقتیاخھ تو کجا بود- اورورا
 . بھ جھنم شدلیتبد

 !مارستان؟یت-مھند
 !آره- اورورا

 !ی کردانتیمن رفتم چون بھم خ: بھ سمت پنجره اتاق رفت و گفت  -مھند
 . بکشمی ھمھ سختنی ا نبود کھنی کھ بود ایجواب من ھرچ- اورورا

 !ی ذره صداقت خواستم کھ اون ھم بھم ندادھی ازت نخواستم یزیمن ھم چ-مھند
 گذاشتم کھ رهی دستگی بود بھ سمت در رفتم و دستمو رودهی فای کردن باھاش بصحبت

 :گفت
 سایوا-مھند

 . رو بھ سمتم پرت کردی سمتش برگشتم کھ برگھ ابھ
 . چشمانم حلقھ زدی ناراحت شدم و ناگاه اشک تویلیخ

 .برش دار-مھند
 . بودیی چک با مبلغ باالھی. شدم و برگھ رو برداشتمخم

 ... ام ثبتھی مھرستیالزم ن- اورورا
 : ادامھ بدم و گفتنذاشت

 .نھ-مھند
 ترکش دی کھ االن رو بھ روم بود و من بامی بھ تمام زندگی بار نگاھنی آخریبرا

 ی ولی چی از رودونمینم. اش دوختمی رو بھ چشمان آبسمی انداختم و چشمان خکردمیم
 .نییسرشو انداخت پا

 : زدم و برگشتم و خواستم از اتاق خارج بشم کھ گفتیلبخند
 اورورا...خوامیمعذرت م-مھند

 . تا ابد در ذھنم ثبت شدنی ھمی بار بود کھ عشقم بھم گفت اورورا برانی آخرنیا
 . نگفتم و از اتاق خارج شدمیچیھ

 نیسوار ماش..ھی گرری از شرکت خارج شدم چون ھر لحظھ ممکن بود بزنم زیفور
 راه یتو. روشن کردنوی نگفت و فقط ماشیچی ھدی کھ حال و روزم رو دنیشدم ادو

  ھی:  کھ گفتمیبود
 

 ! دارمینظر
 !؟یچھ نظر- اورورا

 کھ بھت ی و با کسی از سام جدا بشیتونی می نداره ھا ولیالبتھ بھ من ربط- نیادو
 !ی کنی رسونھ زندگیصدمھ نم
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 .ازشون متنفرم.رسوننیھھ مردھا ھمشون بھ زن ھا صدمھ م- اورورا
 .جمع نبند اورورا- نیادو

 . بشم کھ سھ بار ازدواج کردهیمن دوست ندارم زن- اورورا
 !ھ؟یچاره چ- نیادو

 ؟ی شناسی رو میتو فرد خوب- اورورا
 .اره- نیادو

 !ھ؟یک- اورورا
 . نشستھشتیپ- نیادو

 یناگاه جرقھ ا!رممکنھیغ!ازدواج؟!ن؟یمن با ادو...گفتی می چنی چھار تا شد اچشمام
 نی افتاد کھ بھم گفتھ بود با ادوادمی فرشتھ مو بھ مو ی شد حرف ھاجادیدر ذھنم ا
  یازدواج م

 
 . بحث عوض کنمخواستمیم.کنم

 .شمی مادهی بانک پھی کیمن نزد- اورورا
 .باشھ- نیادو
 : شدم و گفتمادهی پنی نگھ داشت از ماشی بانککینزد

 رو اجاره یی جارمی پولمو نقد کردم منکھی منم بعد از ادی شما برگھیخب د- اورورا
 .کنمیم

 !؟ی کنی قبول مشنھادمویپ.باشھ- نیادو
 قبولھ.. ھم دارمگھیمگھ راه د- اورورا

 . خوشحال شدنیادو
 یبا..ممنونم- نیادو

 طول قھی دق٤٠ زدم و رفتم تا چک رو نقد کنم حدود یلبخند. گازشو گرفت و رفتو
 . امشب اونجا موندمیآژانس گرفتم و بھ ھتل رفتم و برا.دیکش

 ی نمدمی تخت دراز کشی کھ از خواب بلندشدم صبحونھ ام رو خوردم و روصبح
 زنگ لمیموبا! برام معنا نداشتیاصال زندگ! کنمی زندگیدی بھ چھ امدی باگھیدونستم د

  دمی داشتم کھ دخورد برش
 

 : ناشناسھ جواب دادمشماره
 بلھ؟- اورورا

 .دیچی گوشم پی تونی ادویصدا
 ؟یسالم خوب- نیادو

 !؟ی کرددایشمارمو از کجا پ.سالم ممنونم- اورورا
 .دی کش رفتم ازت و خندی جورھی- نیادو
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 ؟ی داریکار- اورورا
 ؟یفقط بگو کدوم ھتل... دنبالتامیحاضر شو م- نیادو

 ! دنبالم؟یای بیخوای می چیبرا- اورورا
 !می تا عقد کنی مونی ببرمت خونھ خودت فعال تو آپارتمان من مخوامیم- نیادو

 ...اما- اورورا
 : و گفتدی حرفم پروسط

 .میاما و اگر ندار- نیادو
 !گھ؟یواحدم جداست د- اورورا

 .آره- نیادو
 (....) آدرسنی بھ اایب.باشھ- اورورا

 شدم چون حالت تھوع داشتم قرص ضد تھوع  رو قطع کردم و بلندشدم و حاضریگوش
 اش رو داد شھی پام ترمز کرد شی جلونی ادونیماش.ھم خوردم و از ھتل خارج شدم

  ی دودنکی و عنییپا
 

 . باالایب...اورورا خانم: چشمانش برداشت و گفتی رو از رواش
 . شدمنی زدم و سوار ماشیلبخند

 ! حساب ھم نکردمھیتسو! تو ھتل ھستش ھالمیمن ھنوز وسا- اورورا
 .دمی نداره خودم ھمھ کارھا رو انجام میرادیا- نیادو

 .باشھ- اورورا
 نویماش, دی کھ فھمنی بھش انداختم سام بود وحشت کردم ادوی زنگ خورد نگاھلمیموبا

 ! بده بھ منلویموبا: پارک کرد و گفتییجا
 .اخھ سام- اورورا
 : گفتکوبنده

 !بده بھ من- نیادو
 . بھش دادم دکمھ اتصال رو زد و جواب دادلویموبا
 بلھ؟- نیادو

-........... 
 ! اورورا رو از دست تو نجات بدهخوادی دوست کھ مھیفکر کن - نیادو

-............ 
 ! محترم درست صحبت کنیآقا- نیادو

-............... 
 .نمتونی بی جلسھ دادگاه مر،دریخ- نیادو

 روشن نوی نگفتم ماشیزی چنی ھمی براھی بھم داد حس کردم عصبانلوی کرد و موباقطع
 .کرد و بھ راه افتاد
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 از اون تی شد من ھم بھ تبعادهی خاموش کرد و پنویماش.  نگھ داشتی آپارتمانیجلو
 کھ ی سوختھ و کرمی سنگ بھ رنگ قھوه ای بود با نمایکی شیلی شدم آپارتمان خادهیپ

 . بودی خاصبیترک
 ! ھم از آپارتمان من چھ طوره؟نیخب ا- نیادو

 .ھیعال- اورورا
 ی تا وقتی من ھستیی منھ تو ھم واحد رو بھ روی طبقھ است کلش برا١٠ نجایا- نیادو

 !کھ عقدت کنم
 رو بھ رو شدم از جلو بھ طرف ییبای زیلی خاطی تکون دادم دروباز کرد کھ با حیسر

 از کناره ھاش باغچھ ی داشت ولی راه داشت و وسطش راھرو بھ سمت البنگیپارک
   داشت کھ پریکوچک

 
 : زدم و گفتمیلبخند. بودبای زی گلھااز

 . قشنگھیلیخ- اورورا
 .یدیخوشحالم کھ پسند- نیادو

 .می و بھ طبقھ اول رفتمی سوار آسانسور شدمی راه پلھ شدوارد
 ! طبقھ استھی ھیخب چھ کار- اورورا

 .من دوست دارم- نیادو
 : اشاره کرد و گفتیر واحد بھ دمی آسانسور خارج شداز

 . واحد شماستنیا- نیادو
 مال شماست؟, ییواحد رو بھ رو.ممنونم- اورورا

 . واحدتوندی کلنمی اایب: شلوارش در آورد و گفتبی از جیدیکل. آره- نیادو
 خوشگل و یلی خیوا. کردم و در واحدم رو باز کردمی رو ازش گرفتم و تشکردیکل
 در گلوم ی کھ مھند بھم داده بود افتادم بغض بدی خونھ اادی. بود و مبلھ بودکیش

   چمدونمو بھمنیادو.نشست
 

 اتاقم گذاشتم ی زدن خونھ چمدونمو تودی و از خونھ خارج شد درو بستم و بعد از دداد
 . جا بھ جا کردملمویو کم کم وسا

ل  گوزالی کردم،سری تماشا مونیزی مبل نشستھ بودم و تلوی شب بود و رو٨ ساعت
 . بودنیزنگ در بھ صدا در اومد بلند شدم و درو باز کردم ادو.بود عاشقشم

 .سالم- اورورا
 ؟یسالم چھ طوره خونھ؟راحت- نیادو

 .دمی خونھ رو االن بھتون منیاجاره ا.ھیممنونم عال- اورورا
 . خوادینم- نیادو

  دادمنی پولم،پول اوردم و بھ ادوفی کی و از تورفتم
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 : زد و گفتی لبخندنیادو
 ! تو؟امی بشھیم.از تو پول گرفتن خوبھ- نیادو

 منی بھ سمت سالن نشدیی تعارف نکردم بفرمادیاوا خاک بر سرم ببخش- اورورا
 مھند بھ خونھ ام اومده ی بارنی اولی آورادمیبا . مبل نشستی کردم روشییراھنما

   بھیدوباره بغض کردم ول
 

 . قورتش دادمیسخت
  قھوه؟ای یچا- اورورا

 . باشھ بھترهیچا- نیادو
 : گفتمکردمی رو دم می کھ داشتم چانطوریھم

 ؟ی ھستیرانیتو ا- اورورا
 . کشورمنی عاشق ایآره ول- نیادو

 .آھا- اورورا
 . خبر خوب برات دارمھی نی بشایب- نیادو

 .باشھ- اورورا
 . مبل رو بھ روش نشستمی رو گذاشتم تا دم بکشھ و خودم ھم اومدم رویچا
 !ی از دست سام خالص شدگھید- نیادو

 !؟یچجور- اورورا
 . کرده و قصد داره با اون ازدواج کنھدای دوست دختر پنکھیمثل ا- نیادو

 . اش ھستمغھیمن کھ ھنوز ص- اورورا
 . رو باطل کردغھیخب ص- نیادو

 !رسھیفکر کردم کار بھ دادگاه م!؟ی زودنیبھ ھم- اورورا
 .دمی کشیقی زدم و نفس عمیلبخند

 . زود کارھاتو انجام دادمگھینھ د- نیادو
 .متشکرم- اورورا

 کردم کیبھ طرفش رفتم و صورتمو بھ صورتش نزد. اشاره کرد کھ لپشو ببوسمنیادو
 بوسھ ام با نی اولادی. لب ھام قرار گرفتی لپاش لب ھاش رویتا لپشو ببوسم کھ بھ جا

  مھند افتادم کھ
 

 . لب ھاش رو از لب ھام برداشتنی ادودی اشکم چکقطره
 . خواستم ناراحتت کنمی نمدیببخش- نیادو

 : با دستم پاک کردم و گفتماشکمو
 . منتظره بودری ذره غھی نداره فقط یرادینھ ا- اورورا

 ! محضر؟می بریای فردا بشھیاورورا م- نیادو
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 ! منو زن خودش بکنھخواستی می زودنی حرفش جا خوردم بھ ااز
 !ست؟یزود ن- اورورا

 . خودتھلیم- نیادو
 ؟یتو تا بھ حال ازدواج کرد- اورورا

 !نھ- نیادو
 .ی کھ دوبار ازدواج کرده،ازدواج کنی زنھی با یخوایپس چرا م- اورورا

 .تو فکر کن اون زنو دوستش دارم- نیادو
 .اوھوم- اورورا

 !؟ی باھام آشنا بششتری ذره از خودم بگم تا بھی یخوایم- نیادو
 .آره- اورورا

 خواھر کوچک تر از خودم کھ خارج ھستن ٢ یدارا. ھستمیی رضانیمن ادو- نیادو
 . سالمھ مادروپدرم ھم در تصادف فوت کردن٢٧خودم ھم 

 .متاسفم: لب گفتمریز
 ھستم و ی نشدم منظورم دختر ھستش انسان منطقیتا حاال عاشق کس: دادادامھ

 گرفتن مدرکم بھ طور فشرده ی ھم ھستم و برامانی دکتر زنان زایدونیھمونطور کھ م
  االن ھم در. کردممطالعھ

 
 .کنمی کار ممارستانیب

 !یپس دکتر- اورورا
 ؟ی نداریسوال.با اجازه شما- نیادو

 .نھ- اورورا
 . ازت دارمی نھ بھتره بگم خواھشای شرط ھی من یول- نیادو

 !؟یچھ خواھش- اورورا
 اون بچھ خوادی دلم مادی مای بچھ ات بھ دنی و بزودیچون تو االن حاملھ ھست- نیادو

 و اگر ھم بدونھ ی دونھ کھ تو ازش بارداریچون سام ھم نم!احساس کمبود پدر نکنھ
 !.ستیبراش مھم ن

 ؟ی کھ پدر بچھ ام تو باشنھیمنظورت ا- اورورا
 . کھ رسما بچھ خودم بشھدمی اومد کارھاشو انجام مای بھ دنیوقت.آره- نیادو

با .  بگمی چدونستمیاومده بود نم ھمھ گذشت او زبونم بند و اشکم درنیاز ا - اورورا
 . من و بچھ ھم بھترهیبغض گفتم باشھ برا

 .اری رو بیخب حاال بلندشو چا- نیادو
 .می و باھم خوردختمی ری زدم و بلندشدم و چایلبخند

 خوردم و بعدش قرص ی بود شام مختصری پر از خوردنخچالی حال نداشتم گھید
 .دمیمسکن و ضد تھوع خوردم و خواب
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 از ییصداھا. شدمداری کھ مشامم رو پر کرده بود از خواب بی خوبی از بوصبح
 : گفتمنی ھمی برادمی اولش ترسومدیآشپزخونھ م

 ! اونجاست؟یک- اورورا
 : گفتیی آشنایصدا

 .لھیمنم،جم-
 تھ قلبم خوشحال شدم از اتاق خارج شدم و بھ طرف آشپزخونھ رفتم و در آغوشش از

 .گرفتم
 . چقدر دلم برات تنگ شده بودی دونی نمیوا- اورورا

 . دلمزی عزنطوریمنم ھم-لھیجم
 . نشستمزی پشت می صندلی اومدم و رورونی آغوشش باز

 . صبحونھ منم بده ضعف کردمنی ایزنی زحمت ھمونطور کھ حرف میب- اورورا
 .گھی دنھی ھمی ظھر از خواب بلند ش١٢ ساعت یبلھ وقت-لھیجم

 ! ھستش؟١٢ساعت - اورورا
 .زمیسوپ برات درست کردم عز.آره-لھیجم

 . عاشق سوپ ھات ھستمیدونیممنونم م- اورورا
 ! خالھ چھ طوره؟گری جیراست-لھیجم
 .خوبھ: و گفتمدمیخند
 زمی عزی سوپ برانمی اایب-لھیجم

 .خوردمیبا ولع م... گذاشت شروع کردم بھ خوردنزی می سوپو روکاسھ
 . بچھ ام چقدر گرسنھ بودهنیبب...نگاھش کن-لھیجم

 . زدم و دوباره مشغول خوردن شدمیلبخند
 . خوشمزه بودیلی خی مرسیوا- اورورا

 .زمی عزکنمیخواھش م-لھیجم
 دارم بازشون امی تا پ٣ دمید. ھستش قطع کردی کنمی تک زنگ خورد تا اومدم ببلمیموبا

 .کردم
 ! کارت دارهنکھی سام مثل االی ومی دنبالت برامیحاضر شو م: نوشتھ بودنیادو

 !؟یدی جواب نمزنمی زنگ میچرا ھر چ:ی بعدامیپ
 اورورا؟:ی بعدامیپ

 منو بدبخت کرده حاال نمشی دوست نداشتم ببی از سام حتومدی بدم میلیخ.دمی کشیپوف
 . خواد بره با دوست دخترش باشھیھم م

 . برمدیمن با- اورورا
 . کنم بھت سر بزنمی می منم برم سعزمیباشھ عز-لھیجم

 .ممنونم- اورورا
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 از خونھ بھ سمت اتاقم رفتم و لھیبا رفتن جم. کردمی رو بغل کردم و ازش خدافظلھیجم
 بود دهی رنگ و روم پرنکھی کنم تا بپوشم اول بخاطر ادای پی کردم لباس مناسبیسع

  کرم پودر بھ صورتم
 

 برداشتم و بعد فمویک.دمی پوشی صورتی با بلوز بافتنی مشکیشلوار لولھ تفنگ.زدم
 . زنگ زدمنی و بھ ادودمیعطرزدن کفش لژدار پوش

 .الو من آمادم- اورورا
 .نیی پاایب- نیادو
 . شدمنی ادونی خونھ خارج شدم و سوار ماشاز

 سالم- نیادو
 سالم- اورورا

 . روشن کرد و راه افتادنوی ندارم ماشی کھ حال و روز خوبدید
 ! داره؟کارمینگفت چ- اورورا

 نھ- نیادو
 شدم ناگاه استرس تمام وجودمو فرا ادهی پنیاز ماش. نگفتمیچی ھالی بھ ودنیرس تا

 از خدمتکارھا باز یکی زنگ رو زدم دمی رسالیقدم برداشتم و بھ در و.گرفت
   شدم سام رو بھ روالیوارد و.کرد

 
 . اش متنفر بودمافھی قنی من از ای جذاب بود ولشھی بود مثل ھمسادهیوا
 بھ سمت سام اومد و خواست بوسش کنھ کھ چشمامو بستم ی زننده اشی با آرای دخترھی

 ...نییو سرمو انداختم پا
 . سام سرمو بلند کردمی صدابا

 .می تو اتاقم با ھم حرف بزنای بشھی کھ نمنجایا-سام
 . خاطرات تلخم با اون بودادآوری دمی ترسی اتاق سام ماز
 سرم یی نکنھ بالستادیقلبم ا. بست ھمراه سام وارد اتاقش شدم او بالفاصلھ درو بھ
 !ارهیب

 !؟ی کردم کھ اون بال رو سرم اوردکاریمن در حق تو چ- اورورا
 .یفھمیبعدا م-سام

 ! کھ مردم؟یھھ وقت- اورورا
 .نمی تخت بشیاشاره کرد رو!یفھمی مینھ بزود-سام
 . تخت نشستی مبل رو بھ روی تخت نشستم خودش ھم رویرو
باھم . بھ نام اورورا آشنا شدمییبای زیلی چشمامو باز کردم با دختر خیاز وقت-سام
 . بودنیری شیلی خمی کردی میباز
 !و االن چھ تلخ... بودنیری بغض کردم چقدر شمونی خاطرات بچگی آورادی با
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 ی ولی گفتی و بھ من زور می بردی چون ھمش تو مومدی ازت خوشم نملیاوا-سام
 !ی ببازی حتای ی کنھی گرذاشتمی نمگھی و کارھات شدم د رفتارنیبعدش کھ عاشقت ھم

 !دمی برگھید!  من االن باختمیول- اورورا
 بای گفتم دختر زی داشتم ممیبگذر! منم باختم.ادامھ حرفشو نزد...تو و پدر, اورورا-سام
 کھ تمام یدی دی پات بھ خونھ ما باز شد عاشق تر ھم شدم میوقت. ی بودیطونیو ش

  وقتمو برات اختصاص
 
 ھر دومون ی سالگ١٥ تو سن نکھیتا ا. نوشتمی مشق ھات رو ھم می دادم و حتیم

 .ادامھ نداد.... وقتچی کھ ھمیبھ ھم قول داد. کھ حسمون عشق بودهدمیفھم
 .می وقت نھ بھ ھم نگچی کھ ھمیقول داد- اورورا

 .آره-سام
من با .ی و رفتی بھت گفتم نرو تو نھ گفتیوقت!ی تو قولمون رو شکستیول- اورورا

 .رفتنت کم داغون نشدم
 گھید.  شدلیعشق من بھ تو بھ ھوس تبد, اورورا.  نداشتمی اگھیمن ھم چاره د-سام

 !ی ام بودیی لذت جوی برالھی وسھیدوست نداشتم و فقط برام مثل 
 فموی تحمل نداشتم بلند شدم و کگھید. انداختمنیی و سرمو پادی حرفش اشکم چکنی ابا

 : در گذاشتم گفترهی دستگیبرداشم و بھ طرف در اتاق رفتم دستمو کھ رو
 !دمتی پرستی عاشق تو بودم با تمام وجودم می سالگ١٧ من تا یول-سام
 . و ناراحت بودمی عصبانیلی خارج شدم خالی اتاق و بعد از واز
 . نشستمنی ماشیتو

 ؟ی ازش بارداریت گفت؟بھش کھ نگفیچ- نیادو
 !نھ بھش نگفتم مگھ خلم.احساسشو بھ من گفت- اورورا

 ! بھت داره؟ی احساسیچ- نیادو
 !ھوسھ!ستیعشق ن- اورورا

 دمی کشنیی رو پاشھی خواست شی تازه می روشن کرد و راه افتاد دلم ھوانوی ماشنیادو
 کرد چھ حس ی را نوازش ممی باد موھادمی کشیقی بردم و نفس عمرونیو دستمو بھ ب

  یسع. بودیخوب
 

 . تمام افکار مزاحمم را دور کنمکردم
 !؟یخوشحال- نیادو

 : بھ داخل اوردم و گفتمدستمو
 ؟ی چیبرا- اورورا

 .دیخند! ی زن من بشیخوای منکھی ایبرا- نیادو
 : گفتممیری حالشو بگنکھی ابرا
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 !اتفاقا ناراحت ھم ھستم- اورورا
 .دلتم بخواد- نیادو

 ؟ی خری قرص برام مکنھیسرم درد م. خوادینم- اورورا
 .ستی بچھ ات ھم خوب نیبرا! ھاستی در مصرف قرص خوب نی روادهیز- نیادو

 .تو فقط بخر- اورورا
 زجر ینجوریاورورا مگھ تو چند سالتھ کھ ا. خرمیباشھ االن از داروخونھ م- نیادو
 !؟یدیکش

 سالمھ٢٢- اورورا
 . لذت ببرتی از زندگی جوونیلی خنیبب- نیادو
 . اومدقھی شد و بعد چند دقادهی پنی داروخونھ نگھ داشت و از ماشی جلونویماش

 : ھارو بھ دستم داد و گفتقرص
 . براتدمی و آھن ھم خرنیتامیقرص و- نیادو

 .ممنونم- اورورا
 . بھ زنم برسمدی باکنمیخواھش م- نیادو
 . راه افتادنیادو

 ی بچھ ام می کردم دلم برای منکاروی بار بود کھ انی شکمم گذاشتم اولی رودستمو
 خورد ی تکون نمدیحسش کردم شا.ادی رحم بی بیای دننی خواد بھ ایسوخت کھ چرا م

   من با تمام وجودمیول
 

 . مھند بودی بچھ برانی کاش ایول. کردم چون من اونو بھ وجود اورده بودمی محس
 ! بشھیچھ بچھ خوشگل- نیادو

 ؟یچ- اورورا
 !شھی خوشگل میلیاگھ بھ تو بره خ- نیادو

 چی کردم حوصلھ ھی خدافظنی شدم و از ادوادهیپ. توقف کردنیماش. زدمی محولبخند
 زنگ در ی ظھر بود کھ صدا١٢ساعت . کس رو نداشتم وارد واحدم شدم و درو بستم

  اومد بھ سمت در
 

 . بودنی و بازش کردم ادورفتم
 ؟ی داریسالم، کار- اورورا

 بخور نوی اایب: بھ دستم داد و گفتییرف غذاظ.خب ظھره برات غذا اوردم- نیادو
 .ی فکر کنم دوست داشتھ باشھیرانی ایغذا

 : زدم و گفتمیلبخند
 . ممنونم ازتخورمی ملیبا کمال م- اورورا
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درو بستم و بھ طرف آشپزخونھ رفتم و ظرف غذارو . داد و رفتلمی تحوی جذابلبخند
 . بودیقرمھ سبز. داشتیی چھ بوی گذاشتم درش رو باز کردم وازی میرو
 ... فراوان شروع کردم بھ غذاخوردنلی نشستم و با مزی پشت می صندلیرو

 یامی نگاه کردم پلموی قاشق غذام رو خوردم و موبانی اومد آخرلمی لرزش موبایصدا
 . اومده بودنیاز ادو

 .ارمی االن برات می لباسمی کنی محضر و عقد ممیریفردا م:امیپ
 . بھ دستم دادی لباسنیبھ سمت در رفتم و بازش کردم ادو زنگ در اومد یصدا

 .ممنونم- اورورا
 ی نقره ای با دکمھ ھای اروزهی فی آبد،مانتوی شلوار دمپا سفھی انداختم ی لباس نگاھبھ

 کھ نجای دونم چرا شال داده بود اخھ ایفقط نم.ی نقره افی رنگ با کدیشال نازک سف
 ! استھیترک
 !؟یدیپسند- نیادو

 ؟ی چیشال برا.ھیآره عال- اورورا
 !یموقع نماز خوندن الزم دار- نیادو

 !؟ی چینماز برا- اورورا
 . خدا آغاز بشھادی با مونیدوست دارم شروع زندگ- نیادو

 . زدمی محولبخند
 ! بکنمشی آراخوامیم.رمی وضو بگستمی من بلد نیول- اورورا

 ! بدمادتی داخل و امی نداره بیاگھ اشکال- نیادو
با . کھ وارد خونھ شد درو بستمنی کردم ادوتشیبھ داخل ھدا, نھ اشکال نداره- اورورا

صبر حوصلھ نشست و بھم تمام احکام در مورد نماز و وضو گرفتن رو گفت و 
  خودش کمکم کرد تا وضو

 
 .رمی بگادی رو گرفتن

 .تشکر کردم- اورورا
 .کنمیخواھش م- نیادو

 . کرد و از خونھ خارج شدیخدافظ
 گذشت از خواب بلند شدم و بعد از صبحونھ خوردن اول دوش ی زودنی ا روز بھھی

 رو بھ صورتم زدم و دی شدم اول کرم پودر سفشیمشغول آرا. گرفتم و بعد وضو گرفتم
  یبعد کرم برنزه رو

 
 ام رو برداشتم و یکی ام بھ روش خودم زدم تا گونھ ام برجستھ بشھ خط چشم ماژگونھ

 کار کردم و در آخر رهی تھی پلک ھام سای زدم و رولمی ردمی کشیخط چشم خوشگل
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  رژلب قرمز
 

 برداشتم و از خونھ فمویک.  ھم پام کردمدیلباس ھامو تنم کردم و کفش پاشنھ بلند سف.زدم
 جذاب یلی خی اومد وارونی ھم از واحدش بنیادو, خارج شدم بھ محض خارج شدنم

  پشیشده بود بھ ت
 

 کھ زده ی مشکونی مارکدار و پاپدی سفراھنی با پی انداختم کت و شلوار مشکینگاھ
 مثل مھند قد بلند نی شده بود موھاش ھم با ژل درست کرده بود ادوی خواستنیلیبود خ

  ی ورزشکارکلیبا ھ
 

 ومدی کھ بھ صورتش می و دماغی قلوه ای لبادی سفی خوشگل پوستی چشمان مشکبود
 . کردی اضافھ متشی داشت کھ جذابشمیتھ ر
 شد نگاھمو ازش گرفتم و از آپارتمان خارج شدم رهی پاش کرد و بھم خی مشککفش

 نگھ نوی ماشی مسجدیجلو. شدمنیسوار ماش. اومدنشی با ماشنی فکر بودم کھ ادویتو
 .داشت

 ! محضر؟میمگھ قرار نبود بر- اورورا
 .میکنیتو مسجد عقد م- نیادو

 نشستھ بود ی صندلی رویی حاج اقامی و بھ داخل مسجد رفتمی شدادهی پنی از ماشباھم
اول شناسنامھ ھامون رو .می کھ اونجا بود نشستی دوتا صندلیکھ فکر کنم عاقد بود رو

   و بعدمینشون داد
 

 ... کرد بھ خوندن خطبھ عقد دائمشروع
 . شالمو ھم سرم کردمنی اشاره ادوبا

 .اومده بودن ھم بھ عنوان شاھد نی تا از دوستان ادودو
 در یی رضانی شما را بھ عقد دائم ادولمی بنده وکایآ, یسرکار خانم اورورا پناھ-عاقد

 آورم؟
 . خواست بھش بلھ بگمی کردم دلم نمسکوت

 . نرهادتیقرارمون :  آروم گفتنیادو
 .بلھ:  گفتمیلی می ببا

 من اصال خوشحال نبودم حاال من و اون محرم ی دست زدن ولنی ادودوستان
 ... از قبلشتری بی ترسم حتی ازش میلیخ.میشد
 کرد و اون ی با دوستاش خدافظنی ھم بلھ گفت و بعد امضا کردن عقد نامھ ادونیادو

 .ھا رفتن
 .می نماز بخونایخب ب- نیادو
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 یدم تمام کریسع.ستادمی بھ نماز انی عقب تر از ادوی رو پھن کردم من کمسجاده
 ھمھ نی داشتم حس آرامش بعد اینیریحس ش. کنمتی کھ بھم گفتھ بود رو رعایاحکام

  االن دو نفر بودم...سال
 

 حیبعد از نماز خوندن تسب.ادی بای و فرزندم دوست داشتم زودتر فرزند دلبندم بھ دنخودم
 .گفتم و سجاده رو جمع کردم

 !ی بھ خواستھ ام عمل کردنکھی از ایمرس- نیادو
 . کنمیخواھش م- اورورا

 زد لبھاشو یطونی کرد و لبخند شکی اومد و صورتشو بھ صورتم نزدکمی بھ نزدنیادو
 .دی پلک چشمام گذاشت و بوسی لحظھ لبھاشو رونیدر آخر. کردکیبھ لبھام نزد

 !عاشق چشماتم- نیادو
 ی روسی خی جانی شد ادوی گونھ ام جاری حرفو مھند بھم زده بود اشک رونیھم

 .دیگونھ ام رو بوس
 یتو. میدستمو گرفت و از مسجد خارج شد.  دلمزی عزستی نھیاالن وقت گر- نیادو
  کھ گفتممی نشستنیماش

  میدی وقتھ کھ لباس نخریلی خمی کندی خرمی بریایم
  خرمی ھم برات می لباس حاملگھ،یفکر خوب- نیادو
 کھ چشمم دمی دی رو می لباس فروشیداشتم مغازه ھا. روشن کرد و بھ راه افتادنویماش

 از کمرش ی بود و قسمتی ھاش تور صورتنی کھ آستی بلند صورتراھنی پھیخورد بھ 
 تور بود

 ھیلباس قشنگ- نیادو
  طرفش برگشتمبھ

 برام راھنوی دستمو گرفت و داخل مغازه برد و بھ فروشنده گفت تا پنیادو
وارد اتاق پرو شدم و درو بستم . لم داد بھ دستم داد و بھ سمت اتاق پرو ھراھنویپ.ارهیب

   بھمیلی خدمی پوشراھنویو پ
 
  محشر شده بودمومدیم

 نمتیدرو باز کن بب: در زد و گفتنیادو
 رهی نظیب:  اندامم کرد و بعد گفتی تا باالنیی از پای اول نگاھنی باز کردم ادودرو

 ممنونم- اورورا
 بھ ستی ننی ادودمی بستم و لباسمو عوض کردم از اتاق پرو خارج شدم کھ ددرو

 :فروشنده پسر گفتم
  کھ با من بود کجا رفت؟یی اون آقادیدونینم- اورورا

 ... باھات در ارتباط باشمیدیشمارتو م.ولش کن.ادی دونم،االن مینم
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 . ھستشنی ادودمید. دستمو گرفتیکی زد کھ ی ادامھ حرفشو مداشت
 ش؟یفرما- نیادو

 ! خواھرتونی خواستگارامی بخواستمیم.  زدمی با خواھرتون حرف م،یچیھ-
 ! گفتی می چنی گرد شد اچشمام

 : گفتی بلند و عصبانی با صدانیادو
 !؟ی؟خواستگاریچ- نیادو

 بلھ-
 ! زن منھنیا- نیادو

 : گفتدهی کھ معلوم بود بھ خواستھ اش نرسپسره
 ... آقادیببخش-

 میدستمو فشرد و از مغازه خارج شد, نیادو
 !یپول لباسو نداد...سایسا،وایوا- اورورا

 ! باشھ؟امی تا من بی مونی منجایھم- نیادو
 .باشھ- اورورا
 کھ برگشت با ھم نیادو. شدمرهیبھ رفت و آمد مردم خ. برگردهنی تا ادوستادمی امنتظر

 بھ رنگ ی تا لباس باردار٣ و من می پوشاک رفتدی خری کھ برایبھ فروشگاه بزرگ
  ،سورمھی زرشکیھا
 
چند تا کفش ! ی بپوشرهی تی لباس ھای بارداری بھتره وقتگمیم. دمی خری،مشکیا

 دیخوشگل ھم خر
 من فقط میبھ خونھ برگشت.می و غذا خوردمی رفتیکی شده بود بھ رستوران ششب

 یلی خونھ اش بزرگ بود و خیلی خیلی خنیچمدونمو جمع کردم و اومدم خونھ ادو
 .... و خوشگلکیش

 ی دونستم امشب چینم. کردی تماشا مونیزی داشت تلونی و ادومی مبل نشستھ بودیرو
 شتری ترسم بنی ادویبا صدا.دی لرزی مسئلھ تنم منیاز فکر ا!  مردهھی ھم نیادو!شھیم

 شد
 ؟...اورورا- نیادو

 بلھ- اورورا
 ؟یدیترس- نیادو

 ھا؟- اورورا
 .زمی بھت ندارم عزی کارینترس تو باردار- نیادو

:  رو شکمم گذاشتم و گفتمیدست.  راحت شدالمی خدمی کشیقی جملھ اش نفس عمنی ابا
 تونستم باور کنم دارم مادر ی نبودم چون نمی من مادر خوبدیشا!  منیممنونم جوجو
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  ی شم بھ ظاھر میم
 

 ی بچھ ایاونم برا!  باشھ؟یوب تونھ مادر خی سالھ واقعا م٢٢ دختر ھی مگھ ی ولگفتم
 ! نشدهلیبھ خواست خودش تشک

 م؟یاورورا بخواب- نیادو
 مھند بود ی حس کردم مھند منو صدا زد صدای دونم چرا ولی سمتش برگشتم نمبھ

 . شدمکی بھش زدم و بھش نزدی بود لبخندنجای شد مھند من ایباورم نم
 اورورا- نیادو
 : دادم و گفتمھیبھ مبل تک.  بود مھند من نبودنی ادونیا. اومدمرونی بای رواز

 ... فکر کردمدیببخش- اورورا
 دوست دارم تو منو مرد خودت ی ولستمی اورورا من عاشقت ننیبب! ادامھ نده- نیادو

 !یفرض کن
 .باشھ- اورورا

.  لبھام زدی روی نشون بدم بوسھ ای عکس العملنکھی برداشت و قبل ازی طرفم خبھ
 . اتاق بخوابیکیتو اون ...ی خانمریشب بخ:  گفتنیو شک بودم کھ ادیتو
 و دمی کشی با لبخندیقینفس عم. اتاقش رفت و درو بستی مبل بلند شد و توی رواز

 .دمی از اتاق ھا خوابیکی یبلندشدم و چراغ ھا رو خاموش کردم و تو
 بھ ی بود حالت تھوع بھم دست داد فورمارستانی نبود فکر کنم بنی کھ بلندشدم ادوصبح

 نی کاش ادویدست و صورتمو شستم ا.  رفتم و باال اوردمی بھداشتسیسمت سرو
  ی بود و ازش منجایا

 
 یزیبھ سمت آشپزخونھ رفتم تا چ!  حالت تھوع دارمشتری چرا صبح ھا بدمیپرس

 ...دمی نفھمیچی ھگھی خورد و دزی پام لھوی یبخورم ول
 

 نیادو
 

زنگ بزنم حالشو . دارشدهیتما االن اورورا ب ظھر بود ح١١ بھ ساعتم انداختم ینگاھ
 ینگران شدم ول...  بوق برنداشت٤ بوق ٣ برداشتم و شمارشو گرفتم لمویبپرسم موبا

   خودم گفتم البدشیپ
 

.  خارج شدم و بھ طرف خونھ رفتممارستانیزود کارمو انجام دادم و از ب!  رفتھحموم
 صداش زدم جواب یباز کردم ھر چ انداختم و درو دی درو باز نکرد کلیدر زدم ول

   داشتم نگرانگھینداد د
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  شدی مدهی اورورا دی شدم بھ طرف آشپزخونھ رفتم پایم
 ...ی وایا: لب گفتمریز
 ی بود و معلوم بود کھ سر خورده و افتاده روسی آشپزخونھ خکی طرفش رفتم سرامبھ

 ی فقط بیول. ھم نکرده بودیزی بود و خونردهیخداروشکر سرش ضرب ند...نیزم
  ھوش بود بغلش کردم و

 
 نیپرستارھا تا ماش.  خودم بردمشمارستانی گذاشتم و بھ سمت بنی ماشی توبردمش

لباسمو عوض .  بخشی بھ طرفم اومدن و کمکم کردن تا اورورا رو ببرم تودنیمنو د
  یکردم اورورا رو

 
پرونده . ده بود بھش سرم زدم اش شدم فشارش افتانھی بود مشغول معادهی خوابتخت

    ناراحت شدمیلی بھم نگفتھ بود خنوی ماه تو کما بوده ا٣اورورا رو چک کردم حدود 
 

 اورورا
 

 بد بود بھ یلی بودم سرم بھم وصل بود حالم خمارستانی بی باز کردم توچشمامو
ھ سمتم  بدی وارد اتاق شد تا منو دنی نبود در باز شد و ادویچکیاطرافم نگاه کردم ھ

 :اومد و گفت
 !؟یاورورا بھتر- نیادو

 . ضعف کردمیآره ول- اورورا
 .ی تا بخورارنی برات غذا بگمیاالن م- نیادو

 کھ فکر کنم ی خانمقھی بعد چند دقارنی زنگ زد تا غذا بنیادو.  تشکر کردمازش
 مخصوص زی و منمی تخت بشی غذا وارد شد و کمکم کرد تا روینیپرستار بود با س

   تخت گذاشت ویرو رو
 
 . خوشمزه ستیلی قرارداد از ظاھر غذا معلوم بود خزی می رو روینیس

 .گھی بخور دی کنی نگاه میبھ چ- نیادو
 مارستانی خوشمزه بود واقعا چھ بیلی گشنھ ام بود غذاش خیلی خوردن شدم خمشغول

  بودیخوب
 !خورهی غذا مینگاھش کن چجور- نیادو

 : اخم بھش نگاه کردم کھ گفتبا
 خدمتکار استخدام ھی... اورورای ذارم تنھا باشی نمگھید. منظورم بچھ ام ھستش- نیادو

 . کنمیم
 !یدونی بازم خودت می خواد ولینم- اورورا
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 .دمی تخت خوابی رفتم و اومدم روی بھداشتسی از غذا خوردن بھ سروبعد
 

 نیادو
 

 ختھی کھ تو صورتش ریی بود دستمو بردم طرف صورتش و موھادهی کھ خواباورورا
 واقعا حاال مھند رو درک دشیبود رو کنار زدم کھ دستم خورد بھ پوست نرم و سف

  خواستی کھ مکردمیم
 

  متعلق بھ اون باشھی فرشتھ انیچن
 ایخدا.  نشدبمی نصیچی کھ ھای دننیاز ا, حق منھ.  مال منھ، سھم منھگھی االن دیول

 . زدمشیشونی پی رویازت ممنونم بوسھ ا
 مھند...مھند: زمزمھ کرداورورا

 تو ی حتیعنی شدم ی عصبانیلی خدمی اسم مھند رو کھ شندی دی داشت خواب مانگار
 .رونیدستامو مشت کردم و از اتاق زدم ب! خواب ھم بھ فکر اون ھستش

 
 اورورا

 
 کردم بھ خودم ی سعی رفت ولی مجی باز کردم تو اتاقم بودم بلندشدم سرم گچشمامو

 کردم و شماره اش رو دای پلموی نبود موبانیمسلط بشم ھر جا رو کھ گشتم ادو
   کھ معلوم بودیباصدا.گرفتم

 
 . جواب دادستی خوب نحالش

 ھ؟یچ- نیادو
 ؟ییسالم،کجا- اورورا

 ! ھستمرونیب! ندارهیبھ تو ربط- نیادو
 ! زدی با من حرف نمینجوری کھ انی کردم ادوتعجب

 ! خونھ؟یای بی خواینم- اورورا
 ... بخوابم سرم شلوغھنجای امشب ھمدینھ،شا- نیادو

 احساس یلحظھ ا. خونھادی کنم کھ بی انگار من التماسش مادی کردم بھ جھنم نقطع
 خواستم سکوت خونھ ی رفت می میکی شب بود ھوا رو بھ تار٧ کردم ساعت یناامن

  نی ھمیرو بشکنم برا
 

 . رو روشن کردمونیزیتلو
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 ی باشھ بھ طرف در رفتم ولنی ادونکھی ادی بھ امی در بھ صدا در اومد با خوشحالزنگ
آھستھ بھ سمت اتاقم . دارهدیتازه اون کل.ادی کھ گفت امشب نمنی مردد شدم ادویلحظھ ا

  لمویرفتم و موبا
 

 ؟ییکجا: دادمامی پنی و بھ ادوبرداشتم
 !مارستانی باشم،بیخواستیکجا م: دادامی پقھی چند دقبعد
 زنگ درو ی ساعت ھمی زنھ ترس بھ سراغم اومد نی زنگ می کھ داره ھھی کنی اپس

فوقش ! نھی باشھ ولنی از دوستان ادویکی دی شادمی کشینفس راحت.زد و باالخره رفت
   زنھ بھیزنگ م

 
 کوک کردم تا از فردا خونھ رو لوی خوردم و موبایشام مختصر!گھی دنی ادولیموبا

 دمیبرق ھا رو خاموش کردم و خواب.  خونھ سرگرم کنمیودمو با کارھامرتب کنم و خ
 شدم دست و صورتمو شستم و صبحونھ خوردم داری از خواب بلمی آالرم موبای صدابا

 بھ بچھ ھم نرسھ شکمم نسبت بھ قبل یبی خونھ رو انجام دادم تا آسیآروم آروم کارھا
  دای پی ذره برآمدگھی
 

 ای دادم ی اھنگ گوش مایھنگام کارم . شدی نمدهیور واضح د بازم بھ طی بود ولکرده
 ی مبل نشستم و دستمو رویرو. ماھھ ام حرف زدنھی نی کردم با جنی شروع منکھیا

 :شکمم گذاشتم و گفتم
 من بھ دیتو تنھا ام. بازم من دوست دارمی دختر ولای ی دونم تو پسری من نمنیبب

 ی کھ تمام مراحل زندگی دستم و دختری عصایشی کھ می اگھ دختر باشی ھستیزندگ
  کنار مادرشھ و از

 
 یشی میاگر ھم کھ پسر باش.دهی اون ھا رو انجام نمرهی گی مادرش درس ماشتباھات

 ی اقایشی و میکنی پدرتو کھ رفتھ برام پر می تو جارمیبا تو ھمھ جا م! مامانپیخوشت
 .باالسرم

 .ت بھ سام خراب بشھ خواستم ذھن بچھ ام نسبی نمی دونم چرا ولینم
 ی برامھی قی مبل بلند شدم و بھ سمت آشپزخونھ رفتم با استفاده از کتاب آشپزی رواز

 انجام داده بودم در اتاقم یادی زی خستھ بودم کارھایلیخ.خوم درست کردم و خوردم
   تختیرفتم و رو

 
 . کھ خوابم برددی نرسقھی بھ چند دقدمی کشدراز
 ینم.دی شکمم گذاشت و لمسش کرد قطره اشکش چکی بھ سمتم اومد و دستشو رومھند

 ناراحت ھستش ی موضوعھی دونستم کھ مھند از ی کرد فقط مھیدونستم چرا مھند گر
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  از خواب
 

 ١٢شب ساعت . ی و منو با خاطرات و خواب ھات رھا کردیمھند خودت رفت.دمیپر
 زنگ در ی تا اومدم بخوابم دوباره صدا خواستم بخوابم ظھر کھ نشد بخوابمیبود م

   ھماروی نیبلند شد اه ا
 

 زد تمام ی زنگ گذاشت و برنداشت بھ در لگد ھم میدستشو رو!  ھاستی کن نول
 بغل گوشم ییصدا.  تخت نشستم و پاھامو بغل کردمی کرد رودنیبدنم شروع بھ لرز

  اورورا.  گفتی مدمیشن
 

 رهی بر چھره بھم خیبھ بغل دستم نگاه کردم مھند بود کھ با لبخند... منیبای زفرشتھ
 زنگ ی صداگھید!  توھمھی! استی روھیبلکھ ! ستی مھند ننی دونستم ایشده بود م

  برام مھم نبود چشمامو بستم
 

 ھوا معلق ھستم ی فکر کردم روی شم لحظھ ای رھا می کردم دارم از ھمھ چاحساس
 دنی چشمانم شروع بھ باری نکرده بود اشکھایریی تغزی چچی ھچشمامو کھ باز کردم

  یبغض بد... کردن
 

 ی ولی بده بغض داشتھ باشیلی خی کنم ولی خودمو خالدی کردم بای گلوم بود حس مدر
 کردم زی تو قفل در گوشامو تدی چرخش کلیبا صدا! ی کنھیآروم و بدون صدا گر

   وارد خونھ شد ویفرد
 

 !؟یداری گفت بدیتا منو د.  بودنی بست از اتاق خارج شدم و وارد ھال شدم ادودرو
 : گفتمتی عصبانبا

 ...یدونیم! ؟یذاریچرا تنھام م! خواب باشمیانتظار دار- اورورا
 . شدممونی حرفمو بزنم کھ با گفتن حرفش پشھی بقخواستم

 !بھ من چھ- نیادو
 ی و ھندزفردمی تخت دراز کشی اتاقم رفتم و روی اتاقش و درو بست منم توی تورفت

 ی گذاشتم و پتو رو رونی غمگی گوشم گذاشتم آھنگھای وصل کردم و تولمیرو بھ موبا
  ی و بدمیخودم کش

 
 ..ستمی گرصدا

 دهی بھ من نمیتی خونھ و اصال اھمادی مری شب ھا دنی و ادوگذرهیماه از اون شب م١
 مونم ی تنھا تو خونھ مشھی رو حس کنم ھمنیجن تونمیشکمم بزرگ تر شده و بھتر م
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   ھم ھر شبارویاون 
 
 با لباس می راحتی تو خونھ برارهی کنھ و می مجادی و مزاحمت ازنھی و زنگ مادیم

 انجام نی خونھ ھم خود ادوی ھادی خررمی نمرونی وجھ بچی گردم و بھ ھی میباردار
   بھنیامشب ھم ادو. دهیم
 

 و کنواختی برام یزندگ.  و من طبق معمول تنھامادی ھستش خونھ نمفتی شنکھی ابھانھ
 بچھ تو شکمم بود دوباره نی ھمدمی کردم تنھا امی تحمل مدی بایخستھ کننده شده بود ول

   زنگ دریصدا
 

 شکستن در از خواب ی کردم بخوابم با صدای گوشم گذاشتم و سعی شد پنبھ توشروع
. ستادی قلبم از حرکت ادمی کھ دیزیاز چ... و ھراسان بھ سمت ھال رفتممھی سراسدمیپر
   دونستمی مگھید
 

 شکمم گذاشتم و یدستمو رو. دیحس کردم بچھ ام ھم مثل من ترس.  ستی حتممرگم
 نجامینترس مامان من ا: گفتم
 : بھ طرفم اومد و گفتسام
 !کھیاز اون مرت!  نھ؟یحاملھ ا-سام

 . نگفتمیچیھ
 ! کنمی ات مرهچایب-سام

 . برام سخت شده بوددنینفس کش.  تمام وجودمو فرا گرفتترس
 ؟یچ- اورورا

 ! خانم خوشگلھی فھمیبعدا م-سام
 .دمی نفھمیچی ھگھی دھنم گذاشت کھ دی روی از پشت گرفت و دستمالدستمو

 سوخت ی شدم تمام بدنم مداری کھ در تمام بدنم بود از خواب بی و زجرآوردی درد شدبا
 از شتریاز درد آخ گفتم چشمامو باز کردم سام رو بھ روم بود ازش نفرت داشتم ب

  بھ مالفھ تخت...شھیھم
 

 شد تمام وجودم شروع بھ جادی کھ در ذھنم ای کردم غرق خون بود از فکرنگاه
 ٢ نیجن!  از تنم مردی بچھ ام،پاره ایعنی... شکمم گذاشتم نھیدستمو رو.  کرددنیلرز

  ادی سقط شد با فرماھھ ام
 

 :گفتم
 !قاتل! یبچھ ام رو کشت! بچھ امیوا



 @cafeetakroman  تصاصی کافھ تک رمان      اخ            ھیترکرمان عشق در 
 
 

 158 

 . زد و رفتی پوزخندسام
 بشھ تمام ی زدم و اجازه دادم بغضم بشکنھ و اشکھام جاری بلندادی بستم و فرچشمامو

 قلبم ھزار یول.  و کبود شده بودی کھ بھم کرده بود خونی کتک ھاش و تجاوزریبدنم ز
   شده بود تنھاکھیت
 
حالت ! آشغال بچھ اش رو کشت! از دست دادمش!  رفتی نکبتی زندگنی من بھ ادیام

  تخت خون باال اوردمیتھوع بھم دست داد نتونستم بلند شم و رو
 بھش نینکنھ ادو!  ھستم؟نجای کھ من ادونستیسام از کجا م. برام نمونده بودی توانگھید

چقدر .شدیسکوت اتاق با ھق ھق من شکستھ م!  انقدر مردم پست شدنیعنی! گفتھ
  بچھ مظلوم من! فالکت

 
 فرزندم دل بستھ نی من کھ بھ ایری گی آخھ چرا جون منو نمایخدا!  داشت؟ی گناھچھ

 بھ یکی نی ای کنار اومدم ولی کھ روبھ روم قرار دادیی ھایمن کھ با تمام سخت. بودم
 . جونم بستھ بود

 
جگر ! دونم االن کجاست؟ی و نمی ازم گرفتموی عشقمو، زندگی ازم گرفتشوھرمو

 ام اوج ھیگر! ھا؟ جواب بده؟!  مونده؟ی من چی پس االن برایگوشھ ام ھم کھ گرفت
   خواستیگرفت دلم م

 
 وارد اتاق شد اولش نیادو.  بار ھم کھ شده خدا صدامو بشنوه و بھم کمک کنھھی یبرا
:  گفتادی بعدش بھ خودش اومد و با فری تعجب کرد ولدیاون حال د ی کھ منو تویوقت
   سرتیی بالیچ
 

 !اومده؟
 !ازت متنفرم:  لب بگمریفقط تونستم ز. چشماش جمع شدیاشک تو. سمتم اومدبھ

 ! بودشعورشیپس کار خود ب! نھ؟! باھات کردهنکاروی ایاون عوض- نیادو
 :خواست بھم دست بزنھ کھ گفتم.  گرفتدموی تمام اماون

 ! لباس ندارمای من دست نزن جلو نبھ
 . فقط آروم باشامیباشھ، نم- نیادو

 . دی بدن برھنھ و کبودم کشی آورد و رویزی تممالفھ
 تو ھم ی من بھت اعتماد کردم ولیذاری تنھام نمیتو گفت.  لب بھش گفتمریز- اورورا

 !ی بردنیمنو از ب
 ...اورورامنو ببخش - نیادو

 !خون بچھ ام رو ببخشم ھا؟- اورورا



 @cafeetakroman  تصاصی کافھ تک رمان      اخ            ھیترکرمان عشق در 
 
 

 159 

 !تجاوز ھم بھت کرده؟! من واقعا متاسفم...من- نیادو
 ! باھام کردهی کھ فکرشو بکنیھر کار- اورورا

 بشھ کیدوباره خواست بھم نزد.  شده بودی عصباننکھی دستاشو مشت کرد مثل انیادو
 وانی دادو لیکھ جا خال آب بغل دستم رو برداشتم و بھ سمتش پرت کردم وانیکھ ل

   و خردواریخورد بھ د
 

 خرده شھی تخت چنان کوبوندم کھ شکست و شیگلدون کوچولو رو برداشتم و رو. شد
 . شاھرگم گرفتمیاش رو برداشتم و رو

 ی مکاری چیدار:  گفتادی چشماش از تعجب گشاد شد و با فردی تا رفتار منو دنیادو
 !؟یکن

 . ندارمی زندگنی بھ ایدی امگھید! دمی برگھیمن د...یدی تو نفھمنکھیمثل ا- اورورا
 مھم گھی دی شاھرگم وارد کردم خونش در اومد درد داشت ولی رویقی عمفشار
 ی مختھی اشکم از شوق مردن رشدی لحظات آخر خاطراتم با مھند مرور میتو.نبود
 .شد
از دستم گرفت  رو شھی بھ سمتم اومد و شی فورنی کھ ادورمی مونده بود تا بمی کمفقط
 یچ: گفتی مھی با گرنی بھ صورتم زد کھ دوباره خون باال اوردم ادوی محکمیلیو س

 !شده اورورا؟
 .... شدمھوشی بگھی شد و دشتری ام بجھی سرگدمی دی رفت و تار می میاھی سچشمام

 
 نیادو

 
احتمال !شھی مھوشی بنقدری دختر چرا انی آخھ استادی شد نفسم اھوشی اورورا بدمی دتا

 یموقع. تن اورورا کردمی لباسانیبھ اورژانس ھم زنگ زدم تا اونا ب.  باالرهیمرگش م
   لباسخواستمیکھ م

 
 شده بود یکل بدنش زخم. ختی بدنش چشمامو بستم کھ قطره اشکم ردنی کنم با دتنش

 ی عوضکھی رو بھ اون مرتنجای سالم براش نمونده بود لعنت بھ من کھ آدرس ای جاھی
 .دادم لعنت بھ من

 ی گذاشتن منم بھ عنوان شوھرش تونی ماشی بردنش توی کھ اومد فوراورژانس
 پرستارھا و دکتر ھا اومدن وبردنش دلم میدی رسمارستانی کھ بھ بیوقت.  نشستمنیماش

  اجازه.  شدشیبراش ر
 

 ارزش ی نشستم احساس بی صندلی رونی ھمیبرا. ششی کھ من برم تو اتاق پندادن
 اورورا با من بود من با خدا عھد بستھ بودم کھ تا اخر عمرم تیمسئول.  کردمین مبود
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   بھیمراقبش باشم ول
 

  بلندشدمی صندلی دکتر بھ خودم اومدم و از رویبا صدا.  عمل نکردمقولم
! ارهیخون ھم باال م!  شدهیتمام بدنش کبود و زخم!  بدهیلی ھمسرتون ختیوضع-دکتر

  بال سرشون اومده؟نی چرا ادی بگدی تونیم
 ....گمیبلھ م- نیادو

 ی ولشھی حرفھام برام متاسف مدنی دونستم کھ دکتره با شنی کردن مفی بھ تعرشروع
 ., گفتمی مدیبا

 . دی بده فقط دعا کنیلی خشونی اتی با دقت بھ حرفھام گوش داد و بعد گفت وضعدکتر
 نی بودم از ایعصبان... دستام گرفتم کالفھ شده بودمنی نشستم و سرمو بی صندلیرو

 ی نمچوقتی کاش ھیانتقام رو انتخاب کردم ا!  عشق و انتقامنیب. کھ کرده بودمیحماقت
   اورورادمیفھم

 
. دادمی سام گوش نمی بھ حرفھاچوقتی کاش ھیا!  ھستی شھربازی دختره توھمون
کھ بھ ھوش اومده خوشحال بھ ھفتھ گذشت تا اورورا بھتر شد و دکتر گفت ٢حدود

 .سمت اتاقش رفتم
 

 اورورا
 

 نیا...ای دننیا! کردم؟ی چشمامو باز مدی بایدی نداشتم چشمامو باز کنم بھ چھ امدوست
 من فقط سکوت کرده یول. کردی صدام می ھنیادو! بردنی و آدمھاش منو از بیزندگ
  کیمن تنھا .بودم

 
 ماھش بود و من اونو از ٢ کھ یی کوچولونی فرزندم جنشی برم پنکھی داشتم اخواستھ

 ی مقاومت مدی بایول!شھیچرا شامل حال من نم!واقعا رحمت خدا کجاست؟.دست دادم
  ی نممیکردم و تسل

 
 یاون حت,  نھی کرد دلم براش سوخت ولی مھی داشت گرنیچشمامو باز کردم ادو.شدم

 !ازش متنفرم!اون بچھ ام رو کشتھ,  منو ندارهیارزش دلسوز
 ذارم تو رو ی تنھات نمگھیاورورا من غلط کردم د! زم؟ی عزیبھ ھوش اومد- نیادو

 .خدا منو ببخش
 فقط بھش نی ھمی برادی چرخی زبونم نمی بگم ولیزی چخواستمی الل شده بودم مانگار

 .نگاه کردم
 . و منو بغل کرداوردی کرد طافت نی مھی و گرختی ری اشک مانی ھمچننیادو
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 اعصاب منم ی اسم مھند رو آوردی کھ خواب بودیتوروخدا منو ببخش وفت- نیادو
 .خرد شد
 : و گفتمدی زبونم چرخباالخره
 ! بود؟لشی دلنی فقط ھمیمطمعن- اورورا

  پنھون کنھویزی چخواستی مکث کرد انگار میکم
 . بودنی ھمیآره فقط برا- نیادو

 مو ی سعدیبا. کنمی زندگای در روتونستمی کاش میا. من پر از غم بودی واقعیزندگ
 . کردمیم

  دارم؟ی درخواستھیازت - اورورا
 جانم بگو؟- نیادو

 ! بچھ ام اتاق درست کنمی براخوامیم- اورورا
 : اومد و گفترونی اغوشم باز

 !بچھ ات کھ مرده- نیادو
 ! بچھ ام رو کشتھ؟یزنده است ک!گھی میک- اورورا

 ! نداشت کھ بگھیجواب.  ندادی جوابنیادو
 م؟یپس اتاق بچھ مون رو درست کن- اورورا

 .باشھ- نیادو
 و می موندمارستانی بی ھم توگھی کامل چند روز دی بھبودیبرا. زدمی مصنوعلبخند

 ھمون اتاق نحس دراز ی تخت تویشب بود رو.بعدش مرخص شدم و بھ خونھ اومدم
   ھمنی بودم ادودهیکش
 

 م؟ی بخوابشھیم:  گفتمنیھم ی حوصلھ ام سر رفتھ بود براخوندی بود و کتاب مکنارم
 . منم خستھ شدمھیباشھ،فکر خوب- نیادو

 ی امشب رو بتونم بھ راحتھی نکھی ادی بالش گذاشتم و چشمامو بستم بھ امی روسرمو
 کارم بھ یھ. ذوق داشتمیلی خمی فرزندم رو بخریسمونی سمیفردا قرار بود بر. بخوابم

  ی کھ برادهی رسییجا
 

 شکمم یدستمو رو.  بخرمیمونی و ندارمش با شوق و ذوق سستی کھ نیفرزند
 ی دونستی و منو مادر خودت می در کنارم بودشھینتونستم از تو کھ ھم. گذاشتم

  محافظت کنم تو کھ مثل مھند منو
 

 تونستم ی کھ میزی شد تنھا چی مختھیاشکھام ر.  بردمنیمن تو رو از ب! ی نکردترک
 اشکھا مھند نیبا ا.  ارزش بودنی بی اشکھانی کنم ھمھیبھ فرزند از دست رفتھ ام ھد
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  رو ھم بدرقھ
 

  کردم بخوابم و افکار مزاحمم رو دور کنمیسع.کردم
 کھ باھام کرد برام مرور ی کتک خوردنم از سام و کار زشتی خواب تمام صحنھ ھادر
 شانی و پردی ھم از خواب پرنیادو. دمی از خواب پریادینتونستم تحمل کنم و با فر. شد

 : حال گفت
 
 !شده؟یچ

 !سام منو کشت.  ترسمی اتاق منیمن از ا- اورورا
 . آروم باشزمیتموم شده عز- نیادو

 آب وانی لھی تخت بلند شدم و بھ سمت آشپزخونھ رفتم و ی و از رودمی کشیقی عمنفس
 ی تونیادو.  اتاق بخوابمیکی اون یحالم بھتر شد بالشمو برداشتم و رفتم تا تو.خوردم

  دیھمون اتاق خواب
 

 . نداشتی فرقچی نگفتم چون بودنش با نبودنش ھیزی چمنم
بعد از خوردن صبحونھ .  رفتھ بودمارستانی نبود بنی ادودارشدمی از خواب بصبح
 . رو گرفتمنی رو برداشتم و شماره ادولمیموبا
 الو- نیادو

 ؟یسالم خوب- اورورا
 ؟ی بھتر؟یممنونم تو خوب- نیادو

 . دخترم بخرمی لباس براخوامی مرونی برم بشھیممنونم،م- اورورا
  خودتھلیباشھ م:  گفتی کالفھ ای با صدانیادو

عروس "ی بھ معنی اھی بذارم اسم ترکسانی اسم دخترم رو نخواستمیم.  کردمقطع
 کردم یحس م.  گل شودییبای بھ زیمن کھ عروس نشدم الاقل دخترم عروس"گل
   کھ در شکمم ھستینیجن
 

 ی زندگاشی با روخوامی می من کھ از دست دادمش ولستیمھم ن. باشھتردخ
.  پوشاک رفتمدی آژانس گرفتم و بھ مرکز خررونیحاضرشدم و از خونھ زدم ب.کنم

   کردمیداشتم مغازه ھا رو نگاه م
 
 لحظھ ھی. دنی خری داشتن اومده بودن و لباس می کھ شکم برآمده ایی خانم ھاشتریب

 داشت ی رنگ صورتی کوچولویلی شدم جوراب خی شد وارد مغازه امیبھشون حسود
   لبخنددنشیاز د
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 دختر خوشگل و دمیبرگشتم کھ د.  کوچولوش خوبھی پاھای برانی ای زدم وایقیعم
بھ . کردی سالش بود داشت با حسرت بھ لباسھا نگاه م٤-٣ کھ فکر کنم ییکوچولو

  سمتش رفتم و خم شدم
 

 : دمی پرسازش
 !ھ؟یدختر خوشگل اسم شما چ- اورورا
  و گفتنیی بھم کرد و سرشو انداخت پای نگاھدختره

 یلیآ-
 !ی داریچھ اسم قشنگ- اورورا
 راھنی پھی بھ دمی کردم کھ رسی شد نگاھشو طرهی خی اورد باال و دوباره بھ لباسسرشو

 .ی پرنسس صورتیبایز
 ! برات بخرمش؟یخوایم!خوشگلھ نھ؟- اورورا

 .آره: بھم کرد و با ذوق گفتی نگاھیلیآ
 بھ فروشنده گفتم کھ لباس می زدم و بلندشدم و دستشو گرفتم و وارد مغازه شدیلبخند

 .ارهی برام بیلیرو اندازه آ
 : و گفتمیلی کردم بھ آرو

 !؟ی بپوشیدوست دار- اورورا
 .ستمی من کوچولو ھستم بلد نیآره ول-یلیآ

 . شدمیھاش م من متوجھ حرفی زد ولی واضح حرف نمیلیخ
 لباسو با می رو فشردم و با ھم بھ اتاق پرو رفتیلی رو از فروشنده گرفتم و دست آلباس

 بود با ی و بوردی دختر سفیلی خوشگل بود مثل ماه شده بود آیلیحوصلھ تنش کردم خ
  چشمان سبز کھ

 
  کردی رو چند برابر مشییبایز

 !خوشت اومد؟- اورورا
 : با ھمون لحن با مزه اش گفتیلیآ
 .آره خالھ جونم-یلیآ

 و لباس رو از تنش در اوردم و لباس خودشو تنش کردم و از اتاق پرو دمی بوسلپشو
 پولمو در آوردم و پول لباس رو حساب فیبھ طرف صندوق رفتم و ک.میخارج شد

  از مغازه خارج.کردم
 

 : دادم و گفتمیلی رو بھ آی لباس پرنسسمیشد
 زمیمبارکت باشھ عز- رااورو

 .ممنونم-یلیآ
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  تو داشتمی و بامزه گییبای بھ زی کاش منم دختریا- اورورا
 شکمم یدر آغوشش گرفتم کھ دستشو رو. جلو اومد و اشاره کرد تا بغلش کنمیلیآ

 :گذاشت و گفت
 تی فرزندش باشھ اگھ خود مادر ھم در امنی پناھگاه برانی تونھ بھتریمادر م-یلیآ

 .منم مامانمو دوست داشتم و دارم: ادامھ دادیحن بامزه ابا ل.باشھ
 دی بھ صورتم وزی خنکمی کردم تا ببوسمش کھ نسکی بھ صورتش نزدصورتمو

 با الی خای ای روھی بود آره ای رودی در بغلم نبود شاگری دیلیآ. چشمامو باز کردم
   و دوستییبای زنی بھ ایدختر

 
 ری در چشمانم حلقھ زد و زیقطره اشک.  زدی حرف مدهی پس بگو چقدر فھمیداشتن

 !خوش بحال مادرش:لب گفتم
 کنم پس دی خری تونستم بدون ناراحتی ھم نمنجای ای باشم حترونی تونستم بی نمگھید

 بھ سمت ومدی منی ادوی انداختم و درو باز کردم صدادیکل.  دادم خونھ برگردمحیترج
   داشتنیاتاق رفتم ادو

 
 یچی بشنوم کھ ھییفقط تونستم جملھ ھا. ستادمی زد پشت در فالگوش ای حرف میتلفن

 .ارمیازشون سر در نم
  ذره بھ عقب بندازشھیباشھ،نھ بابا فقط -

..............- 
 می کنی نقشھ مون کار می تا اون موقع روگھیخوبھ د-

................- 
 باشھ،خدافظ -

 : گفتی شکھ شد ولی اول کمدی تا منو دنی سمت در اومد کھ از در دور شدم ادوبھ
 .سالم- نیادو

 : گفتمی حالی ببا
 سالم- اورورا

 ؟یدی کھ نخریزیچ- نیادو
 ....  کردمسکوت

 ی بھ خوردن ناھار نداشتم برایلیم. نگفت و از خونھ خارج شدیزی چگھی ھم دنیادو
.  کردمونیزی تلوی برنامھ ھای و خودمو سرگرم تماشادمی پوشی لباس راحتنیھم

   بھیمتوجھ زمان نشدم وقت
 

 در قفل در متوجھم کرد کھ دی چرخش کلی عصر بود صدا٧:٣٠ اومدم ساعتخودم
 .دی خرمیلباس بپوش بر... اوروراسای اومده بلندشدم برم اتاقم کھ گفت وانیادو
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 . نگاھش کردمی بھ سمتش و پرسشبرگشتم
 . بچھ خودمونی برادیخر- نیادو

 .ممنونم- اورورا
 .می نشستنی ماشی و تومی از آپارتمان خارج شدنی و با ادودمی زدم و لباس پوشیلبخند

 و شروع بھ گشتن می زدی کردم لبخنددای پیادی زی دستمو گرفت انگار انرژنیادو
 فقط اسباب نی ھمی بخوابھ براشمونی بود کھ دخترمون پنیمن نظرم ا.میمغازه ھا کرد

  لی و لباس و وسایباز
 

 می رو براش بخرالزم
 چند دست نی ادوقھی و بھ سلدمی بودم رو خردهی کھ دیی کوچولوی جوراب ھاھمون

 خوشگل و عروسک ی ھای باربزمی دختر عزی برامیدی ھم خرگھی دیلباس نوزاد
  بایتقر. دمی کوچولو خریھا
 

 و ی عقب پر از اسباب بازی ھای صندلمی شدنیسوار ماش.  تموم شده بوددمونیخر
 . رو روشن کرد و راه افتادنی ماشنیادو. بودلباس 

 ی لباسھادنی لباس ھامو عوض کنم شروع کردم بھ چنکھی بدون امی وارد خونھ شدیوقت
 بزارم خواستمی از لباسھاش رو کھ میکی بردم ی می کار لذت خاصنیاز ا...دخترم

   کمد در دستمیتو
 

 بچھ، ری شی اتاق بوی داد ولی نمی خاصی کردم لباس بوکی و بھ صورتم نزدفشردم
بھ خودم اومدم .  نشدممی اشکھازشی کردم اصال متوجھ ری من حسش مدادیپودر بچھ م

   لباس ازدمیکھ د
 

  شدهسی خسھی من خیاشکھا
 اشکم کھ از خوردمی تازه می ھوادی اومدم و بھ سمت تراس رفتم بارونی اتاق باز

 بودنش کھ مانند قطره کید کوچاشک با وجو.ختی رنی زمیچشمام خارج شد بر رو
  آب ھستش ھر قدر ھم کھ

 
چھ حس ...نھی چقدر سنگنیپس بب.شھی مختھی رنی زمی باشھ باز ھم بر روادی زارتفاع

نفس .  کنھی آرومت نمختنی جز اشک رزی چچی کھ ھی است وقتی و بدون درکنیسنگ
   ودمی کشیقیعم
 

  سپردمدی وزی کھ می خنکمی را بھ نسمیموھا
 خالھ جون: گفتی کھ مدی بھ گوشم رسیی آشنایصدا
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خم شدم و در آغوشش ... کوچولویلی رو نگاه کردم کھ چشمم خورد بھ آاطراف
 ...سھی خباشی چشمان زدمی کرد از آغوشم خارجش کردم کھ دیھق ھق م.گرفتم

 !؟ی کنی مھی چرا گرزمیعز- اورورا
 ! کنھ ھر روز و ھر شبی مھیچون مامانم گر-یلیآ

 .تو خودتو ناراحت نکن...زمی داره عزیلیحتما دل- اورورا
 من چقدر مامانمو دوست دارم جونم بھ جون اون بستھ است حاال ی دونیآخھ نم-یلیآ

  ناراحتھیلی اون خی ازش جدا شدم ولیبھ خواست پروردگار مدت
 با دستان کوچولوش اشک چشمام یلی حرفھاش اشک از چشمام خارج شد آنی گفتن ابا

 :رو پاک کرد و گفت
 ! کنم ھا؟ی مھیمنم گر-یلیآ

ناگاه بغلش کردم و بھ خودم فشردم و .ختی از گفتن حرفش اشک از چشماش ربعد
 :گفتم

 !؟ی مادرت برگردشی پی دی قول میعنی- اورورا
 . دمیآره، قول م-یلیآ

 حلقھ کردم کمیبا انگشت کوچ رو کشی زدم انگشت کوچی بھش انداختم و لبخندینگاھ
 :و گفتم

 !قول- اورورا
 . زد و دوباره محو شدی لبخندیلیآ

 تماشا کردن و تخمھ خوردن ونیزی مشغول تلونی و از تراس خارج شدم ادوبلندشدم
 . و بھ خواب رفتمدمی تخت دراز کشیبھ اتاقمون رفتم و چراغو روشن کردم رو. بود

 باھام نی شدم ادوی و من ھر روز تنھا تر از روز قبل مگذشتی ھا بھ سرعت مروز
 ی دخترم ملی لباسھا و وسادنیروز ھا در اتاقم بھ د.میزدیکار نداشت و کمترحرف م

  گذشت و شبھا در اتاقم
 

 . پرداختمی مھی سکوت تلخ خونھ بھ گردر
 ی توھگی ددمیی بوی فرزندم رو می اتاقم نشستھ بودم و طبق معمول داشتم لباس ھادر

 دخترم بھم قول داده نکھی ادیبھ ام! بشھختھی نمونده بود کھ ری برام باقی مدت اشکنیا
  برگرده روزھارو سر

 
 و بردی بھ سر می کھ در تارکی در دلم روشن شده بود مثل پروانھ ای کردم نوریم

  بودستادهی در چارچوب در انی در برگشتم ادویبا صدا.  استافتھی رو یحاال نور
 ...اورورا- نیادو

 . بھش ندادم و برگشتمیجواب
 !؟ی کنی سرد رفتار منقدریچرا با من ا- نیادو



 @cafeetakroman  تصاصی کافھ تک رمان      اخ            ھیترکرمان عشق در 
 
 

 167 

 ! وجودت کجاست کھ منو ذوب کنھیگرما- اورورا
 !؟یگی می چیفھمی م؟خودتیچ- نیادو
 . اوردی ھا سر در نمزی چنیاون کھ از ا...ھھ
 !منھ ریتقص.  و نبودهستی تو نری تقصگمی بار ھم منیبارھا گفتم ا- نیادو
 : تخت بلندشدم و بھ سمتش رفتم و گفتمی رواز

 . توئھ پس جبرانش کنریاگھ تقص- اورورا
 ! بگھ کھ گفتمیزی نگفت با زبونش لبھاش رو تر کرد کھ چیزیچ

 .ستیاصال قابل جبران ن...ی جبران کنی تونینم- اورورا
 : با تعجب گفتمدی اومد کنارم خوابنی بودم ادودهی تخت خواب دراز کشی روشب

 !برو تو اتاق خودت بخواب!؟یکنی مکاری چنجایتو ا- اورورا
 ! ھایزن دارم ناسالمت!؟ی چیبرا- نیادو

 !؟ی من افتادادی مونیبعد چند ماه از زندگ...ھھ زن- اورورا
 . کنمی نبود از فردا درستش میاون زندگ- نیادو

 کھی قلب شکستھ کھ ھزار تنی درست کردن ایاھا آقا دست بھ کار شدن برا- اورورا
 !ره؟ی دی کنیفقط احساس نم!شده؟

 . تازه استیری رو ھر وقت از آب بگیماھ- نیادو
 . نداشتی ادهی فاچی بشر ھنی نگفتم صحبت با ایزی چگھید

 ... گوشت کنزهی بھت بگم آوویزی چھی خوامیم- نیادو
 . بھ نگاھش دوختمنگاھمو

 بھونھ گھیپس د!گھی منوی شرع ھم اگھی منویقانون ا!؟یدیفھم...یتو مال من:  دادادامھ
 .ستی نیا

اگھ بدنم رو . مھند ھستشی گم من فقط و فقط قلبم و روحم برای نمنوی من ایول- اورورا
 ! قلبمو نھی ولی تصاحب کنی تونی میخوایم

 .دمی چشماش دیغم رو تو. حرفم ناراحت شدنی با انیادو
 : و گفتمدمی کشیقی عمنفس

 . کردمی باز منجای مھند رو ای پادی نبادیببخش- اورورا
 بھش کردم صورتش مماس با صورتم ی کھ نگاھدی بھ سمتم اومد و لپمو بوسنیادو
 .بود

 . بدون کھ دوست دارموفتھی ھم کھ بیاورورا ھر اتفاق:  زمزمھ کردآروم
 اھنگ ضربان قلبشو ی تونستم بھ راحتی اش گذاشتم منھی سیسرمو رو.  کردبغلم

ازش فاصلھ . زنھی من می تونستم باور کنم داره برای نمیول...شنوم تاالپ تولوپب
  برو سر جات: گرفتم و گفتم

 
 .بخواب
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 : تر کرد و بغلم کرد و گفتکی با دستان قدرتمندش منو بھ خودش نزدنیادو
 قرار تی من نشھ و ھمسرمو مورد آزار و اذی خصوصمی وارد حریمواظبم کس- نیادو
 !نده
 زدم و در آغوشش بھ ی زد لبخندرونی از دھنش بی جملھ منطقھی ھمھ مدت نی ا ازبعد

 : گفتی کھ مدیچی کوچولو در گوشم پیلی آیصدا. خواب فرو رفتم
 !منتظرم باش-

 را ی شوق شب راحتی قطره اشکم از رودنی زدم و با چکیی و پر معناقی عملبخند
 . سالھا گذراندمنیبعد ا

 
 انیپا
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