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 پیشنهاد می شود

 

 

 

 

 

 است شده آماده رمان یک سایت در کتاب این

www.1roman.ir 

 

 

 برگزیده: رمان سطح

 

 : خالصه

 به بنا که کرد شروع دختر و پسر یک با را داستانی و گرفت دست به ار  قلمش تقدیر

 .کنندمی زندگی هم با دالیلی،

 را دو این زندگی تنهایی، حس یک یا و پیمان یک اجبار، یک مسئولیت، یک شاید

 ختم عشق به نیز داستان این پایان آیا وجود، این با. باشد کرده متصل هم به

 ...یا و! شوند؟می دیگری کس اشقع هاشخصیت یا! شود؟می

 دانلود رمان به قلب من نگاه کن

 

 آتشین عشق   اشک   رمان دانلود

 دانلود رمان دختر طالق

 

http://www.1roman.ir/
www.1roman.ir
https://www.1roman.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%86/
https://www.1roman.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%90-%D8%B9%D8%B4%D9%82%D9%90-%D8%A2%D8%AA%D8%B4%DB%8C%D9%86/
https://www.1roman.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82/
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 .بیفتد اتفاق است ممکن چیزی هر

 گاهي و دارخنده جالب، اتفاقات ها،پايين باال باتمام! باشید همراه رمان اين با

 .افتدمی آن در كه انگيزغم

 !ببرید لذت امیدوارم

 

 :مقدمه

 !تو آهای

 .باتوأم آری،

 !ایمانده تنها که تو

 !ایدرمانده که تو

 !ایشده خم مشکالت بار زیر که تو

 !نداری را کسی که تو

 !ایخورده ضربه همه از که تو

 !بماند پیشت همیشه تا گردیمی کسی دنبال که تو

 ...!برگرد عقب به کمی

 !همانجا! بینی؟می

 ...!ماندمی تو پیش همیشه، که است کسی او

*** 
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 فقط وقتا، گاهی. خونه درسه،م همش! میشه؟ اینم از ترمزخرف آدم یه زندگی یعنی

 هر. خونه مدرسه، دوباره اون از بعد اما بیرون بری ساعت چند تونیمی هم وقتا گاهی

 یک میشه نصیبم که چیزی تنها بیرون، برم دوستام با مدرسه از بعد گممی هم دفعه

 حق از خب، اما داره مشکل من رفتن بیرون با کال. درهمه اخمای و خفن یغرهچشم

 خیلی این خب و برم بیرون میده اجازه داره، اعتماد بهشون که آدمایی با ذریمنگ

 !خوبه

 کیه؟ دیگه پسره این. کنممی نگاه رو برم و دور چشمی، زیر و میارم باال رو سرم آروم

 پسر، این اما کالسه با و نشیناصالت ایمنطقه کنیم،می زندگی ما که ایمنطقه

. ندازممی پایین رو سرم گرده،می بر من سمت پسره تا. رهخونمی حرفا این به قیافش

 :ندازهمی خط اعصابم روی نحسش، صدای! پررو ىپسره نگاه،نگاه

 !من عشق بیا! خوشگله سالم-

 !بیام پیشت یا بشم عشقت خندیدم زندانبان گور به من

 .انداختم دیگه چشمی   زیر نگاه یه

 خوشگله؟ کنیمی ناز چرا-

 من که بوده خوشگل فرم لباس با حاال تا کی. بکن این یواسه کریف یه! خدا ای

 آدمای به دادن جواب کرده ثابت تجربه بدم؟ رو جوابش باید چرا باشم؟ دومیش

 .دهمی هدر رو آدم وقت فقط و فقط بیکار، و عالف

 ارزشی براش باشه، نداشته سود و منفعت برام چیزی وقتی تا. شدم بزرگ اینطوری

 .داده یادم زندانبان رو این واقع در. شمنمی قائل
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 تا دو گفتم راننده به همین واسه کنم، رویپیاده خرده یه خواستممی سرم خیر امروز

 راننده اگه. کردمنمی کاری همچین کاشکی میگم دارم حاال. کنه مپیاده ترپایین کوچه

 .خوندس فاتحم کنم؟ چیکار من اونوقت بگه؟ زندانبان به رو چیز همه بره

 و وسعت بخاطر نه تکه، محله این تو که بینممی رو رنگی مشکی ساختمون دور از

 همه رخ به رو زندانبان قدرت قشنگ یعنی. مشکیش رنگ خاطر به زیباش؛ معماری

 .دادم سرعت قدمام به. کشهمی

 از. انداختم خونمون بزرگ حیاط به نگاهی و تو رفتم! بازه درش اینکه عجیب چقدر

 هم راه این طرفه دو. بود ساختمون انتهاش که سنگی بزرگ راه یه در، جلوی

 کنار دقیقا   هم پارکینگ. بودن شده کاشته اونا از سبزتر هایدرخت و سبز هایچمن

 قشنگ خیلی بیدمجنون درخت یه حیاط، وسط تقریبا راستم، سمت. بود ساختمون

 .بود تاب یه زیرشم و کاشته

 رفتن راه به شروع و بستم آروم رو در. گرفتم دستم و داشتمبر  شونم روی از رو کیفم

 رو نفسم کشیدم، دست خونه رنگ مشکی و بزرگ در به. کردم سنگی زمین روی

 رو کلید محتاطانه. کردم قفل وارد آروم و درآوردم مانتوم توی از رو کلید. کردم حبس

 .شدم وارد نیمهنصفه حمد یه خوندن با. شد باز در و چرخوندم

 رومروبه. باشم محتاط باید ولی نیس خونه توی کسی انگاری. دادم بیرون رو نفسم

 خبری خونه توی. بود مشکی و سفید ای،سورمه دکوراسیون با دلباز و بزرگ هال یک

 وسط خونه در. نیست باارزش نقاشی تابلوهای و گرون هایمجسمه و جاتعتیقه از

 با بودن، شده کشیده خونه کف تا سقف از هک هاییپنجره در کنار شد؛می باز هال

 با قشنگ یشومینه یک راست سمت. بودن پوشیده مشکی و سفید هایپرده

 مبلمان از بعد و مشکی مبلمان دست یک اون از بعد ای،قهوه-مشکی آجرهای
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 هم بعد بود، خاموش مواقع بیشتر که تلویزیون چپ سمت. سفید مبلمان مشکی،

 با سالن کف مرمرین و سفید هایسرامیک. مشکی و سفید هایکابینت با آشپزخونه

 .بود شده پوشیده مشکی و سفید هایفرش

 یطبقه تا باال یطبقه از که رنگ سیاه هاینرده با مرمری یپلهراه. رفتم جلوتر یکم

 از وقتی! دارم دوسش خیلی من. داره قرار خونه در رویروبه و شدمی کشیده پایین

 راه خرامانخرامان و میده دست بهم سیندرال حس ناخودآگاه میام، ایینپ هاشپله

 سال چند که منی به اما باشه انگیزیغم و ترسناک یخونه اول، نگاه در شاید. میرم

 .میده آرامش و امنیت حس کردم، زندگی توش

 وقتی اصال  . کردم حرکت هاپله سمت به احتیاط با و اومدم بیرون خونه فکر از

 نه. شهمی خراب چیز همه بدم، انجام ممکن شکل بهترین به رو کاری یه خواممی

 !من به ایول. دممی انجامش خوب دارم دفعه این اینکه مثل

 رسیدی؟می زودتر نباید مگه

 هوا، روي معلق پای همون با. شد بدتر بود، بد اوضاع. شممی خشک سرجام

 باارزش و سیاه مبل این اصال. بانزندان قیمت گرون و محبوب مبل سمت گردمبرمی

 شلوار و بود انداخته هم روی رو اشکشیده پاهای مبل، صاحب. بود رفته یادم رو

 رو نگاهم بود، کشیده اتو و دوختخوش همیشه مثل که بود پوشیده رنگی خاکستری

 رو نگاهم ندارم جرات بستم، رو چشمام. سفیدرنگ یمردونه پیرهن میارم؛ باالتر

 کردم؛ تجسم رو میشه عصبانی که وقتایی ذهنم، توی عوض در و بیارم این از باالتر

 .ترسناک هایاخم و برنده و تیز نگاه

 پی ماجرا عمق به تازه. فشردم هم روی رو چشمام مردونش، و بم صدای شنیدن با

 .بردم
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 .بده رو من جواب-

 .زندانبان کنم دیر خواستمنمی-

 گاهی. چیزه همه و کسه همه زندانبان اون چون. گممی زندانبان اون به همیشه من

 .کنه خودش زندانی بخواد که رو چیزی هر تونهمی کنم،می حس وقتا

 .کردی دیر دقیقس پنج و سی ولی-

 .ببخشید-

 .برممی حساب ازش همیشه

 .نشه تکرار دیگه ببخشم؟ رو چی-

 !چشم-

 .رخصیم رفتن روزی چند جعفرآقا و خانوممهری. نداریم ناهار-

 .شد آویزون و شل قیافم

 باشیم؟ نداشته ناهار ما چرا! سالمتی به خب-

 .شرکت گردمبرمی دارم من چون-

 بمیرم؟ گرسنگی از باید من خب-

 .میام شب دارم، فوری جلسه یه-

 ايستاد، در نزدیک. کرد حرکت ورودی در سمت به و شد بلند محبوبش مبل روی از

 .کرد من به کوتاه نگاه یه و برگشت

 .پیشت بیاد نفس بزن زنگ بمونی، تنها نخواستی اگه-
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 .دارن قرار آقاسامانشون با آخه بیاد، بتونه نکنم فکر-

 .داد تکون رو سرش

 .خدافظ پس-

 .خدافظ-

 جاهیچ! جونمی. اتاقم توی پریدم و رفتم باال هاپله از سریع. شد بسته در که همین

 آبی، نه و خاکستری نه. خاکستری سایلو و رنگ آبی دیوارهای. شهنمی آدم اتاق

 کمد،. بود همینجوری اتاق این بودم، اومده که اولی از. نبودن عالقم مورد هایرنگ

 به دستشویی و حموم اتاق؛ چپ سمت شد،نمی استفاده هیچوقت که آرایشی میز

 بزرگ خیلی یپنجره یک پشتش که وسطشون هم تخت .اتاق راست سمت ترتیب

 .تو رفتم و کردم باز رو حموم در. بود پوشونده رو دیوار کل باتقری و بود

 روی پریدم و پوشیدم رو لباسام جلدی و اومدم بیرون حموم از بعد یدقیقه چند

 آینه جلوی رفتم. دادنشه انجام سریع به کاری هر یمزه اصال من نظر به! ایول. تخت

 ریخت فرفریم رنگ ایقهوه موهای. کندم سرم از رو حوله. کنم خشک رو موهام تا

 از حرف دفعه هر اما بود صاف موهام داشتم دوست همیشه. بودن فنر شبیه دورم،

 .کردمی منصرفم کار این از غره،چشم یک با زندانبان زدم،می موهام کردن صاف

. میشه قرمز چشمام میام، بیرون حموم از وقتی همیشه بود، شده قرمز چشمام

 و دور تا بستمشون محکم کش با بعد و زدم شونه کنم، خشک اینکه بدون رو موهام

 .زندانبان و من یگذشته گذشته، سمت رفت فکرم .نشستم تخت روی. نریزن برم

 با اما نبود خوب من یهخونواد مالی وضع. بود زندانبان پدر شرکت نگهبان من پدر

 از بود، سالش هشت وقتی زندانبان مادر. داشتیم راحتی زندگی مالی، وضع همین
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 و بوده خوشگل خیلی گفتنمی نبود، خوبی زن و داشتم مادر من اما بود رفته دنیا

 بابام تا گشتمی بهونه دنبال همیشه. نداره دوست رو پدرم که فهمیدممی من

 .شده حیف و بوده اشتباه یه بابا با ازدواج گفتمی بده، طالقش

 من مادر و پدر. شده جور فرصتش که فهمید شد، آشنا زندانبان بابای با اینکه از بعد

 کرده ازدواج پدرم با سالگی هفده توی پدرش اجبار به مادرم نبودن، معشوق و عاشق

. بشه ساله چهل مرد یه زن سنش، سال هفده نداره دوست دختری هیچ طبیعتا. بود

 الگیس پنجاه توی کردنمی فرقی براش دیگه. نبود روزگار هایمجنون اون از هم پدرم

 دونم،نمی زندانبان پدر از زیادی چیز. داد طالق رو مادرم پس. نه یا باشه، داشته زن

 .بود انداخته مادرم سر توی رو طالق فکر اون اینکه فقط

 گریه افتادم، پاش به من. بره خوادمی که گفت و برداشت رو وسایلش مامان روز یه

 نرم، دنبالش تا گرفت رو جلوم بابا. فتر  و نکرد اعتنایی اون اما زدممی جیغ کردم،می

 من مادر و زندانبان پدر از خبری هیچ دیگه بعد، به روز همون از و نکنم دنبالش تا

 .نشد

. کردمی زندگی مادریش پدربزرگ و مادربزرگ پیش زندانبان ها،موقع همون درست

. کرد بزرگ منو داشت، که ایوبدبختی زور هر با و بود اومده کنار مشکالت با منم پدر

 چقدر هر. همیشه از ترخسته خونه، اومد خسته بابام روز یک که بود سالم دوازده

 در دم برد خودش با و گرفت رو من دست. دادنمی جوابی شده، چی که پرسیدم ازش

 :گفت و داد فشار رو آیفون زنگ. خونه یک

 .در دم بیاد بگید آرمانی آقای به شهمی اگه-

 که چشمش. اومد در دم ساله بیست-نوزده تقریبا پسری که شتگذ ایدقیقه چند

 کرد، نگاه من به و رفت فرو درهم پسر اخمای. شد غم از پر نگاهش افتاد پدر به
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 شروع پدرم. کردم امنیت و اطمینان حس دیدنش با که داشت سری چه دونمنمی

 تو گفتمی. دز می حرف قول یک از. کردمی تایید سر با اون و کردن صحبت به کرد

 هایحرف تمام جواب در پسر. ندارم رو توانش دیگه من بمونی، پاشم باید دادی، قول

. داد تکون رو سرش. کردمی نگاه من به تردید، و غم با فقط و گفتنمی چیزی بابا

 نگاه پسر به تعجب با. داد هلم جلو به کمی و گذاشت من پشت رو دستش پدرم

 پشت و برگشتم برداشتم، پسر یچهره از رو نگاهم وقتی. زد گرمی لبخند. کردممی

 :گفت من به رو پسر. ندیدم رو پدرم کردم، نگاه رو سرم

 .منه با مسئولیتت بعد به این از. نباش نگران-

 :بگم تونستم فقط

 !بابا؟-

 .گردوند برم و گرفت رو هامشونه

 .کنی عادت نبودنش به باید بعد به این از-

 هم پدرم بود، فرزند تک مادرم. نداشتم بهش کردن اعتماد از یرغ ایدیگه یچاره

 ایدیگه راه هیچ من وجود، این با پس. گفتنمی چیزی فامیالش از هیچوقت

 .نداشتم

 و گرفت رو پدرش اموال و مال زندانبان. خورد ورق من تقدیر از جدیدی یصفحه

 همون از گمنمی. شدمی ربهت اون و من زندگی روز به روز کارش، رونق به کرد شروع

. رفت دادگاه به بار چندین پدرش، ارث گرفتن برای زندانبان ،بود خوب چیز همه اول

 هر سال، سه این توی. بگیره رو پدرش اموال تمام تا کشید طول سال سه حدود
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 به آرامش و گرفت ثبات چیز همه. شد خوب بعدش اما کردیممی زندگی بود جوری

 .اومد وجود

 دختر یک کردن بزرگ دونممی چون هستم، زندانبان مدیون و قدردان همیشه

 گوشیم. سخته چقدر شه،می محسوب نوجوون هم خودش که پسری برای نوجوون،

 .دادم پیام نفس به و برداشتم رو

 خوردی؟ ناهار. نفسی سالم-

 گرسنته؟ تو باز. سالم-

 منه؟ تقصیر مگه-

 .نمیشی هیچی خوری،می همه این چرا تو دونمنمی من معدته، اون تقصیر نه-

 کردی؟ شروع باز نفس بابا، ای-

 .بال خندق اون تو بریزه چیزی یه بگو خب نیست؟ اهورا مگه-

 .کردم تایپ براش خنده با

 .شرکت برگشته نیست نه-

 .کن مراعات یکم هم تو داره، کار اون بیشعور خب-

 !نفس-

 .لمدنبا بیاد قراره سامان برم، باید من! اطی-

 .خداحافظ سامانت، این با هم تو-

 .خداحافظ! برم قربونش-
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. تخت روی انداختمش و شد، خاموش صفحش دادم، فشار رو گوشی کنار یدکمه

 دیدمش، که اولی بار از دقیقا کرده، نامزد که میشه ایخرده و سال یک تقریبا   نفس

 داره، سامان به که یاعالقه وجود با نفهمیدم هیچوقت. زندانبان پسرعموی با اونم

 .کنننمی ازدواج زودتر چرا

 !گرسنگی از مردم! خدا ای

 فکر یکبار ،دقیقه نه هر کردم حساب. دهمی صدا شکمم باریک دقیقه، شش هر توی

 منصرف بعدش کنم،می فکر بهش دقیقه زنه،دومی سرم به اتاق از رفتن بیرون

 گرسنه وقتی اصال. کنممی فکر هم اچیز  جوراین به که بیکارم انقدر یعنی. شممی

 روی از. شده غروب تقریبا و رفتنه حال در آفتاب. ندارم رو کاری هیچ حال شم،می

 قاروقور! نمیاد؟ چرا پس. انداختم حیاط به نگاهی اتاقم، یپنجره از و شدم بلند تخت

 .افتاده راه شکمم

 زودتر! بده رتخی خدا! آها. اومد زندانبان مشکی لندکروز غرش صدای یهو

 .یومدیمی

 با رو ماشین این حاضرم من! جیگره چقدر کن نگاه رفتم، صدقش قربون دلم توی

 یاد رانندگی دارم دوست خیلی. کنم معامله تموم چی همه و جذاب پسر جین یک

 .نکردم صحبت راجبش اهورا با هیچوقت اما بگیرم

 در که کردممی رد رو چهارم و سوم هایپله داشتم اومدم، بیرون اتاق از سرعت به

 بود، کرده اخم و انداخته دستش روی رو کتش که درحالی زندانبان و شد باز ورودی

 آروم، رو جوابم همیشه مثل و کردم سالم لبخند با و باال بلند همیشه مثل. شد وارد

 .گرفتم

 .نباشی خسته-
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 .داد تکون رو سرش

 .زیاد اونم گرسنمه، من-

 کنم؟ چکارت-

 .هیچی-

 .شد آویزون قیافم

 .بیار لیوان و بشقاب و قاشق تا دو بپر،-

 .دویدم آشپزخونه تا شوق با و کوبیدم بهم رو دستام

 ایشیشه لیوان تا دو چنگال، و قاشق تا دو کشو توی از کردم،می فکر که جورهمین

 دوتا هم کابینت توی از. جوجه شایدم باشه، مرغ شاید گرفته؟ چی یعنی. برداشتم

. اومدم بیرون آشپزخونه از و برداشتم داشت، رنگ آبی هایگل که چینی شقابب

 جلوی خواممی امروز. نشستم و چیدم تلویزیون روبروی میز روی رو هابشقاب

 .بخورم غذا تلویزیون

 انفجار، حال در دینامیت یک مثل معدم. کنه عوض رو لباساش تا بود رفته زندانبان

 .افتاد میز روی غذا، مصرف بار یک هایظرف به چشمم. کردمی سروصدا

 ظرف سمت رو دستم! کوچولو یک دم،می قول خورم،می ذره یک فقط گفتم باخودم

 :اومد زندانبان صدای کنم، باز رو ظرف در اومدم تا. زنممی ناخونک یکم بردم،

 .نزدی زدی، اونا به دست-

 زندانبان. نشستم بود، یزم جلوش که مبلی روی آروم و عقب کشیدم رو دستم سریع

 فیلم یک که بودم امیدوار کرد، روشن رو تلویزیون. نشست مبل روی کنارم و اومد
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 چه اخبار این دونمنمی من آخه شدم؛ فیس پوکر ناخودآگاه. اخبار زد... قشنگ

 .کاالها قیمت رفتن باال و دالر شدن گرون بورس، بازار همش داره، براش جذابیتی

! قیمه خورشت گذاشت، خودش و خودم جلوی و ریخت هاشقابب توی رو غذاها

 کنهنمی فرقی که من برای داره، قیمه به مفرطی یعالقه چه زندانبان دونمنمی اصال

 فراموش رو چی همه بینممی غذا وقتی که همیشه مثل. خورممی باشه، چی هر

 .کردم خوردن غذا به شروع کنم،می

. نخورده ازش هیچی و پره زندانبان بشقاب دیدم که بود مونده بشقابم ته قاشق تا دو

. کشیدم سر ته تا رو نوشابم ریختم، نوشابه خودم برای و انداختم باال رو هامشونه

 :پرسیدم ازش. دارهبرنمی چشم و زده زل تلویزیون به همچنان دیدم

 خوری؟نمی مگه-

 .خورممی چرا،-

 میگه، راست نفس. نشدم سیر اما ردمخو هم رو قاشق تا دو و نکردم نگاهش دیگه

 .خیکیم خیلی من

 من ظرف زندانبان. است گرسنه اونم هرحال به خوام،می بازم بگم کشیدممی خجالت

 مگه. شدم خیره بهش تعجب با. گذاشت جلوم رو خودش ظرف و برداشت رو

 نبود؟ گرسنه خودش

 .خوردم ناهار شرکت تو نکن، نگاهم اینجوری-

 و بودم اولویت در من همیشه. شدم خوردن غذا مشغول و زدم بزرگ لبخند یه

 .زندانبان بعدش

*** 
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 بلند نه و کردم باز رو چشمام نه ولی شدم بیدار صورتم روی دستی حس با صبح

 به فکری یه یهو. کنهمی نوازش رو من صورت داره که کیه ببینم خواستممی. شدم

 یه دفعه این شاید خب کارا؟ این و زندانبان بابا نه باشه؟ زندانبان نکنه رسید، ذهنم

 نفس اینکه. کردم باز رو چشمام یهو. شده مهربون و خورده سرش تو چیزی

 کنه؟می کار چی اینجا. خودمونه

 .توپ واست ریختم ایبرنامه یه امروز پاشو. گلی سالم-

 .بابا کن ولم-

 .کوهنوردی بریم امروز خوایممی ببینم، شو بلند کن؟ ولم رو چی چی-

 .کشیدم سرم روی رو پتو و گفتم بلندی پوف

 .زارهنمی زندانبان-

 .میاد خودشم اتفاقا   چرا-

 :گفتم ایگونهالتماس لحن با و کردم نفس به رو و کنار زدم رو پتو

 نیام؟ من میشه-

 :گفت گوشخراش جیغ یه با نفس

 .نه-

 کشی؟می هوار چرا! خوب خیلی-

. کردم قفل هم رو اتاقم در اطمینان، محض و کردم بیرون قاتا از رو نفس و شدم بلند

 خواممی استثنائا   امروز ندارم، که اممدرسه. ندارم رو رفتن جایی یحوصله اصال امروز
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 یه. رسید ذهنم به بکر فکر یه کنم؟ کار چه. خوابیدم شاید و باشم خونه مدت تمام

 معمول طبق و زدم الکی یهشون یه رو موهام. شدم بلند باخوشحالی و زدم بشکن

 .بستمشون محکم

 یه و آوردم بیرون در الی از رو سرم کردم، باز رو در قفل آروم اتاق، در سمت رفتم

 .نیس کسی اینکه مثله خب. انداختم بر و دور به نگاهی

. بستم درم و حموم تو رفتم بدوبدو. نکردم قفلش ولی بستم درو و تو اومدم سریع

 هادستشویی و حموم در ضمن در. بیام بیرون کنه، مجبورم تونهنمی کسی دیگه حاال

 كار زندانبان اونم که داره قفل و خوره کليد فقط من حموم ولی نیست خور کلید اصال

 .خودمه دست که هست ازش یدونه فقط و نداره کليد اون به

 که بردیم خوابم کمکم داشت. بودم شده خیره در به و بودم ايستاده ایدقیقه ده یه

 :اومد نفس صدای اونم از بعد. زد در یکی

 .ببینم بیرون بیا کجايی؟! اطی-

 .شنیدم زور به هم رو سامان آروم صدای

 !بیرون بیا خدا تورو-

 حرف این با. خندیدممی ریزریز منم و بیرون بیام کردنمی التماسم داشتن همینجور

 .کوبیدم بهم رو دستام آروم خیلی زندانبان،

 .ریممی خودمون نیاد، بیاد خوادنمی اگه! نفس! انسام-

 چند. اومد که اتاقم در شدن کوبیده صدای. برین باشین زود! زندانبان گرم دمت

 .برن تا کردم صبر دقیقه
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 و تابیدمی نور داخل به حموم کوچیک خیلی یپنجره از! ایول رفتن، همشون! جونمي

 بوی شد باعث که کشیدم بینی از عمیقی نفس. کردمی روشن رو حموم تقریبا  

 نگاه رو سرم پشت و برگشتم آرومی به! بده بوش چقد. کنم استشمام رو خاصی

 یک از امنشسته جورابای. شدم روبرو گند بوی با همراه دردناک یصحنه یه با کردم،

 .بودن پال و پخش حموم جای همه پیش، ماه

 اینا؟ با کنم چیکار حاال. گرفتم رو دماغم دست با. بودم رفته باهاشون کاشکی واي،

 رو گوشیم افتاد یادم. گندیده باقالی بو بو، این با اونم بشورمشون، االن ندارم امعرضه

 .کنممی تحمل کن، ولش. نیاوردم خودم همراه هم

 فشار پایین به رو دستگیره کنم، باز درو تونممی که من. رسید ذهنم به چیزی یه

 ورم ترس! نشه؟ باز در کردن کاری یعنی نکنه،. دیگه بازشو ه،نمیش باز در چرا. دادم

. نشستم و خوردم سر حموم کف همونجا بریزم؟ سرم تو خاکی چه! وای. داشت

 کمکم که گذشت چقدر دونمنمی. بمونم همینجا مجبورم که ندارم ایدیگه ىچاره

 .شد بسته چشمام و شدم حالبی

*** 

 «اهورا»

 

 .بردم باال رو صدام

 .خونه برم باید من! سامان-
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 بهش دست با. کرد نگاه من به خندید،می دوستانش و نفس با که حالی در سامان

 نفس خودش، جای به و گفت چیزی یک نفس به رو سامان. بیاد جلوتر کردم اشاره

 .فرستاد رو

 .داری کار باهاش گفت سامان-

 .بود خندهخوش سامان به هنوزم نگاهم

 .خونه برم باید من. نفس ببین آره،-

 چرا؟-

 .کردم نگاهش باالخره. بود شده نگران

 .اطلس بخاطر-

 .کردمی رو تعریفشون زیاد سامان که لبخندایی همون از زد، مهربونی لبخند

 .بیاد سامان میگم االن-

 همیشه نفس. کرد حرکت سامان سمت به و برگشت. فشردم هم روی رو چشمام

 باشه الزم اگه دونستمی کرد،نمی کنجکاوی یزیچ هیچ توی هیچوقت کرد،می درک

 کنه؟می چیکار داره اطلس یعنی. میگم بهش حتما بدونه، رو موضوعی

 دقیقه یه حتی رو وروجک اون شهنمی اما شدم حساس اطلس روی زیادی من شاید

 یادآوری با. نیستن جعفرآقا و خانم مهری که حاال مخصوصا  . گذاشت تنها خونه توی

 اصال. زدم لبخند میده، انجام که غریبی و عجیب شیطنتای و سوزونهمی که آتیشایی

 خودم پیش همیشه که دممی قول خودم به کنه،می شیطنت وقتی وقتا بعضی

 .دارم نگهش
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*** 

 «اطلس»

 

. کنم باز رو چشمام نداشتم حال ولی خورهمی در به محکم چیزی یه کردم حس

 .دادممی تشخیص رو زندانبان صدای

 !بیرون؟ بیای تونیمی! اطلس-

 .شنیدممی هم رو نفس صدای

 !ببخش رو من اطلس-

 باز رو چشمام. شد باز در یهو که ببخشمش باید چرا کردم،می فکر خودم با داشتم

 کرد بلندم زمین رو از و اومد سریع دید رو من تا بود، در چارچوب توی زندانبان. کردم

 و اومد پایین هاپله از. بست پا با رو در و آوردم بیرون حموم از. بغلش توی گرفتم و

 :گفت و کرد نفس به رو بعد. گذاشت مبل اولین روی رو من

 .بشه بدل و رد هوا کن، روشن هم رو کولرگازی کن، باز رو هاپنجره برو-

 .دادمی فشار هم روی محکم رو چشماش که افتاد اهورا به چشمم

 شده؟ چیزی-

 .کرد نگاه بهم

 خوبی؟ وت نه،-

 .نشستم جام توی و دادم تکون رو سرم
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 تو؟ اون رفتی چرا-

 ولی کنم باز درو کردم سعی شما رفتن بعد نشه؟ باز در که بودی کرده کاری چرا تو-

 .نشد

 در. بود کرده باز رو در سامان اومدم، اتاق توی وقتی نداشتم، در به کاری كه من-

 .بشور رو جورابات بعد به این از ضمن

 ...که نبودی تو میگی ییعن-

 .کرد قطع رو حرفم

 .نبودم من نه-

 !بوده؟ کی پس-

 به و برگردوندیم رو سرمون جفتمون آخر، در و زدیم زل دیگه هم چشمای تو یکم

 .شدیم خیره سامان

 بود؟ تو کار سامان-

 خوادمی کی حاال. انداخت ما به متعجب نگاه یه و کرد باال رو سرش سریع سامان

 زنه،می حرف کم خیلی آرومه، همیشه! نوبره واقعا   پسر این بده؟ توضیح گیج این برای

 دوباره زندانبان. خندسخوش عجیب و کنهمی اطاعت رو نفس دستورهای تمام

 :پرسید

 بودی؟ کرده قفل رو حموم در تو! توام با! سامان-

 :گفت آرومش صدای همون با سامان
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 به و بود گرفته حرصش اومدنمی اطلس هاینک از. بود نفس تقصیر. ببخشید آره،-

 .شرمنده نتونی، بیرون بیای خواستی اگه تا کنم قفل رو در گفت من

 :گفت کرد،می ولو مبل روی رو خودش که حالی در و کشید ایکالفه پوف زندانبان

 .بدترین هابچه از شما، دست از-

 .زدم لبخند سامان روی به

 .نداره اشکال-

 .زدم صدا ور  نفس داد با بعدش

 .کرد نگاه بهم باالرفته ابروهای با و من کنار اومد سریع نفس

 شده؟ چی جانم،-

 :نفس به زدم زل عصبانی و برافروخته باصورت

 ها؟ بیرون، نیام من که حالله، خونت-

 بکنم؟ رو اینکار باید چرا من! بده مرگم خدا نه،-

 تو نبود، طوریمهیچ اول از ؟چرا دروغ. شدم بلند مبل روی از و کردم نگاهش غضبناک

 ...نفس اینکار ولی. کردن شلوغش اینا بود، برده خوابم فقط حمومم

 کار همچین باید چرا سالمه، سه و بیست من بنداز، من به نگاه یه! اطلسی-

 بکنم؟ رو ایگانهبچه

 .اومدممی جلو من و رفتمی عقب اون
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 نظر از اما سالته، سه و ستبی جسمانی نظر از فقط تو! نفس ولی. میگی درست-

 .نیست سالم سه عقلی

 .یومدیمی باید توهم بودم، تنها اونجا من. ببین خب-

 همیشه نفس اما داشتم ایدیگه انتظار ساله سه و بیست دختر یک از واقعا

 بیست یبچه این خیر از. بچست زیادی کردی،می حس اوقات گاهی. بود جورهمین

 .دادم لم مبل روی زندانبان کنار و گذشتم ساله سه و

 رویروبه مبل روی سامان، کنار کنه،نمی تهدیدش خطری فهمید اینکه از بعد نفسم

 .نشست ما

*** 

 

 رو موهام. بشم مطمئن چیز همه بودن کامل از تا کردم خودم به آینه توی نگاهی

 یه بودم، بسته دماغم و دهنم دور هم کهنه روسری یه. بودم بسته پال و پخش

 و درب خیلی که شلوارک از گشادتر تیشرت یه با بود، پام گلیمگل گشاد شلوارک

 !تکمیله چی همه ایول بود، داغون

. سوزوندشون باید که، شننمی شسته اینا! اه. تو رفتم و پوشیدم رو حموم هایدمپایی

 به تازه که اهنگیم یک شستم،می و کردممی مالیکف صابون با یکییکی رو جورابا

 .خوندممی بلندبلند بگم، بهتره یا کردممی زمزمه رو بود اومده ذهنم

 بهتره تنهایی ولی نیستی که حیف آره

 گذرهمی خوب و بد ولی نیستی که حیف
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 بخواد شه؟می پیدا کسیم اصال بخونم؟ نفر یک برای آهنگارو این من میشه کی! هی

 خودم براي و بودم نشسته حموم وان کنار. نه مسلما ، بخونم؟ اینا از براش من

 .خوندممی

 .شدی خوشگل چه! اطلس-

 صداش طرف این ولی بخونم هاآهنگ اون از براش من که شد پیدا یکی باالخره بیا،

 طور به رو دهنم آب. حموم در سمت برگشتم و شدم خشک یهو. آشناست زیادی

 .کردم نگاه رنگش مشکی چشمای به و دادم قورت نامحسوس،

 کشی؟نمی خجالت وکیلی خدا-

 .نشست لبش کنج لبخندی

 چی؟ برای-

 .کردم خودم به ایاشاره

 زیباتری آرزوهای تو برای من میاد؟ خوشش ایقیافه همچین از پسری کدوم آخه-

 .داشتم

 .برگشتم و شستم حموم شیر زیر رو دستام

 آرزوهایی؟ چه مثال  -

 هایگونه رنگی، چشمون با دختر عدد یک زندانبان برای باید من گفتم،می خودم با-

 کدبانو، فرم،خوش ابروهای براق، و صاف موهای سرخ، هایب**ل گلگون، و برجسته

 ...باو متین، سنگین، جدی، مهربون، خونده، درس

 .کرد قطع رو حرفم و آورد جلو رو دستش
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 چیه؟ میگی داری که اینی واستا، واستا-

 .کردم نگاهش تعجب با

 .دیگه دختره خب-

 بپسندم؟ رو دختری همچین باید من-

 دختری همچین اگه! اهورا تو جان به. پسندیدمش من بپسندی، خوادنمی تو نه،-

 .کنی عقدش کردم،می مجبورت درنگ بدون بود، اینجا االن

 چی؟ نخوامش من اگه خب! خودت جون-

 .بردم هم توی رو ابروهام

 چی؟ یعنی-

 .خوامنمی رو دختری همچین من خب-

 .کرد نگاهم شده گرد چشمای با. خنده زیر زدم بعد و کردم نگاهش پوکرفیس

 خندی؟می چی به-

 :گفتم بشم، قبله به رو خنده از بود نزدیک که همینجور

 جلوت دختر این انگار که گرفتی تکبر با و مغرورانه ژست یه همچین! زندانبان-

 این از که منم ،منم وایساده جلوت که دختری تنها پسر، کن باز رو چشمات. وایساده

 .کنه ازدواج تو با یادنمی دختری هیچ ضمن در. ندارم هاآپشن

 :گفت و فرستاد باال شیطنت با رو ابروش تای

 دختری؟ هیچ جدی،-
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 .کردم نگاهش جدی

 .دختری هیچ-

 .کن ازدواج من با اهورا بگی، نیای دیگه روز چند مطمئنی؟-

 آخر دست. بود داشته نگه رو حالتش ونهم اونم. کردم نگاهش پوکرفیس ثانیه چند

. بردم سوراخسوراخ زردرنگ نیکتای هایدمپایی سمت رو دستم نامحسوس طور به

 خواممی برد،می بو داشت کمکم زندانبان. رفتم جلوتر و گرفتم دمپایی به رو دستم

 .کنم چیکار

 .گرفتم روش جلوی و آوردم در پام از رو دمپایی

 اون با کنممی پیدا واست خوشگل دختر عدد یک یگمم دارم مغز، شل آخه-

 .بشم زنت خواممی خودم که نگفتم گفتم، که هاییآپشن

 فقط و کرد قایم حموم در چارچوب پشت رو خودش آمیزشیطنت لبخند با زندانبان

 .آورد بیرون رو سرش

 نشدی؟ زنم االن تا مطمئنی! اطلس-

 .اون سر زدیدند با شد همزمان من توسط دمپایی کردن پرت

 واست تموم چی همه و توپ دختر یک خورم؟می تو درد چه به من! حیابی یپسره-

 .کنممی پیدا

 .داد تکیه در چارچوب به و وایساد جلوم دوباره

 خالص شرش از تا کنن داماد رو پسرشون خوانمی که زنیمی حرف مادرایی مثل-

 .شن
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 .نیست حرفا این بحث جان، پسر نه-

 :دادم ادامه دوباره و مکرد مکث

 .بمونی تنها شد، کم سرت از شرم و رفتم خونه این از من وقتی یه اگه خوادنمی دلم-

 اینکه بخاطر مشکالت، بخاطر نامعلوم، یآینده بخاطر. بود داربغض صدام

 ناگهانی یحمله از ترسناکتر آینده، نامعلومی واقعا. بیاد پیش چی قراره دونستمنمی

 .شد جدی زندانبان. تهاسزامبی

 چیزی که هنوز مشکته، دم اشکت که هم تو. بگیرم زن نیست قرار که فعال  ! اطلس-

 .نشده

 تو بود رفته. گذرهمی دیگه، زندگیه هرحال به. گفتمی راست واقعا   شاید. زدم لبخند

 .ایهدقیقه چند فقط شیطنتاش این جدیت، جلد

 .دعوتیم عمه پسر یخونه امشب-

 .اومد کش پیتزا خمیر ثلم قیافم

 بیرون؟ بریم سامان و نفس با شهنمی اونجا؟ چرا-

 :گفت که کردم اخم نارضایتی با. انداخت باال رو ابروهاش حرفی هیچ بدون

 .کنیمی رفتار آدم یبچه مثل هم تو. پسرعمم یخونه ریممی-

 !زندانبان-

 .شد تلخ اوقاتش

 چیه؟-
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 :گفتم اومدم،می بیرون حموم از که حالی در و انداختم پایین رو سرم

 .هیچی-

 رفت که دادمی نشون اتاقم، در شدن بسته صدای اما کنهمی چیکار که ندیدم دیگه

. کمد سر رفتم خودمم و بشن خشک هاجوراب تا گذاشتم باز رو حموم در. بیرون

 هالباس تمام کمد، در شدن باز محض به. کردم باز رو کمد در و بستم رو چشمام

 حراجی بازارهای مثل. رنگ همه و لباس نوع همه از شد پر اتاق کف. بیرون ریخت

 آفتاب رو صورتش بسته، سرش دور لنگ یک که حالی در زندانبان کردم؛ تصور. شد

 به مردونه افغانی لباس دست یک پوشونده، رو صورتش ریش از انبوهی سوزونده،

 :گهمی کنه،می حراج رو من لباسای داره کرده، تنش هم آبی رنگ

 .برات آوردم رنگ همه از قشنگ، هایلباس بیا بدو. حراج حراجه،-

 پیچیدم، دورم هم رو صورتی گلیگل چادر یک و نشستم کنارش چهارزانو خودمم

 :زنممی داد بلند

 .رفته اتکیسه از نخری،-

 آدمی هم من از ترشلخته یعنی. نشستم لباسا کنار. شد شاد روانم .خنده زیر زدم

 لباسا سمت رو دستم و بستم رو چشمام. نداره وجود که اهورا جان به داره؟ وجود

 رو چیزی یک. مونهمی ماهیگیری مثل. پوشممی رو همون اومد، چی هر! علی یا. بردم

 .کردم نگاهش و باز دوباره رو چشمام و گرفتم

 چشمم اینکه محض به دفعم، این صید. کردم رو کار همون دوباره! ایسرمه مانتوی

 .هالباس زیر برگردوندمش سریع! سرم تو خاک. شد گرد چشمام افتاد، بهش

 .سفید شلوار یک. کردم تکرار رو کارم دوباره
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. کمد توی کردم پرت رو بیچاره شلوار! چندش کثیف! متنفرم سفید شلوار از من اه،

 پیدا رو مشکی شلوار و کردم هالباس بین رو دستم دوباره. دور بندازمش باشه، یادم

 .کردم

. بود مرتب اینجا خوشبختانه. کشیدم بیرون رو کمد پایین کشوی و پوشیدمش سریع

 نگه مرتب همیشه رو قسمت این باید شدن،می کشنخ هاشال و هاروسری چون

 خودم به آیینه توی. کردم سرم و برداشتم هم رو ایمسورمه یساده روسری. داشتممی

 .اومدم بیرون اتاق از چیز، همه بودن کامل از اطمینان از بعد. کردم نگاه

 روش آروم. افتاد زندانبان خوشگل و محبوب مبل به چشمم و اومدم پایین هاپله از

. شدم زندانبان منتظر و کردم ولو مبل روی رو خودم. نرمه چقدر! جان ای. نشستم

 یهمه خوبه حاال. هکنمی عالف ساعت چند بیرون، بریم خوایممی دفعه هر اصال

 .شلواره و کت هاشملباس

 یک و مشکی جین شلور. شدن فرما تشریف آقا اینکه تا گذشت ایدقیقه سه دو

 :بردم باال رو صدام. بود پوشیده مشکی پیراهن یه زیرشم که ایقهوه اسپرت کت

 .اومد هم خانم عروس بفرما،-

 :کردم صحبت داماد مادر جای به

 !عروسی چه ماشاهللا-

 :کردم کلفت رو صدام

 .کنیم شیرین رو دهنمون تا بیار رو هاشیرینی و هاچایی اون جان، بابا خب-

 ...شی برو مادر، آره-
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 .کرد قطع رو حرفم یهو

 .بریم باید اطلس، بسه-

 .زندانبان بگی شما چی هر. چشم-

 دانبانزن. ايستادم ماشین کنار و بستم رو خونه در. افتادم راه همراهش و شدم بلند

 ...رفتیم و شدم ماشین سوار. تو بیام زد اشاره و کرد روشن رو ماشین

 .زندانبان پسرعمه یخونه رسیدیم بعد یدقیقه چند

 آزاریمردم داشت کوچه تو که دیدم رو پسرشون دور از شدم، پیاده ماشین از وقتی

 فکر! فرهنگیب یپسره سرت بر خاک. رفتمی در و زدمی رو هاخونه در زنگ کرد،می

 اسمش. کنهمی کارایی چه هیکل و قد این با. باشه ترکوچیک من از سالی یک کنم

 اومده وقتي دقیقا   پيش سال دو افتادم، خاطره يه ياد. وحشي سامين بود، سامين

 :اينجا بوديم

 .انداخت بهم نگاهی و برگشت زندانبان

 نمياي؟ تو مگه-

 :گفتم جوابش در

 .ميام منم برو، تو. ميام چرا چرا،-

 .باشه-

 زندانبان ماشين الستيک داره! خدا بر پناه وای وحشی، سامين سمت رفتم آرومآروم

 اين گوش و جلو بردم رو دستم نه؟ یا بشه ادب باید بچه این باالخره كنه،می پنچر رو
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 ولی نداد نشون العمليعكس هيچ اول. پيچوندم محكم و گرفتم رو وحشي تربيتبي

 .شد خنک جيگرم! آخيش شد، جدا ماشين الستيک از دستش

 فشار اون جيغ هر با منم كرد، زدن جيغ به شروع که اومد دردش قدراين طفلک

 داد،می فشار محکم رو دندوناش. گرفت گاز رو دستم يهو کردم،می زيادتر رو دستم

 مخواستمی و شد جمع چشمام تو اشک ناخودآگاه كه بود اومده دردم اونقدر منم

 :گفت فرياد با زندانبان كه زدن جيغ به كنم شروع

 اطلس؟ كنیمی چيكار داری-

 سامين دهن از رو دستم بعد و شد زندانبان دست اسير هم من گوش اون مطابق

 .آورد در وحشی

 باشه؟ تو به حواسم بايد جاهمه من! بچه-

 امينس اون پيش حواسم یهمه چون دادم،نمی گوش زندانبان حرف به من ولی

 :گفت زندانبان يکدفعه كه بوديم زده زل باغضب هم چشمای تو. بود وحشي

 .جان پسر برس، كارت به برو-

 .بيرون اومدم خاطراتم از زندانبان باصداي

 .اطلس بریم-

 سمت به زندانبان دنبال. كردم كيف چقدر پيچوندم، رو گوشش وقتي! بخير يادش

 در جلوی. رسیدیم واحدشون به تا کردیم رد رو پله تا پنجاه. افتادم راه خونشون

 زندانبان اما! دعوته؟ کی ما از غیر یعنی. خورد مردونه کفش جفت یک به چشمم

 .نداد نشون العملیعکس و بود توجهبی موضوع، این به نسبت کامال  
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 و پرسیاحوال بعد. کرد باز برامون رو در خوشرویی با زندانبان یعمه پسر و زدیم در

 .نشستیم رنگ شکالتی ینفره سه مبل روی رف،تعا کلی

 نگاه و کردم باال رو سرم. نشست ما مبل روی که سفید، جورابای با دیدم پا تا دو یهو

 به آمیزصلح اصال و نداشتن خوبی نگاه اصال ریزش چشمای. انداختم بهش کوتاهی

 .رسیدننمی نظر

 نظر به خوشمزه عجیب. شتمبردا سینی توی از رو آلبالو شربت لیوان بهش توجهبی

 دلم به خانم مرضیه رفتارهای و هااخالق اینکه با. کردم مزهمزه رو شربت. رسیدمی

 همسر خانم مرضیه. شمنمی سلیقگیش با و دستپخت منکر اما شینهنمی

. بودم چشیده رو پختش دست بارچندین وحشیه، سامین مادر و زندانبان یپسرعمه

 هایلیوان انتخاب از رو باسلیقگی این و بودن چیده سلیقه با کامال رو خونشون

 شدمی بودن، شده تزئین طالیی رنگ با که شکستگی بدون شکل، یک ایشیشه

 :کرد صحبت به شروع جورابی مرد. فهمید

 .نشدی خوشحال زیاد من دیدن از اینکه مثل! اهورا-

 .زد لبخند مودبانه اهورا

 حرفیه؟ چه این-

 میگم؟ درست اطلسه؟ هست، همراهت که خانومی این-

. یادنمی خوشش مرد این از زیاد زندانبان کردممی احساس. داد تکون رو سرش اهورا

 .کرد نگاه من به و برگردوند رو سرش جورابی مرد

 .شدی بزرگ چقدر خبرا؟ چه. خانم اطلس خب،-
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 نظر به بلکه نبودن، مودبانه تنها نه چسبوند،می اسم ته به که خانومایی این

 :دادم جواب و زدم لبخند میلیبی با. میومد تمسخرلمیز

 .شنمی بزرگ همه-

 .کردی تغییر خیلی شما اما البته-

 جور هر بزار. کشیدمی طول صبح خود تا کنم، قانعش خواستممی اگه. کردم سکوت

 .کردممی اشتباه انگار اما گه،نمی چیزی دیگه کردم،می فکر. کنه فکر داره دوست

 یخونه پیش وقت خیلی. شناسینمی رو من شما احتماال. حمید برادر حامدم، من-

 .بودمت دیده اهورا

 .بمونه یادم که نبودی مهم حتما خب،

 .نکرد گوش بیاره، رو تو بودم، گفته اهورا به که دفعه هر بعد به موقع اون از-

 با. خورده چین پیشونیش بزنم، حدس تونستممی ولی ننداختم نگاهی زندانبان به

 .کردم پرتاب رو خالص تیر لبخند

 .دونستنمی صالح اینجوری حتما   خب،-

 مشت که دستاش و شد فشرده بهم که هاشب**ل از رو این خورد، هدف به تیر

 زندانبان، و آقاحمید. نشستن هم خانممرضیه و آقاحمید بعد یکم. فهمیدم شدن،

 رو هاشرکت مالیات اواخر این ظاهرا .هاشرکت مالیات راجب صحبت به کردن شروع

 این از کرد،می کار موادغذایی شرکت یک توی که هم آقاحمید و بودن کرده زیاد

 .بود شاکی حسابی قضیه
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 با. خورد زنگ آقاحمید گوشی یکدفعه که داشت، ادامه بحث که بود ایدقیقه چند

 جورابیم حامد. دافتا راه سرش پشت هم خانممرضیه و شد بلند جاش از عذرخواهی

 زندانبان. شدم بلند جام از که بودیم شده تنها زندانبان و من. آشپزخونه توی رفت

 :گفت آروم

 کجا؟-

 .دستشویی میرم-

 .کردم نگاهش عصبانیت با. كنارش افتادم که كشيد رو دستم محكم

 !كنی؟می اينجوری چرا-

 :گفت من به كردن نگاه بدون اما زندانبان

 .بری خوادنمی-

 :گفتم و گرفتم روش جلوی تاکید حالت به رو اشاره انگشت

 چیز وقته، خیلی. دستشویی برم بشه، خلوت تا منتظرم کی از من. زندانبان ببین-

 .بمیرم کلیه درد از نمونده ایدیگه

 .برو بعد خونه، رفتيم-

 بگه نيست يكی. کرد نزديکتر خودش به رو من و گرفت رو كمرم محکم دستش با

 مشتم تو محكم و كتش سمت بردم رو دستم آروم كنم؟ فرار تونممی ديگه همگ آخه

. انداخت من به نگاهی اخم با برگردوند، رو سرش و شد جلب توجهش. دادم فشارش

 :پرسيد اشاره با

 چته؟-
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 :كردم زمزمه

 .دستشويی برم االن همين بزار ببرم، رو آبروت ديگه یدقيقه دو تا خواينمي اگه-

 .دادم تحويلش مليح لبخند يک هم بعد

 .بيا زود ولي برو خوب خيلي-

 .دادم بیرون محکم رو نفسم

 .باشه-

 بدون و رفتم راهرو سمت به فورا   برداشت، کمرم دور از رو دستش اینکه محض به

. شد گرد چشمام. كردم باز بودند، هم كنار كه درهايی از يكي ميرم، كجا بدونم اينکه

 توی شد، راحت خیالم. كردم نگاه رو سرم پشت سريع! ؟كنهمی چيكار اينجا اين

 بود، رومروبه كه جسمی به و بستم رو در سريع. نبود هم کسی و نداشتيم ديد راهرو

 .شدم خيره

 و بود زده زل چشمام به ایقهوه گرد چشمای با. نشست پيشونيم روي كمرنگي اخم

. زدم زل صورتش تو تفاوتبی نگاه يک با و مستقيم. لرزيدمي ترس از هاشب**ل

 .كنم آدم رو اين بايد اول. بودم برده یاد از رو دستشويی

 كنی؟می چيكار اينجا-

 .زد صداداری پوزخند

 .اينجا بيام خواسته دلم حتما. ماست یخونه اينجا-

 !بده جواب پرسيدم سوال باشه، كه خونتونه پررویی؟ خيلی دونستیمی-
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 گرد چشمام تعجب از. آورد در جيبش از رو چاقوش و انداخت بهم شيطانی نگاه يك

 نداره؟ عقل این. شد

 جون؟ بچه سالته چند خوری؟ميوه چاقوی با-

 هر. كنممی حس رو دردش هنوز تازه بزرگتری؟ ازم سال چند همش مگه جون؟ بچه-

 !داره تقاصی چيزی

 يه! اهورا جون به چرا؟ دروغ. رفتم عقب قدم یک و زدم بهش کمرنگ پوزخند يه

 به بودم چسبيده. عقب رفتم و جلو اومد. بودم ترسيده خراب كله یبچه اين از خرده

 نزديك بهم خيلی ديگه دفعه اين جلو، اومد دوباره باز. نبود بزرگ زياد حمومشون در،

 .بود

 .بكنی تونینمی هيچكاری-

 .كشيد پيشونيم روي رو چاقو و بينيممی حاال_

. كردم باز بودم، بسته محکم موقع اون تا هك رو چشمام. داشت درد خيلي

 .بودم نكرده تالفی هنوز، من و فهميدنمی همه جوری اون ولی بزنم جيغ خواستممی

 رو دستش من بعدم و افتاد دستش از چاقو كه گرفتم گاز رو دستش حركت یک تو

 .كردم ول

 .نيستی حرفا اين مال دیدی! زرشک-

 من. بود ترسيده اونم. كردممی حس كامال رو اين یومد،می خون کمخیلی پيشونيم از

 سمت بردم رو دستم سريع. داشتم بهتر سالح يه ولی نبودم چاقوكشی سالح اهل

 كنم فكر كه كشيد محكم داد يک. پيچوندم رو گوشش دوم بار برای و گوشش

 :گفتم و زدم شیطانی لبخند یک قصد از منم. شد پاره اشحنجره
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 آره؟ ،كشیمی چاقو من روی-

 .شد باز یهو حموم در که کشید بلندی فریاد

 .بود در پشت جورابيم حامد اون حتی همه

 .کرد نگاه پسرش به سرزنش و نگرانی با آقاحمید

 تو؟ داشتی کار چی حموم توی! سامین-

 من به رو حمید اقا اون، توبیخ از بعد. بگه خواستنمی یا تونستنمی چیزی سامین

 .کرد

 .کنین ول ور  گوشش هم شما-

 .زد تشر ما دوی هر به رو گرانهتوبیخ آقاحمید. دادم انجام رو گفت که کاری

 .بکنین رو هاکار این نباید. نیستین بچه که تا دو شما-

 زخم پیشونیم که شدنمی دیده. صورتم توی ريخت موهام که انداختم پایین رو سرم

 نشون و خط براش شمامباچ و انداختم وحشی سامین به نگاهی چشمی زیر. شده

 زيرلبی بود، گرفته رو گوشش که حالی در و کرد نگاه من به چشمی زیر اونم. كشيدم

 .دادمی فوشم

 :گفت و كرد باز رو دهنش جورابی حامد یدفعه

 شدی؟ زخمی خانوم اطلس-

 گفت همچین. حموم توی اومد سرعت با زندانبان جملش، شدم تموم محض به

 کوچیک زخم به نگاهی و داد باال رو موهام. خوردم مشیرش زخم انگار شدی؟ زخمی

 .کرد سوخت،می عجیب که پیشونیم روی
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 :گفت بقيه به رو. برگشت و داد فشار هم روی محکم رو چشماش

 خودشون پيش فكری چه تا دو اين دونممی. کنیم کنسل رو مهمونی اين بهتره-

 .كردن

 خونسردی با مدت این تمام لمث هم خانم مرضیه. داد تکون رو سرش آقاحمید

 در جلوی خودش با و کشید رو من دست خشونت با زندانبان. کرد نگاهمون

 از بمونه، من منتظر اینکه بدون تلخ، اوقات با و کرد خداحافظی همه از. برد خونشون

 یلحظه. کردم خداحافظی وحشی سامین جز به همشون از منم. رفت پایین هاپله

 گرفته جلوم كاغذ تيكه يه نبود، در دم کسی و پوشيدممی رو كفشام داشتم كه آخر

 با اون ولی رفت هم توی اخمام. وحشيه سامين ديدم كه باال گرفتم رو سرم. شد

 گرفتم، ازش و كاغذ سمت بردم رو دستم اخمالو همونجور. كردمی التماس نگاهش

 و بستم رو خونشون در. اومدم پايين رو پله تا پنجاه دوباره ،ایاضافه حرف هيچ بدون

 رد رو کوچشون. داد گاز و زد استارت زندانبان نشستم، که همین. شدم ماشين سوار

 :برد باال رو صداش زندانبان که بودیم کرده

 بودی؟ شده بچه مگه-

 پیشونیم. بزنه حرف اینجوری باهام نداشتم طاقت. شد اشک پر چشمام فریادش از

 .دمنز  هم دست بهش حتی ولی سوختمی

 ها؟ كنم، چيكار تو با من! اطلس-

 .ندادم رو جوابش بازم
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 بسپارم، تو به تونمنمی رو كاری هيچ سالته؟ چند مگه كنی؟می رفتار هابچه عين چرا-

 سربار. خورینمی دردی هيچ به. نميدی انجامش درست وقت هيچ اينكه خاطر به

 .داشتم نگه خودم پيش رو تو االن تا كه بگو رو احمق من! اضافی

 پارکینگ توی رو ماشین زندانبان تا. شکست قلبم لرزید، چونم ریختن، تندتند اشکام

 .دويدم اتاقم تا رو هاپله و كردم باز رو خونه در. شدم پياده سريع داشت، نگه

 در کنار اتاق، یگوشه. لرزیدم خودمم صداش از که طوری بستم، محكم رو اتاقم در

 .نشستم

 پشيمونه گفت بهم كردم؟ چيكار مگه چرا؟ اضافيم؟ سربار گفت گفت؟ چی زندانبان

 داشته دوستم خوادنمی دیگه گفت نداره؟ دوستم گفت، بهم داشته؟ نگه رو من

 دوسش دارم، دوسش من تونم؟می مگه اما باشم؟ نداشته دوستش منم گفت، باشه؟

 !دارم

 که داشته دوست رو من اون مگه اصال میگم؟ دارم چی من. گرفتم گاز محکم رو لبم

 رو زندانبان من زندانبان؟ کی؟ داشتن دوست میگم؟ پرت و چرت چرا نخوادم؟ حاال

 کرد، فرض احمق رو خودش که اون اضافیم، سربار گفت که اون ولی دارم؟ دوست

 .من داشتن نگه خاطر به فقط

 که رو م*با*ل. کشیدم عمیق نفس یک سختی به. دادم فشار دست با محکم رو سرم

 .دادم فشار هم روی محکم لرزیدن،می شدت به

 .پيش چندسال به شد كشيده ذهنم
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. کردنمی باز رو آزمایشگاه در سرش سنجاق با داشتن که رفتم لیلی و بهار سمت به"

 از بهار پیشونی. کردنمی کارا این از همیشه لیلی و بهار بود، عادی چیز یک این خب

 :پرسیدم و زدم شونش به ایضربه بود، خورده چین دقت، شدت

 چیه؟ طعمه دفعه این! بهار هی-

 :داد جواب جاش به بود، کرده زوم بهار دست به دقت با که لیلی

 .خوادمی رباآهن آزمایشش، واسه بهار-

 بافتنی هایدستکش توی که رو دستام و کشیدم ترپایین رو سفیدم بافتنی کاله

 .بشن گرمتر تا کردم ها بودن، رنگیرنگی

 .سرده خیلی اینجا هابچه-

 .باش زود بهار آره،-

 :گفت شمردهدهشمر بهار

 .کنین صبر... میشه باز... االن... آها-

 فرو موهاش توی رو سر سنجاق و انداخت ما به پیروزمندانه نگاهی بهار. شد باز قفل

 :گفت و کرد ما به رو. کرد

 .بیوفته یشگاهآزما توی پاتون رد ممکنه بمونین، همینجا اتل و لیلی-

 از و پیچیدم دورم رو دستام. گرفتم گاز محکم رو لبم بود، گذاشته روم که اسمی از

 .کردم بغل محکم رو خودم سرما شدت

 .نکن کارآگاهیش اینقدرم. اطلس اطلسم، من چیه؟ دیگه اتل. ببند رو دهنت-

 :کرد بود، سردم عجیب که من به نگاهی لیلی
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 .باش زود سردشه، اطلس بهار،-

 .کردم لیلی به رو آزمایشگاه، داخل رفت که بهار

 نیست؟ مدرسه تو ایدیگه کس ما غیراز-

 یک. کردن تایپ تندتند به کرد شروع و کشید بیرون جیبش از رو گوشیش لیلی

 داره پسرشدوست بزنم، حدس تونستممی که بود صورتش روی هم احمقانه لبخند

 .زدم گوشتیش و لتپ بازوی به ایضربه. میره صدقش قربون

 !لیلی هی-

 .انداخت بهم نگاهی و شد پاک صورتش از اشاحمقانه لبخند

 بابا؟ چیه اَه-

 نیست؟ ایدیگه کس ما از غیر میگم-

 محکم. میاد کش داره اشاحمقانه لبخند و گوشیش تو کرده رو سرش دوباره دیدم

 .برگردوند رو سرش اخم با که سرش پس زدم

 دیوونه؟ چته-

 توی پیام یک. دیدم و کنهمی غلطی چه ببینم تا گوشیش روی یدمکش گردن

 نبوده، دوثانیه همش بیا، «دی؟نمی جواب چرا شدی؟ چی عشقم» اومد، تلگرامش

 وقت تمام یکی که نیست بدتر این از هیچی! اهورا جان به. شده تنگ دلش این

 .بگیره رو آمارت

 خبره؟ چه اینجا-

 .باال دادم رو ابروم تای یک
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 صبح موقع این خری کدوم آخه. نیست مدرسه توی ما از غیر کسی نه هیچی،-

 شه؟می پیداش مدرسه پنجشنبه

 لبخندش دوباره شدم، بیخیالش دید که هم لیلی. بود کافی همین و گرفتم رو جوابم

 برف کمر تا برفی، ماه اسفند. بود سرد خیلی. گوشی توی کرد رو سرش و کرد تکرار رو

 موقع همون و بشم گرم تا کردم مشکیم کاپشن هاشجیب توی رو دستام. بود اومده

 .شد پیداش بهارم

 .زدم یخ سرما از! دختر بزنه گندت--

 چشمام. بست محکم رو آزمایشگاه در و گذاشت پالتوش جیب توی رو رباآهن بهار

 لبخند اون با لیلی و من دست. بستم محکم بود، کرده ایجاد که بلندی صدای از رو

 .رفت پایین هاپله از و گرفت رو بود گوشیش توی سرش هنوزم که مضحک

 .اتل خدافظ-

 .خدافظ! اتل مرگ-

 .خدانگهدار سالمت، به لیلی، برو-

 .شدن دور مدرسه جلوی از زیادی سرعت با و شد پدرش یسانتافه ماشین سوار لیلی

 :گفتم و کردم بهار به رو

 دنبالت؟ میاد کی! بهاری-

 .بابام کنم فکر دونم،نمی-

 .خوردمی بهم سرما شدت از دندونام

 .سردمه خیلی-
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 دنبالت؟ میاد کی تو،-

 ...شاید دونمنمی اصال-

 به نگاهی. زد هم سر پشت بوق تا دو نفر، یک که بود نشده تموم جملم هنوز

 رو سرم ماشین، به توجهبی. بود شده پارک اونورتر کمی که انداختم مشکی لندکروز

 جلوتر لندکروز ماشین دیدم یکدفعه. شدم بهار با زدن حرف مشغول و مبرگردوند

 قورت رو دهنم آب. بود عمیق هایاخم با آشنا یچهره یه دیدم که چیزی اولین ،اومد

 ماشین در و شدم ماشین سوار. کردم خداحافظی بهار از سرسری و سرعت به و دادم

 .بستم محکم رو

 .زندانبان برو سالم،-

 از. نکنه خودش پیش خوبی فکرای بهار بودم، نگران من اما بزنه حرف خواستمی

 شلوار و کت همیشه مثل. انداختم بهش نگاهی شدیم، دور که مدرسه یکوچه

 رنگ ایسرمه پولیور یه پیراهن، جای به هم زیرش و مشکی رنگ به بود، پوشیده

 .بود پوشیده

 !اطلس-

 .کشیدم باال گوشام روی از رو کالهم و بودم شده گرمتر. گرفتم ازش رو نگاهم-

 بله؟-

 عالفم؟ ساعته چند دونیمی-

 .کردم نگاهش تعجب با و برگردوندم سمتش به شدت به رو سرم

 چقدر؟-
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 .ساعت یک نزدیک-

 .انداختم پایین رو سرم پشیمونی با

 .میای دونستمنمی ببخشید،-

 .یومدممی دنبالت که معلومه شدی؟ دیوونه-

 م؟بگ که هرجا-

 .کرد نگاهم چشم یگوشه از

 .دارم مسئولیت تو قبال در من ضمن در گفت، میشه آره-

 چی؟ دخترات دوست پس خب. آها-

 چی؟-

 .دیگه دخترات دوست-

 .ندارم و نداشتم دختر دوست من-

 چی؟ یعنی-

 .کشید رو لپم و کرد ایبامزه یخنده

 میدی؟فه. بسمه هست، زندگیم تو همش که دختر یک همین، یعنی-

 زندگی؟ سرباز اسمشم-

 :گفت توبیخانه لحن با

 !"اطلس-

 .سوختمی بغضم بزرگی از گلوم. ریختن تندتند اشکام
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 لباسام زد؟ رو حرف این االن چرا پس نیستم، زندگیش سربار که فهموند بهم روز اون

. رفتم بیرون اتاق از و شدم بلند جام از. کردم عوض راحت شلوار و تیشرت یک با رو

 دیدم رو زندانبان و اومدم پایین هاپله از. خوردممی آب حتما باید و کردمی درد لومگ

 .بود نشسته قیمتشگرون مبل روی معمول، طبق که

. میشه خوب نیست، که شمشیر زخم حال هر به. بودم نکرده دقت پیشونیم زخم به

 لمح ولی كردممی حس خودم روی رو نگاهش سنگينی آشپزخونه، سمت رفتم

 و اومدم بیرون آشپزخونه از. خوردم و ريختم شير از آب ليوان يه خودم برای. ندادم

 :گفت كه بودم هاپله نزديک. اتاقم توی برگردم دوباره خواستممی

 .کن صبر-

 بازوم. بود درست حسم و مياد سمتم به كه كردم حس. نكردم نگاهش ولی ايستادم

 كنار كه نفره سه مبل يه روی د،كشي خودش با رو من و گرفت دستش توی رو

 به رو نگاهش. نشوند خودش كنار منم و نشست بود، تلويزيون روبروی و شومينه

 گرفت رو جلوم كه بكنم اعتراض خواستم. نكردم نگاهش بازم من ولی دوخت صورتم

 :گفت و

 .كردی دعوا باسامين كه نكردی خوبی كار-

 آورد رو زخم چسب با رو تادينب و سرش پشت رفت دستش حرفش، اين با همزمان

 نزدم، حرفی ديگه منم جلوش، گذاشت رو هااون و نشست ترعقب كمی خودش و

 .ميگه چی ببينم خواستممی

 :داد ادامه

 .ببينم تو از رو رفتارها اينجور خوامنمی بودی؟ديگه شده بچه چرا-
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 نزديك شونيمپي به و ريخت پنبه روی رو بتادين. كنهمی نصيحت هابزرگ مادر مثل

 .كشيد زخمم روی و كرد

 زخم چسب آروم. بره هم توی شديدتر اخماش شد، باعث كه گفتم آخ یه اختياربی

. دادمی انجام خاصی دقت و ظرافت با رو كارها اين یهمه. چسبوند و برداشت رو

 .زد زل چشمام به و كشيد عقب رو دستاش شد، تموم كه كارش

 .کنی فراموششون بهتره. شدمی زده نباید که زدم حرفایی عصبانیت توی-

 اما عجيب رو نگاهش شرمندگی، با همراه غرور اين ولی بود غرور هنوزم نگاهش توی

 بود، بعيد من از اينكارا. كنم بغلش خواست دلم يهو. زدم لبخند. بود كرده خواستنی

 ...ولی

 !زندانبان-

 .کرد باز رو اخماش

 چیه؟-

 .کردم کلفت رو صدام

 !دلبری چقدر تو لعنتی آخه. کنم عقدت باید جفتمون اطرخ به-

 .شد گرد چشماش

 !زندانبان هستی خواستنی خیلی-

 خوبه؟ حالت! اطلس-
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 متعجب، نگاه يه با هم اون و شدمی زيادتر وجودم توی زندانبان كردن بغل حس اين

 دستام هوابی. نشستم مبل روی زانو دو و كشيدم جلوتر رو خودم. بود زده زل من به

 .گرفتم آغوش در رو سرش و زندانبان سمت بردم رو

 .ببخش رو من هم تو. خوشگله بخشیدمت اما نکردی عذرخواهی اینکه با-

 يک يهو. داد فشار محكم رو من و كرد حلقه كمرم دور رو دستاش لحظه، چند از بعد

 .اومد يادم چيزی

 .زندانبان راستی-

 .كرد هنگا من به سوالی و باال آورد رو سرش

 .بردم رو آبروت آخرش ديدی-

 و کرد جدا دورم از رو دستاش باجديت زندانبان. زدم نمادندون و گنده لبخند يه

 .کرد دور من از رو خودش

 هستی؟ طلبیفرصت آدم خيلی دونستیمی-

 .ایمپرورده دست نفرمایید،-

 به شروع ممن شد باعث اون، یخنده. تركيد وسط همون خنده از زندانبان دفعهيه

 .انبخشلذت و داشتنیدوست هاخنده این چقدر کردم، فکر خودم با و کنم خندیدن

*** 

 

 «.داری مدرسه! هوی. داری مدرسه! عمو. داری مدرسه! پاشو. داری مدرسه»
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 یصداها صداها، اين. بلند هورای يک و جيغ و دست و كشيدن كل صدای بعد و

 دارم، صدايی عجب ولی نشه ديرم مدرسه برم خواممی هاصبح اينكه برا. انخودم

 كه وضعی و سر با زندانبان و شد كنده جا از اتاقم در يهو. مياره كم جلوش خر عرعر

 خاكي شلوارک يه. شد ظاهر زدهبیرون چشمای با همراه بودم، نديده ازش االن به تا

 گفتم شههمي. بود كرده جذابترش انصافا   كه آشفته موهای لجنی، تيشرت با رنگ

 گفتم خودم با كه كردمی نگاهم همچين. خورهمی سنش از كمتر زندانبان یقيافه

 :گفت زد،می نفسنفس جورهمين.  بيرون بزنه چشماش كه االنه

 !زدی؟می صدا منو جيغ با چرا-

 ...صدا رو تو كه من-

 داشص اونو دارم كرده فكر آهان هورا، ميگه گوشيم آالرام توی افتادم يادم يهو

 .كنممی

 .هورا ميگه گوشيم آالرام. نكردم صدا رو تو من-

 .ايستاد صاف و خودش عادی جلد توی رفت

 .شده دير مدرست-

 :کرد اضافه کوتاهی، مکث از بعد

 .معمول طبق-

 كمد، در به رسوندم رو خودم بلند جهش يه با گفت، رو اين زندانبان كه همين

 برگشتم وقتی ولی كنم عوض لباس تا بيرون بره بگم زندانبان به و برگردم خواستم

 رو گوشيم و شدم حاضر سوتسه سر. انداختم باال رو هامشونه قیدیبی با. نبود
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 شماره! عجب كردم؛ نگاه رو بود داده وحشی سامين ديشب كه كاغذی. برداشتم

 .بيارم در تو از پدری يه ادب،بی طلبفرصت خردبی یپسره نوشته

 كردممی باز رو در داشتم. دويدم هاپله پايين تا و برگردوندم جاش سر دوباره رو كاغذ

 .جلو پريد آماده و حاضر ژيان شير مثل زندانبان يهو. برم زودتر تا

 .بری اتوبوس با نداری حق-

 .کردم نگاهش فیس پوکر

 .ميرم تاكسی با خب-

 .بری اونم با نداری حق نه،-

 ...امتحانای امتحانا، اين ضمن در. دارم امتحان من كنم؟ كار چی پس-

 :گفت و حرفم تو پريد

 .برمتمی من-

 .كرد نگاه من به منتظر بعد

 :گفتم سريع

 .خدامه از من باشه،-

 بقالی هيچ گفتن، قديم از ولی نه بگم داشت انتظار شايد كرد، نگاه رو من مبهوت

 .نسيه به بچسبه كنهنمی ول رو نقد

 زدن با شد، همزمان من رسيدن كه پاركينگ تسم رفتم و كنار زدم رو زندانبان

 لندکروز كردم، نگاه رو پاركينگ توی وقتی ولی پاركينگ در باالرفتن و ريموت یدكمه

. دیدم پارکینگ یگوشه رو العادهفوق و شیک ماشین یه جاش به. ندیدم رو مشکی
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 در عشق! اهورا جان به. بردارم چشم ازش تونستمنمی ديدمشمی هردفعه كه من

 .افتهمی اتفاق ماشین این با فقط اول نگاه

 چشمكی چه! لعنتی. آوردتش كجا از زندانبان دونمنمی كه خوشگل خيلی پيكان يه

. برهمی هاآسمون به رو تو كه بالدار یفرشته يه مثل سفيد؛ رو، رنگش. زنهمی

 الح و حس توی پريد زندانبان كه كردممی نگاهش لبخند با داشتم جورهمين

 به،به. جلو صندلی روی پريدم و كردم باز رو در. ماشين سمت داد هلم و عاشقيم

 .ساده و راحت ميگن؛ اين به ماشين

 دستگاه و دم به نگاهی انزجار، با و ماشين توی نشست معطلی كلی با زندانبانم

 سروصدا با بعدش و اومد ترتر صدای اول كه چرخوند رو سوييچ. انداخت ماشين

 رو كمربند خواستمی. كرد عوض رو دنده و گفت هللا بسم يه ب**ل زير. شد روشن

 و شد كمربند بيخيال كال ديد، كه چيزی با اما خودش سمت كشيد رو كمربند ببنده،

 .بود مونده روش دندون جای قشنگ يعنی. بودن جوييده رو بدبخت كرد؛ ولش

 صلواتی تا هزار با باالخره. اومد در حركت به ماشين و گذاشت گاز روی رو پاش آروم

 درونش و بيرون چقدر كه بماند حاال كرديم، رد رو اولی راه چهار فرستاديم، كه

 رو دستم. رفت سر حوصلم كمكم. رقصیمی بندری داری كه بود اين مثل لرزيد،می

 :شد پخش آهنگ. كردم روشنش و ماشين پخش سمت بردم

 کن نگاه پا زیر ورگلم ترگل،"

 کن ما به نظری تیم،عاشق هم ما

 "کن نگاه پا زیر ورگلم ترگل،
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 كردم خونیب**ل و گرفتم دهنم جلوی ميكروفون حالن به رو دستم يک و گرفتم جو

 دارم من كه انگار كردم،می اشاره بهش و زندانبان سمت بردم هم رو دستم يكی اون و

 .خونممی رو آهنگ اين زندانبان براي

 "کن ام به نظری عاشقتیم، هم ما"

 گردوندبرمی رو سرش بار يک ثانيه چند هر زندانبانم. كردم اشاره خودم به بعدش و

 .خندیدمی آروم و من سمت

 دسته به دسته گروه، گروه همه"

 خسته شدی اگه برتن و دور

 خسته شدی اگه برتن و دور

 نشستم تو پای خودم هستم، تو با تک خودم

 پرستممی رو تو دارم، دوست خودم

 ......."می رو تو دارم، دوست خودم

 (احمدآزاد_هستم تو با آهنگ از قسمتی)

. باال دادممی تندتند ابروهامم كوبيدم،می آروم و سينم رو گذاشتم رو دستم ايندفعه

 و عاقل و سنگین دیدم، رو مدرسه چهارراه اینکه محض به بودم، آهنگ اوج توی

 .فتمگر  خونخفه عبارتی به نشستم، صندلی روی ساکت

 .داشت نگه مدرسه به نزدیک تقریبا   جایی رو ماشین

 .نكرده خاموش ماشين تا بيرون بپر سريع-

 :گفتم شدم،می پياده داشتم كه جورهمون
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 بيرون؟ برم دوستام با امروز نمیشه-

 .خونه ميای صاف مدرسه، بعد نمیری جايی نه،-

 .گردمبرمی تاكسی با! بابا خب خيلی-

 .ارهند عیبی دفعه این-

 .کردم نگاهش کالفه زد، صدام دوباره که برم خواستم

 .نگیر اسنپم نباشه، جوون مرد تاکسی-

 رو من جوون مردای نباش نگران تازه هست، چی اسنپ دونمنمی اصال من! زندانبان-

 .کنننمی سوار

 در تا و دادم تكون دست زندانبان برای. رفتممی مدرسه سمت به که جورهمون

 !کالس سر برم و بشم رد بذارن كنه خدا م،دويد مدرسه

*** 

 اهورا

 

 هایپله. نکنه دود تا كردم خاموشش سريع. داشتم نگه خونش در جلوی رو ماشين

 آهنگ. زدم رو ششم یطبقه و شدم آسانسور سوار كردم، طی رو مسكونی مجتمع

 هم اينجا حتی داشت، عجيبی وسواس خونه انتخاب برای هميشه. شد پخش آرومی

 زنگ و اومدم بيرون آسانسور از. شد باز درش و ايستاد آسانسور. نبود ميلشباب

 معطلی با. شد باز آرومی تيک صدای با در بعد، یدقيقه چند. فشردم رو واحدش

 .انداختم خونش بر و دور به نگاهی و شدم وارد
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 .روز متدد با وسايلی با بود تميز و مرتب هم اينجا

 :شنيدم ونهآشپزخ توی از رو صداش

 .اينجا بيا اومدی، خوش! پسر هی-

 باسليقه تونهمی حد چه تا مجرد ادم يه آخه. شدم صفاش با یآشپزخونه داخل

 .كردمي نگاهم ديد، توش هم رو كنجكاوی هایرگه شدمی كه دقيق نگاهی با باشه؟

 است؟ ساخته من از كمكی كاری زدی؟ سر بهم مدت همه اين بعد كه شده چيزی-

 چقدرم هر و كنه اذيت رو من كه چقدر هر. نداشت دوست رو مرد اين شدمی همگ

 كه فردی اولين به دنيا توی بازم بگيره، ايراد خريدم براش كه ایخونه از و بزنه غر كه

 .اوستاست دارم، دوسش دل ته از و كنممی اعتماد

 نوشيدنی؟! پسر؟ كجايی! هی-

 .خورممی چی دونیمی كه خودت-

 .نشستم صاف و كردم جور و جمع ور  خودم

 .بزنم سر بهت اومدم-

 و کشید بيرون رو صندلی. كوبيد ميز روی رو پرتقال آب ليوان غرهچشم با اوستا

 :گفتم و كردم مزهمزه رو محبوبم پرتقال آب از كمی. نشست من رویروبه

 .ديگه بزنم سر بهت اومدم گفتم؟ چی مگه چته؟-

 رو؟ خودت يا رو من زی؟ندامی دست رو كي! اهورا-

 :کشیدم گردنم به رو دستم کالفه
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 بزنم؟ سر بهت تونمنمی بزنيم؟ هم كله و سر توی خوایمی تاكی. من برادر كن بس-

 من پيش اومد برداشت، اونجا از رو چيزی يه پنجره، سمت رفت و شد بلند جاش از

 .نشست دوباره و

 خونته؟ تو چهدخترب اون ساله چند مرده؟ بابا كه ساله چند-

 .كردم نگاهش موشكافانه

 برسی؟ خوایمی چی به-

 .بده رو من جواب-

 چی؟ كه ساله، شش! خب خيلی-

 رو چشماش. داد قورت من پرتقال آب با و درآورد قرص یبسته توی از قرص دونهيه

 ادامه و کرد باز رو چشماش. انداختم قرص بسته به نگاهی فرصت، اين توی بست،

 :داد

 دادم خبر تلفنی زديم، حرف تلفنی فقط ساله شش. نديديم رو همديگر هسال شش-

 تو پيش دختر اون دادی خبر تلفنی كردی، جور برام خونه يه تلفنی. گردمبرمي دارم

 من از و بزنم سر بهت اومدم ميگی حاال. تلفنی تلفنی، تلفنی، كنه،می زندگی

 كنم؟ باور رو اين خوایمی

 قول بهش من. سپرد من به رو اون مسئوليت پدرش. بكنم اينكارو نخواه من از-

 .دادم

 بينیمی و اومدی خودت به. رفت جوونيت بابا. مسئوليت مسئوليت، همش اَه،-

 .نكردی كار هيچ هنوز و سالته پنج و بیست
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 :گفتم بلند صدايی با و شدم بلند. كوبيدم ميز روی محكم رو مشتم

 هان؟ کنی؟می تكليف تعيين من برای كه ستیه كی تو. بفهمی خواینمی تو انگار-

 خاطر به اون حداقل چه؟ تو به. دارم نگه خونم توی رو دختر اون خوادمی دلم

 قرص اونم نیست، قرص معتاد کنه،نمی ول تمام سال شیش رو من شده كه خودشم

 ...دیازپام

 و ددامی فشار دستاش با رو سرش كشيد، داد محكم رسيدم كه حرفم اينجای به

 هاششونه. نشست زمين روی و تركيد بغضش اينكه تا. كشيدمی داد هم سر پشت

 .لرزيدنمی مردونه

 .كن بس خدا رو تو. بسه-

 كی از ضمن در. كنيم بحث چيزا اين راجب خوامنمی ديگه ولی. كنممی بس باشه،-

 كنی؟می مصرف قرص حاال تا

 :گفت بكنه، من به نگاهی اينكه بدون

 .شدم جدا تو از و مرد اباب وقتی از-

 و روشن ایقهوه چشمای همون. بود مرد يک درقالب مادر، از ديگر اینسخه اوستا

 دونستم،می! وابسته و زودرنج احساساتی، هم ميزان همون به. خرمايی موهای همون

. بشه عذابش و ناراحتی باعث ما، از جدايی كه بود وابسته بابا و من به اونقدری

 :داد ادامه

 .كردم شروع پيش ماهه يه تقريبا   يعنی. كنم درمانش خواممی ولی-

 ايران؟ يا كانادا-
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 .اينجا-

 .خب بسيار-

 :دادم ادامه و شدم بلند جام از

 .برم بايد ديگه من-

 :گفت محزونی لحن با كه برم كردم گرد عقب

 اطلس كه هنوز بخوريم، ناهار كردم، درست غذا بيكاری سر از امروز. بمون ديگه يكم-

 .نشده تعطيل

 :گفتم بود، شوخ یکم كه لحنی با من

 پختی؟ چی حاال. خب خيلی-

 .كردم درست ماكارونی برات بوديم بچه هست يادت-

 :گفتم بامزه یخاطره اون يادآوری از خوش سر

 .گرفتم درد دل روز پنج تا بعدش. آره-

 :گفت و روميزی گاز سمت رفت و شد بلند جاش از اوستا

 .گفتی تخود خب-

 هابشقاب و قابلمه وقت سر دوباره و آورد بيرون كفگير يه و كشيد بيرون رو كشو

 :داد ادامه كرد، ماكارونی از پر رو هابشقاب و شد تموم كه كارش. رفت

 من، اتاق توی اومدی تو كه كنم شروع رو خوب روز يه بود قرار. كن دقت خوب اهورا-

 :گفتی من به بعد نيومده، خوشی اصال   من به فهميدم
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 گفت مديرم آقای شد، دعوام هابچه از يكی با ديروز. كن كمك بهم من جون! اوستا»

 يه خدا رو تو شدم بدبخت. اخراج وگرنه باشن، مدرسه بايد دوتون هر والدين فردا

 «.كن كاری

 .گفتمی بچگی تو خودم صدای و اداها با رو هااين همه

 :درآوردم اون صدای و اداها با رو بقيش هم من

 .داداش پاتيم خاک. ندارم بيشتر داداش يدونه كه من-

 .گفتم كشيده هی يک بعدش و

 :داد ادامه بود، گرفته خندش كه جورهمين

 عنوان به هم حياط توی هایچمن از يكم. كردم درست ماكارونی واست منم بعدش-

 .توش ريختم ادويه

 :دادم ادامه بود، گرفته خندم

 پنج وقتی بعدشم. شدم قبله به رو تخت تو روز، پنج تا خالی جات و خوردمش منم-

 عينكش بود، پير خرده يه فقط خرده يه كه مدير آقای مدرسه، رفتم و شد تموم روز

 :گفت و كرد من به رو و كرد جاجابه دماغش روی رو

 بودی؟ كی تو-

 :گفتم بلند کیم، نفهمیده اینکه و خوشحالی با منم

 .غضنفر-

 كی پرسيد خونه، آوردت و مدرسه اومد بابا وقتيم و بابا به زد زنگ جا در يرممد آقای-

 بوده؟ اهورا تعطيلی روز پنج اين بانی و باعث
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 سنگين خرده يه هاینوازش از بعدم. من گفتی و وايسادی پشتم شير مثل هم تو-

 .شد بادمجون تو چپ چشم و من راست چشم آخر در و برديم فيض بابا

 ....گفتيم گروهيمون كار خاطر به بعدشم بوديم، نشسته تو اتاق توی آخرشم آره-

 :گفتيم هم با دفعه این

 .داداش قدش بزن-

. خنديديم كلی و زديم بهم محكم و برديم جلو رو دستامون كف حرف اين از بعد و

 .شدم بلند و خوردم كامل رو بشقابم

 .مياد ديگه ساعت يه اطلس برم، بهتره من اوستا-

 .كرد بدرقم در دم تا اوستا

 خودت با هم رو اطلس دفعه اين راستی. بزن سر من به بازم. داداش اومدی خوش-

 .كنه تفريح يكم اونم اينكه هم بمونی، بتونی بيشتر تا بيار،

 :،گفتم كردممی پام رو كفشام كه جورهمون

 .خداحافظ. حتما باشه-

 .خداحافظ-

 يه دلم چرا دونمنمی فقط روندم، خونه سمت به و شدم داغون و درب پيكان سوار

 .بشه خوب زودتر اميدوارم كنه،می درد خرده

*** 

 اطلس
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 متوجه و شدم رد حياط از. افتادم راه خونه سمت به و كردم حساب تاكسی راننده با

 برای. بود خواب مبل روی زندانبان دادم، هل عقب به آروم رو در. بازه خونه در شدم

 .اتاقم توی رفتم و رفتم باال هاپله از آروم نم،نك صدا و سر اينكه

 تخت روی از رو گوشيم و بود داده بهم سامين كه ایشماره و كردم عوض رو لباسام

 كه مبلی روی رفتم و خوردم پنير و نون لقمه يه آشپزخونه توی. بيرون رفتم و برداشتم

 رو من بذارم، رمز گوشيم برای اگه بود گفته زندانبان. نشستم بود، خوابيده زندانبان

 یتصويرزمينه. شد باز نمايش یصفحه كردم روشن رو گوشي تا همين برای كشه،می

 :بود پيش سال سه يا دو كنم فكر! بخير يادش. بزنم عميقی لبخند شد باعث گوشيم

 ناهار اينكه از بعد بود، كارتون يک دستاش توی و خونه اومد ظهر زندانبان روز يك"

 پشتالك یه کرد، باز رو بود قفل روش چشمام وقت، تمام كه رو كارتون در خورد

 توی برد رو اون زندانبان. زد برق چشمام ديدنش با. آورد بيرون توش از مگولی گوگولی

 درخت باالی از رو هيتلر. گذاشت بود، باالش هيتلر یلونه كه درختی كنار و حياط

 بود، زرنگ البته و ظالم خيلی اينكه خاطرب بود، كالغ بچه يک هيتلر پايين، آورديم

 هم كنار رو كوچیک پشت الک اون و هيتلر. بودم كرده انتخاب براش رو اسم اين

 اينكه بخاطر. گذاشت چندش رو پشتالک اسم ناگهانی تصميم يک طی. گذاشتيم

 كه انداختيم يادگاری عكس چندش و هيتلر با هم بعدش. بود چندش خيلی قيافش

 زدم،می سر چندش به و رفتممی كه روز هر. گذاشتم گوشيم یزمينه صويرت برای من

 كاری هم بيچاره پشت الک كوبه،می بيچاره اون الک به نوكش با هيتلر كه ديدممی

 شده سوراخ كه كردم پيدا باغچه توی رو چندش الک بعد دوماه. بكنه تونستنمی

 توی چندش خود. رفت ما پيش از ههميش برای و كرد پرواز پيش روز چند هيتلر بود،
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 به رو چندش و كرد رو خودش كار باالخره هيتلر. كشيدم عميقی آه. نبود الكش

 .فرستاد خدا رحمت

 عکس توی خدابيامرز چندش به نگاهی و اومدم بيرون گذشته یبامزه خاطرات از

 ولی زدم اصد رو زندانبان كردم،می وارد رو سامين یشماره داشتم كه جورهمين. كردم

 زندانبان باره سه و دوباره. كردم مچاله هم رو كاغذ و كردم وارد رو شماره. نداد جواب

 .گذاشتم ميز روی رو گوشی و شدم نگران يهو. دادنمی جواب ولی زدم صدا رو

 شنوی؟می رو من صدای زندانبان بيداری؟! زندانبان! زندانبان-

 هقهق با و دادم تكون رو دانبانزن شد،می جمع چشمام توی اشک داشت كمكم

 :گفتم

 رو چشمات فقط كنم،می بگی كاری هر كن، باز رو چشمات خدا رو تو! اهورا! اهورا-

 !اهورا. كن باز

 باز رو چشماش و خورد تكونی يهو كه زدممی صداش و داممی تكونش جورهمين

 :گفت و هم توی رفت اخماش. كرد

 كنی؟می گريه چرا اطلس،-

 :گفتم و گريه زير زدم بلند گفت، رو اين تا

 دادی؟نمی جواب زدممی صدات چی هر چرا شده؟ چی اهورا-

 .زد كنار رو بودن ريخته پيشونيم روی كه رو موهام و آورد باال رو دستش

 .خوبم نيست چيزيم نداره، گريه اينكه-

 مطمئنی؟-
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 .خوبم آره-

 .فتگ بلند آخ يه يهو، كه شه بلند خواست و شد خيزنيم

 :گفتم و سمتش پريدم سريع

 كنه؟می درد جاييت خوبه؟ حالت اهورا-

 .كنهمی درد شدت به دلم آره آخ،-

 .خوابوندمش مبل روی دوباره و گرفتم رو هاششونه

 .كن صبر يكم بيمارستان، ريممی االن-

. كشهمی درد حسابی بود معلوم. بود شده عرق هایدونه از پر زندانبان صورت

 به چشمم كه كردممی نگاه رو اطرافم و دور داشتم جورهمين و بودم شده دستپاچه

 یشماره به نگاهی و زدم چنگ ميز روی از رو گوشيم. افتاد سامين یشماره و گوشيم

 بود گرفته گاز رو لبش كه كردم نگاه رو زندانبان و چرخوندم رو سرم. انداختم سامين

 از بعد و كردم لمس رو سامين یشماره فكری كوچکترين بدون. نياد در صداش تا

 :پيچيد گوشم توی صداش دقيقه، چند

 ...بگم خواستممی. گرفتين تماس من با باالخره خانوم اطلس سالم،-

 :گفتم و پريدم حرفشتوی سريع

 ...اهورا. دارم نياز كمک به. نيست حرفا اين وقت االن! سامين-

 :فتگ و شد نگران اونم صدای. شكست بغضم دوباره

 .بگو چيزی يه د شده؟ چيزيش اهورا افتاده؟ اتفاقی اطلس؟ شده چی-

 :گفت كه دادم توضيح براش رو ماجرا گريه، با و تندتند
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 .بيمارستان بريمشمی هم با اونجا ميام االن باش، آروم. اطلس باشه باشه،-

 اشهب سامين با حسابم گفتم خودم با و زندانبان سمت رفتم. كرد قطع رو تلفن بعد

 :گفتم و نشستم زمين روی مبل كنار. ترهمهم خيلی زندانبان االن بعد، برای

 .كن تحمل ديگه يكم فقط. بيمارستان برمتمی مياد، سامين االن-

 پوشيدم و كشيدم بيرون لباسام توی از شلوار يه و مانتو يه و شال يه و اتاقم توی رفتم

 آروم. كشيدمی درد طورهمين زندانبان. بيرون زدم اتاق از آينه به كردن نگاه بدون و

 :گفتم و كردم نوازش رو گونش. گذاشتم گونش روی و صورتش سمت بردم رو دستم

 بیارم؟ برات خواینمی چيزی-

 .نه-

 بلند جام از سريع. شد بلند در زنگ صدای كه کردممی نگاه بهش گريه با جورهمين

 :گفتم و گرفتم رو دستش و انبانزند سمت دويدم دوباره كردم، باز رو در و شدم

 .اومده سامين شی؟ بلند تونیمی زندانبان-

 عقب صندلی و ماشين توی برديم رو زندانبان كمكش، با و خونه توی اومد سامين

 راه و كرد روشن رو ماشين هم سامين و نشستم زندانبان كنار منم. نشونديمش

 .افتاديم

 بيمارستان؟ بريم-

 .ترسريع فقط. آره-
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 زندانبان سر. شد سامين هایزدن غر باعث كه مونديم قرمزچراغ پشت ایدقيقه ندچ

 دوباره سامين و شد سبز چراغ. گذاشت شونم روی رو سرش و شد خم من سمت به

 :گفت بود، شونم روی سرش كه جورهمون زندانبان. كرد حركت

 .نكن گريه اطلس-

 .كنممی رو سعيم ولی تونمنمی-

 .ببينه رو اشكيت هایچشم یكس ندارم دوست-

 :كردم زمزمه زندانبان، حرف اين از متعجب

 .باشه-

 روی. تو برديمش سامين كمک با و بيمارستان رسيديم بود، طور هر باالخره

 بود گفته دكتر. بيرون بياد دكتر تا بودم نشسته بيمارستان انتظار هایصندلی

 خم كنارم هم سامين. بيرون يمبر  گفت زندانبان ولی بمونيم پيشش نداره اشكالی

 :گفتم آروم. بود گرفته دستاش با رو سرش و بود شده

 .اومدی اينكه از ممنون-

 :كرد زمزمه

 .بود وظيفه. كنممی خواهش-

 اومدی؟ اينجا تا جوری چه-

 :گفت و كرد نگاه من به و باال آورد رو سرش

 .اومدم بابا ماشين با-

 .شد گرد چشمام
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 بابا دست زير پيش، وقت خيلی از ولي گيرممی گواهينامه يگهد سال. نباش نگران-

 .ببينم رو دوستام از يكی ميرم گفتم جريانه، در خودش. گرفتم ياد رو رانندگی

 :گفتم و كردم نگاه چشماش توی. برگشت عادی حالت به خودخودبه چشمام

 ميشه؟ خوب حالش ميگی-

 .كرد نگاه بهم ديد، توش شدمی رو شرمندگی و سردرگمی كه نگاهی با

 .نترس ميشه، خوب آره،-

. زدم لبخند خودمم همين برای ديدم،می رو لبخندش بار اولين برای. زد لبخند بعد

 .بياد بيرون اتاق از دكتر تا موندم منتظر و اتاق در سمت برگردوندم رو صورتم

 دومون هر چون بگيره، آبميوه و كيک بود رفته سامين. بود گذشته ایدقيقه چند

 .بوديم گرسنه خيلی

 بستمی رو در داشت چون هم خدا بنده اون. سمتش پريدم سريع ديدم، رو دكتر تا

 تايی دو و رسيد هم سامين. رفت ترعقب قدم دو و خورد جا نبود، من به حواسش و

 :پرسيد دكتر از سامين. انداخت نفر دو ما به نگاهی دكتر. ايستاديم دكتر كنار

 چطوره؟ مريضمون حال دكتر آقای-

 دكتر. برد باال رو ابروش تای يه و انداخت ما سرتاپای به نگاهی دوم، بار برای دكتر

 :پرسيد شد، تموم كنجکاويش البته و نگاهش اينكه از بعد

 هستين؟ مريض یكاره چه شما-

 اين داشت، درد دل كه رو مرد يه بچه دوتا ما آخه براندازيم، شک براش بود مشخص

 :گفتم رسيد، ذهنم به فكری يه يهو. بيمارستان بوديم آورده زرو موقع
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 چطوره؟ همسرم حال دكتر آقای-

 :گفت ثانيه چند بعد اما كرد نگاهم زدهشوک سامين

 .برادرخانومشونم منم هستن، همسرشون ايشون. دكتر آقای بله-

 :گفت و انداخت من دست به نگاهی اشكوله و كج ابروی همون با دكتر

 قتون؟حل پس-

 و كرد ستبر سينه غيرتی، هایداداش اين مثل و كرد باز رو دهنش دوباره سامين

 :گفت

 اين كه بيرون بودن رفته. جريانن در هاخانواده اما. هستن ايشون نامزد خواهرم-

 چطوره؟ مریضمون حال بگید، لطفا حاال. محرم آقا، هستن محرم افتاد، اتفاق

 خوب چه ايول. انداخت بهش نگاهی و برد باال دكتر مثل رو ابروش تای يه بعدم

 تو شير چه خدايا زندانبان، همسر زندانبان، محرم برادرخانوم، ولی كنهمی بازی نقش

 رو ابروش. شد راحت زندانبان و ما آشنايی بابت از خيالش اينكه بعد دكتر. شيری

 :گفت من به رو و آورد پايين

 وجودشون در بيماری عالئم وقتی ات شدند، غذايی مسموميت دچار همسرتون-

 هم االن البته. ميشن خوب كامل بعدش بنوشند، يا بخورند چيزی نبايد هست،

 .خونه ببريدشون و كنيد مالقاتشون تونيدمی

. رفتم در سمت به شنيدم، دكتر از که رو اين. كرد نگاه ما به لبخند با بعد و

 نه افتاد،می براش اتفاقی اگه مدوننمی. نه يا خوبه حالش بشم مطمئن خواستممی

 مطمئنم. مونهمی من كنار سالمت و سالم هميشه زندانبان. نگو رو اين اطلس

 .شده اشک پر چشمام
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 من سر پشت هم سامين. كردمی نگاه رو بيرون و بود پنجره سمت به زندانبان سر

 ما تسم به زندانبان سر كه بود كافی صدا همين اما بست آروم رو در اومد،می

 :گفت و زندانبان سر باالی رفت دكتر. بچرخه

 بودن؟ نگرانتون خيلی همسرتون آرمانی؟ آقای بهتريد-

 :گفتم و تختش سمت دويدم. كرد نگاه من به زدهشوک نگاه يه با زندانبان

 بهتری؟ اهورا-

 كرد بهم سوالی نگاهی. نشستم تختش كنار صندلی روی. بود واقعی كامال ناراحتيم

 :گفتم آروم كه

 .شدم مجبور كن، بازی نقش-

 يه كه كردممی نگاهش بغض با جورهمين. داد تكون رو سرش نامحسوس و آروم

 شد نیمخيز جاش توی زندانبان. ريختند پايين گلولهگلوله اشكام و تركيد بغضم دفعه

 يكی اون با آروم و گرفت گرمش آغوش توی رو سرم. كرد دراز من سمت رو دستاش و

 :كرد زمزمه گوشم دم آروم كرد،می نوازش رو مسر  دستش

 .سالمم سالم من كه، نيفتاده اتفاقی اطلس، آروم-

 زير. باشه من مال آغوش این همیشه کاش. داشت خوبی حس و بود گرم آغوشش

 محض به هم زندانبان. رفت بيرون اتاق از دكتر ديدم و انداختم در به نگاهی چشمی

 خواستممی هنوز من. بود خوب كجا؟جام اكرد،جد خودش از رو من اون، رفتن

 .بمونم جاهمون

 :گفت که شنیدم رو زندانبان صدای كردم، پاک رو اشكام دستم پشت با
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 .انداختيم زندگی و كار از هم رو تو ببخشيد-

 .بود وظيفه چيه؟ كار بابا نه-

 داعتما بهش شهنمی و داره خرده شيشه جنسش بشر اين خداييش. زد لبخند بعد

 شده پشيمون. كردممی اشتباه موردش در كنممی فكر. شد استثناء بار يه اين كرد،

 سرم. گرفتم گاز رو زبونم آروم... زندانبان بود ممكن االن نبود، اينجا سامين اگه. بودم

 انداختم رو سرم و كشيدم خجالت كردم، نگاش و چرخوندم سامين سمت به رو

 :گفتم یاگرفته و آروم صدای با و پايين

 .بود بچگانه خيلی رفتارم. ببخش رو من لطفا خوام،می معذرت سامين-

 من مثل و ايستاد من، سمت اومدمی داشت انداختم، سامین به نگاهی چشمی زیر

 :گفت و پايين انداخت رو سرش

 .شرمنده ببخش، رو من تو-

 .كرد رو كارهمين اونم كردم، نگاهش و باال آوردم رو سرم لبخند با

 باشيم؟ دوست هم با تونيممی-

 .موافقم-

 دراز سمتم رو دستش. ديدم رو گونش روی چال من و زد خوشگل خيلی لبخند يک

 رو دستم هم من. داد تكون رو سرش لبخند با كه انداختم زندانبان به نگاهی. كرد

 .فشردم و گذاشتم سامين دست توی

. خونه برگشتيم نفری سه كردن، مرخص بيمارستان از رو زندانبان اينكه از بعد

 باباش به خواسته خدا از اونم و بمونه ما پيش رو شام تا خواست سامين از زندانبان
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. داره باباش با خوبی یرابطه سامين فهميدم كه بود اونجا از گذاشت، اونم و زد زنگ

 .خوردمی مايعات بايد زندانبان چون بدیم، سفارش سوپ شدیم مجبور

 كه چيزهايی برخالف بلكه نيست، بدی پسر سامين که فهميدم روز، يک همين توی

 .دلسوزه و اعتماد قابل كامال ميده، نشون

*** 

 

 جاش از سامين دفعه يه كه كردمی ديوونه رو همه داشت دیگه كشدارم هایخميازه

 :گفت و بلند

 .ميشن نگران بابا و مامان برم، من بهتره خب-

. كرديم بدرقش زندانبان با در دم تا و شدم بلند مبل روی از خوابالو جورهمون من

 .رفت و گرفت رو گازش بوقی تک با و شد ماشين سوار

 نيفته؟ واسش اتفاقی وقت يه-

 .مواظبه ولی هست شقكله نه،-

 !زندانبان؟ راستی آها،-

 نگاهم سوالی. برگشت و ايستاد رفت،می باال رو هاپله داشت كه جورهمون زندانبان

 :تمگف كه كرد

 بودی؟ شده مسموم چرا-

 من به رو. باشه افتاده موضوعی يک ياد من حرف با انگار زد، بامزه یخنده تک يه

 :گفت
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 .نبوده خوب غذاش اينكه مثل خوردم، ناهار بيرون هيچی-

 خودش بود، افتاده اتفاقی اگه. دادم تکون رو سرم ولی بودم نشده قانع اينكه با

 .شنيدم رو زندانبان اتاق در شدن بسته ایصد بعد، ثانیه چند. گفتمی

 كه گفت و زديم حرف نفس با يكم. زد زنگ نفس که بودم اتاقم توی بعد، یدقیقه دو

 چون كردم، قبول هم من. برم همراهش منم خوام،می اگه و خريد بره خوادمی فردا

 فردا چون بريم ظهر از بعد ولی ميام گفتم. برم بيرون نفس با ذارهمی زندانبان

 سرایدار ساله چند حال هر به. نباشم من كه زشته و ميان خانممهری و جعفرآقا

 .باشم خونه بهشون آمدگويیخوش برای بهتره مان، یخونه

 ميره اون از بعد و داره كار جايی يک گفت. رفت بيرون زندانبان زود، خيلی صبح

 اتاق از و پوشيدم مشكی شلوار با بنفش تونيک يک و شدم بلند تخت از. شركت

 احتماال   كه كردم فكر این به اومدممی پايين هاپله از كه جورهمين. رفتم بيرون

 تا بود کرده باز رو دستاش ديدم، رو خانممهری. نیست که بود، گفته بهشون زندانبان

. بود خوبی مرد شوهرشم. بود خوبی زن. کردم رو کار همین منم بغلش، تو برم

 :گفتم. بوسید رو سرم پدرانه جعفرآقا

 به مسافرت خبر؟ چه. تو بفرمایین. آوردین صفا. فرمودین رنجه قدم خانم مهری-

 گذشت؟ خوش زادگاه

 .بود خوب خیلی خالی، شما جای بله. بگیر نفس دختر اوه-

 .بودین راحت من شیطونیایه دست از وقت چند این خوب-

 .زد لبخند جعفرآقا

 .داشتیم کم یزیچ یه انگار نبودی تو اتفاقا-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر B.H.R|  میمونه تو پیش همیشه نفر یک رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

70 

 

 شدم بلند خوردیم، چایی و زدیم گپ کوچولو یه اینکه از بعد. زدم تشکرآمیز لبخندی

 .بشم حاضر تا

 مشكی شلوار و كفش با همرنگش، شال و آبی یپوشيده ایدكمه چهار مانتوی يه

 كردم، ساعت به نگاهی و کردم روشن رو گوشیم. اومدم بيرون خونه از و پوشيدم

 زنگ زندانبان به بود، مونده ایدقيقه ده هنوز پس ،«دنبالت ميام جپن» گفت نفس

 :داد جواب بوق اولين با. زدم

 .بفرمایید بله،-

 .زندانبان سالم-

 داشتيد؟ كاری. سالم-

 زنی؟می حرف رسمی چرا زندانبان-

 .بگو رو كارت زودتر ام،جلسه توی االن من-

 .نشی نگران بگم گفتم بيرون، میرم نفس با دارم من آها،-

 باشه؟ باش، خونه شب قبل تا فقط برو-

 .باشی موفق. حتما چشم-

 .خداحافظ ممنون،-

 فکر خودم با داشتم. گذاشتم مانتوم جیب توی رو گوشی و کردم قطع رو تماس

 برام آلبالويی شش و دويست ماشین يه يهو که اسمعرکه دارجیب مانتوی کردممی

 خط آرامشم روی نفس، جيغوی صدای م،شد ماشين سوار كه همين. زد بوق

 .انداخت
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 .اطی سالم-

 .نفی سالم-

 :گفت و كرد عوض رو دنده و زد رو ماشين استارت نفس

 .ببند رو كمربندت اينكه دوما   كنی،می صدا نفی رو من باشه بارت آخرين كه اوال  -

 :گفتم بستم،می رو كمربندم داشتم كه جورهمون

 .كنم تالفی خواستم منم ی،كرد صدا اطی رو من تو خب-

 .كنممی قبول هستم، تررئوف و بزرگترم چون نداره اشكالی-

 .گوييدمی راست شما بله،بله-

 وجود اين با بود، كرده تموم هم رو درسش و بود بزرگتر من از سالی چهار يا سه نفس

 .بود دوستم ترينصميمی اون

 كنی؟می چيكار روزا اين خبر؟ چه-

 .دانشگاه برم بايد ديگه سال و امتحانامه آخرای ديگه كه االن بابا، هيچی-

 بری؟ كرده قبول اهورا خوب، چقدر-

 .كنهمی كمكم خودشم و برم تونممی دارم دوست چی هر گفت اتفاقا آره-

 .شد عالی پس وای-

 حركت پاساژ سمت به و شدم پياده منم شد، پياده و كرد پارک جا يه رو ماشين نفس

 :پرسيدم نفس از شديم، که آسانسور رسوا. كرديم

 بخری؟ خوایمی چي نفس-
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 و رفت ایغرهچشم كرد،می نگاه رو من داشت و بود آسانسور توی كه پسری به نفس

 :گفت

 واسه بعدم بخرم، چيزی يه سامان واسه خواممی نامزدیمونه، یساله چهار سالگرد-

 .كنيممی خريد تو

 .بشه ناراحت شاید نگفتم، چیزی ولی! زدن؟نام باهم ساله چهار! سال؟ چهار

 من؟ برای چی واسه_

 خودت واسه چيزميز يكم بيای من با بازار، ببره رو تو كنهنمی وقت چون گفته اهورا_

 .بخری

 مانتوم جيب توی از. خورد زنگ گوشيم يهو كه كردممی هضم رو حرفش داشتم

 دارم برش شم خم خواستم. مپا جلوی افتاد و خورد سر دستم از اما كشيدمش بيرون

 سرم. گرفت سمتم به رو گوشی و برداشت رو گوشيم و شد خم من از زودتر يكی كه

 .كردم نگاه فرد اون به و كردم بلند بود، پايين موقع اون تا كه رو

 اولم نگاه در. دیدممی حاال تا که بود پسرایی جذابترین از یکی بگم، تونممی جرأت به

 یک خرچشم،. خر... مثل... مثل چشمایی شد،می دیده نگشر  عسلی گرم چشمای

 .خرچشم پسر

 من به نگاهش هنوزم اون اما نکردم نگاه بهش دیگه و گرفتم دستش از رو گوشيم

 روی رو دستم. شدمی روشن و خاموش گوشيم یصفحه روی آرمانی اهورا اسم. بود

 رو دستم من و ايستاد رآسانسو. كردم برقرار رو تماس و كشيدم گوشيم تاچ یصفحه

 :گفتم پسر اون به رو و گرفتم گوشی دهنی روی

 .ممنون-
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 و شديم خارج آسانسور از نفس همراه. نه يا میگه چيزی ببينم تا نایستادم ديگه

 :دادم رو زندانبان جواب من باالخره

 .سالم-

 !دادی جواب رسيدين؟دير سالم،-

 بهم و داشت برش شد خم يكی فتاد،ا دستم از آسانسور توی ببخشيد. رسيديم آره-

 .شد دير دادم رو تو جواب و كردم تشكر اون از تا داد،

 كه كارتی توی من. بخر خودت برای خواستی چی هر اونجا اطلس ببين. نداره عيبی-

 خرده یه. بخرش حتما اومد، خوش چشمت به چی هر. ريختم پول دادم، بهت

 .شهمی الزم حال هر به بخر، خودت برای هم رو دخترونه چیزای

 .شد قرمز خجالت، از صورتم مطمئنم و شد گرد چشمام

 .چشم-

 .خونه بيای زود كن سعی. گفتم چی نره يادت بال،بی چشمت-

 .بیام زود میگه همون برا کنه، زندانیم خوادمی باز زندانبان حتما،-

 .وروجک خداحافظ برو،-

 گوشم دم گوشيمم و بودم زده زل روروبه به هنگ جورهمين. گوشی ممتدد بوق بعد و

 بلند صندلی روی از نفس! بامزه چقدر وای وروجک، وروجک؟ گفت بهم. بودم گرفته

 :پرسيد و ايستاد من كنار و شد

 اطلس؟ شده چي-

 .برسم نظر به عادی کردم، سعی و انداختم مردونه شلوارهای و كت به نگاهی
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 .بود زندانبان هيچي-

 گفت؟ خاصی چيز-

 .بود شلوارها و كت به هنوز نگاهم

 .خونه بیام زودتر گفت فقط نه-

 خونه؟ بريم كی خب-

 :دادم رو جوابش قبلی حالت همون به

 .بيام زودتر كنم سعی گفت-

 :گفت و گرفت رو نگاهم رد نفس

 خوای؟می اونا از-

 هكال شلوار، و كت با چرا وايستاده، ويترين كنار كه مرده اين كردممی فكر داشتم. نه-

 .شده تاکسیدرمی گرفتتش، برق جدا نفس خوره،نمی تکون اصال. سرش گذاشته

 :گفتم و رفتم كالهيه مرد اون سمت حرفم، شدن تموم از بعد

 !آقا هی-

 رو نفس یخنده صدای جاش، به ولی بفرماييد بگه و برگردونه رو سرش داشتم انتظار

 :گفتم و سمتش شتمبرگ. كردم احساس شونم روی رو دستش بندشپشت و شنیدم

 نمیگی خندی؟می خودت از تركوچک به كشینمی خندی؟خجالتمی من به چيه-

 میشم؟ خرد من

 :گفت کنش، خورد اعصاب یخنده ترتر با جورهمون نفس
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 .مانكنه بينیمی داری تو كه اونی من، كوچیکتر اطلس، آخه-

 .مانكن به نگاه يک انداختم، نفس به نگاه يک كردم، نگاهش زدهشوک

 خنگم؟ انقدر من چرا آخه. بودم طرف مانكن يک با مدت تمام يعنی نگو،-

 :گفت خنده با نفس. خاروندم رو سرم بعدش

 .خنگی تو ميگم منم آره،-

 نفس توسط. برد خودش با رو من و گرفت رو من بازوی حرفش، شدن تموم از عد

 حتی. بود طبيعیعیطبي مانكن وكيلی خدا که كردم فكر خودم با و شدممی كشيده

. جايزالخطاست انسان ديگه، كردم اشتباه حاال. بود آدميزاد پوست رنگ دستاشم

 بهبه انداختم؛ مغازه به نگاهی. بود فروشندش ميانسال مرد يه كه مغازه يه توی رفتيم

 !دستگاهی و دم چه

 قشنگ و شيک خيلی تيشرت بود، شده تيشرت يه محو كه انداختم نفس به نگاهی

 دلش و داشت دوست رو رنگی همه نفس. مزخرف بود، مزخرف رنگش ولی دبو

 رو چيزا اينجور من ولی بپوشه روشن رنگای هميشه سامان خواست،می

 اگه خوب البته. بپوشن تيره ترجيحا   لباسای بايد مردا من نظر به. پسنديدمنمی

 رنگ پوست هميشه چون ميشه، آشاما خون مثل بپوشه تيره هایرنگ سامان

 سبزش پوست رنگ زندانبان. عموش پسر برعكس. سفيده شدت به و داره ایپريده

 و ظاهری خصوصيات یهمه بلكه رو پوستش رنگ تنها نه. برده ارث به پدرش از رو

 .اخالقیش خصوصیات بيشتر

 دست تيشرت به كردن نگاه از باالخره. كردمی نگاه رو تيشرت داشت هنوزم نفس

 به همراهش منم. برد صندوق به باخودش و كرد جدا رگال از رو تيشرت و برداشت
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 و كوبید ميز روی رو كارت غرور با نفس رسیدیم، اینکه محض به. افتادم راه صندوق

 :پرسيد

 میشه؟ چند-

 :گفت و انداخت تيشرت به نگاهی فروشنده

 .نداره رو شما قابل-

 .بفرماييد كنم،می خواهش نه-

 .تومن بيست و صد ناقابله،-

 نفس اما،! آقا بكشيد رو كارت جونم، سامی سر فدای ميگه نفس االن گفتم خودم با

 رو و خودش سمت كشيد رو كارت. كارت سمت برد رو دستش شنيد، رو جمله اين تا

 :گفت ومنمن با فروشنده به

 .گرديمبرمی بزنيم، دوری يه بريم ما آقا-

 .برد مغازه از خودش با و كشيد رو من دست بعدش

 :دادممي گوش و بودم كرده كنترل رو مخنده منم، و كردمی غرغر ب**ل زير

 قيمت همه اين زپرتی تيشرت يه. گيرنمی رو باباشون خون پول بده، مرگشون خدا-

 مگه؟ داره

 من بزار نگفتم بهش همين واسه كنه، قبول پول كه نيست آدمی نفس دونستممی

 خيره جايی به ديدم كه خنديدممی هاشغرغر  به ريزريز كنم، حساب رو تيشرت پول

 روروبه یمغازه به و كردم دنبال رو نگاهش. روشنه پرژكتور چشماش توی و شده

 .طلوع ارزانسرای بود، شده نوشته مغازه در سر روی. دوختم چشم
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 تا موندم بيرون همين، یواسه بود شده باز كفشام بند مغازه، توی رفت دو با نفس

 با نفس ديدم بلندكردم، رو سرم و بستم که رو لعنتيم كفش هایبند. ببندمشون

 .وايستادم كنه،می نگاهم داره و وايستاده جلوم باز نيش

 خريدی؟-

 برد رو دستش. كرد پايين باال بود، صورتش پهنای به كه لبخندی همون با رو سرش

 تكونش صورتم جلوی بعدم و كشيد بيرون رو رنگی نارنجی چيز يه و پالستيک سمت

 پلک بار چند. نارنجيه جوراب جفت يه دستش توی ديدم كردم، نگاه كه دقيقتر. داد

 :گفتم و كردم اشاره بود، نفس دست كه جورابی به بعدش زدم

 خريدی؟ نامزديتون یساله چهار سالگرد برای رو اين-

 :گفت و داد تكون رو سرش شوق با که کردم نگاهش شده گرد چشمای با

 .آره-

 بكنی؟ كادوشم وایخمی-

 :گفت خوشحالی با دوباره

 .آره-

 :گفتم و انداختم مچيم ساعت به نگاهی مبهوت، و مات زده،شوک من

 .خونه بريم شد دير نفس فقط. باشه سامان مبارک باشه،-

 با و گرفت دستش توی رو بازوم دوباره و كرد پايين و باال رو سرش دوباره نفس

 يه و بلند تونيک يه خودم برای. برد داشت، زنونه لباسای كه ایطبقه به خودش،
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 نفس خورديم، و خريديم خوراكی كلی اينكه از بعد و خريدم خوشگل خيلی روسری

 .رفت و خونه رسوند رو من

 طبق رو زندانبان و خونه توی رفتم و شدم رد حياط از. شد باز در و زدم و در زنگ

 یهمه زندانبان، كردممی فكر مبود كه تربچه. ديدم محبوبش مبل روی معمول،

 باهاش گفتممی خودم با اينكه و دستشويی حتی ميده، انجام مبل اين روی رو كاراش

 .كرده هم ازدواج

 هميشه. داد رو جوابم مردونه و گرم اما آروم صدای با كه كردم باال بلند سالم يک

 یبعج بودن، خشن و كلفت عين در صداش نظرم به. داشتم دوست رو صداش

 :گفت زندانبان كه اتاقم توی برم خواستم و رفتم هاپله سمت به. بود دلنشين

 دستت؟ توی چيه اون! اطلس-

 .كردم قايم رو بود دستم توی كه پالستيکی ظرف

 .نبود چيزی هيچی، تو جان به-

 .اتاقم توی دويدم و ميگه چی ببينم تا واينستادم ديگه

 و بخوابن همه خواستممی. بودم داده جا هم رو خريدام و بودم كرده عوض رو لباسم

 االن و نيست كسی اينكه خيال به و زدم بيرون اتاق از. بخورم رو ترشكا برم خودم

. شد جمع صورتم ترشش، یمزه از و گذاشتم دهنم توی رو ترشک قاشق خوابن، همه

 یكس آغوش توی و شد حلقه كمرم دور دستی يهو كه افتادم راه آشپزخونه سمت به

 گوشم بيخ رو آشنايی صدای كه بودم وايستاده جاهمون مبهوت، و زدهشوک. رفتم فرو

 :شنيدم

 بخوری؟ تنهاتنها رو ترشكا یهمه خواستیمی! من وروجک-
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 :گفتم و زندانبان سمت برگشتم ترس با و دادم قورت رو دهنم آب

 زنی؟می حرف چی از ترشک؟-

 :گفت و آورد جلو رو سرش زندانبان

 توی قاشقم يه دستته، پالستيكی ظرف يه آشپزخونه، توی بری خوایمی شبی هنصف-

 دستم از ذارمنمی ببينم، ترشک من كه دونیمی كنم؟ برداشتی چه خوایمی. دهنت

 .برن در

 :گفتم و برداشتم دهنم توی از رو قاشق

 .مونهنمی پنهان شما عقاب همچون چشمان ديد از هيچی بله،بله-

 .بيا باش زود گرفتی، ياد خوب ينمبمی! آفرين-

 كجا؟-

 .ببينم بيا-

 رو در و خودش اتاق توی بردم. كشوند خودش با رو من و گرفت دستش توی رو آرنجم

 زندانبان، اتاق. نشست اتاقش یپنجره كنار بزرگ نشيمن روی رفت خودشم. بست

 هم اون یالفهم كه بزرگ تخت يه با بزرگ اتاق يک. بود قرمز و مشكی رنگ از تركيبي

 به نشيمن يه بود، پوشونده رو ديوارها از يكی كل كه ایپنجره. بود قرمز-مشكی

 با زندانبان. دادمی آرامش و امنيت بوی اینجا من برای. آیینه و كمد و پنجره یاندازه

 .نشستم نشيمن روی و كنارش رفتم. پیشش برم تا كرد اشاره دستش

 :گفت و كرد نگاهم باشوق

 .خب-
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 :گفتم و كردم نگاهش وكرفيسپ

 .خب-

 .بياد كن رد خب، كه خب-

 رو؟ چی-

 :گفت و گرفتش ازم و ترشک ظرف سمت برد رو دستش عجله با زندانبان

 .نكردی دريغ ما از رو نعمت اين! شكرت خدايا-

 :گفتم حرفش از زدهذوق و خوشحال

 ميگی؟ رو من-

 :دوخت من به و برداشت ترشک ظرف روی از رو اشگردشده هایچشم

 .كردممی خداروشكر ترشک ظرف برای داشتم. نگفتم رو تو نه،-

 :گفتم و زدم بازوش به رو مشتم

 .تربيتیبی خيلی-

 :گفت و شد خم يكم و گذاشت سينش روی رو دستش زندانبان

 .ایمپرورده دست-

 هاحاط رو پنجره كل كه نشيمنی رو و زد لبخند زندانبانم. خنديدم ريز و گرفت خندم

 روی هم رو تشک ظرف. گذاشت من پای روی رو سرش هوا،بی و كشيد دراز بود، كرده

 به. كرد نگاه ديدش، شدمی پنجره از و بود آسمون توی كه ماه به و گذاشت شكمش

 همراه به ديگه ماه يه كردممی حس. كردم نگاه بود، ماه به خيره االن كه چشماش
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. اومدمی بهش زندانبان لقب واقعا. دانيهزن چشماش توی اطرافش یستاره تا چند

 كه كسيه تنها و زندانبانه اون ولی اسمشه معنی برعكس كامال لقبش كه درسته

 كردیمی حس كه كردمی نگاه ماه به دقيق قدر اون. مونده من پيش هميشه، یواسه

 .كنهمی برقرار ارتباط ماه با داره

 كمی همراه به و برداشت رو اون و ترشک ظرف توی قاشق سمت رفت دستش كمكم

. شدمی خوب ترشک با اخالقش دخترا، بعضی مثل. گذاشت دهنش توی ترشک

 اونم دادم،می بهش و گرفتممی ترشک واسش كردمی قهر باهام وقتی وقتا، بعضی

 .دادمی جواب اوقات گاهی فقط ترفند اين البته كرد؛می آشتی باهام

 و برداشت هاستاره و ماه به كردن نگاه از دست خرهباال كه بود گذشته ایدقيقه چند

 .کرد نگاه بهم بود، من صورت برعکس صورتش که جورهمین و پایین از

 !اطلس-

 بله؟-

 گرفتم؟ ازت زور به رو ترشكا ناراحتی-

 :گفتم خنده با و شوخي به

 .شدم ناراحت آره،-

 :گفت کوتاهی مکث از بعد و برگردوند و روش

 .درک به-
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 سمت بردم رو دستم ناخودآگاه خنديدم، و گرفت خندم حركتش از شد، گرد چشمام

 كرده تعجب اونم. كردممی لمس رو موهاش تارتاربه حالتش،خوش و مشكی موهای

 :پرسيدم و زد جرقه ذهنم توی چیزی یه دفعهيه. دادنمی نشون العملیعكس ولی بود

 دارم؟ باهات نسبتی چه من-

 :گفت و چشمام تو كوبوند رو نگاهش. نم سمت كشيد رو چشماش

 .منی زن تو-

 كمی و ترس افتخار، خوشحالی، ذوق، داد؛ دست بهم لحظه همون حس تا چند

 .ناراحتی

 

 كرده عروسی نمياد يادم من چرا كو؟ حلقمون پس توام زن من. زندانبان ميگی دروغ-

 باشيم؟

 :گفت بود، زده زل چشمام به كه جورهمون زندانبان

 رفتيم هم با بعدش. سپرد من به رو تو بابات وقتی يادته. اطلس منی ایيغهص زن-

 من؟ پدربزرگ و مادربزرگ خونه

 خب؟ آره،-

 گفتن، كه جا هر كه خواستن هم تو از و خوندن عربی یآيه تا چند اونا بعدش كه-

 بگی؟ بله

 .نمياد يادم من نه،-
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 اندرسفيهعاقل و برداشت مپا روی از رو سرش زندانبان. خاروندم رو سرم بعدش

 :گفت و كرد نگاهم

 نمياد؟ يادت هيچی يعنی رو؟ من گرفتی-

 :گفتم گرفت،می خندم داشت ديگه

 .هيچی نه،-

 .زدم خنده زير

 .بود شده باحال خيلی قيافت خدايی-

 :گفت بود، مشهود و معلوم توش بدبختی كه ایقيافه يه با

 ديوونه! دختر. شدم مطمئن ديگه االن ولی دارن قاطی مغزت سيمای كردم فكر من-

 كردی؟ مسخره رو من شدی؟

 .نمياد يادم چيزی من بفهمی وقتی ميشی، عصبی چقدر ببينم خواستم آره،-

 آسمون به و گذاشت پام روی رو سرش دوباره و داد تكون رو سرش خنده با زندانبان

 چند! معلومه داره؟ کردن فکر البته داره، دوست خيلی رو آسمون کنم فکر. كرد نگاه

 :پرسيدم هوابی بوديم، ساكت ایدقيقه

 منی؟ شوهر تو و توام زن االن من يعني-

 حرف ديگه كه ببر رو من زبون اين بيا خدايا پرسيدم؟ كه بود چی ديگه سوال اين

 .انداخت بهم عجيبی نگاه. نزنه جابی

 .آره-
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 از چرا دونمنمی ولی بردمی خوابم داشت كمكم ديگه. كرد نگاهم تمام یچندثانيه

 .اومدنمی بدم نگاهش

 بازوهام. شد گرد ناگهانيش حركت اين از چشمام نشست، و برداشت رو سرش يهو

 :گفت و گرفت دستاش توی رو

 كنی؟می كار چی دارم، برادر من بفهمی روز يه اگه پرسم،می ازت سوال یک! اطلس-

 :گفتم زدهشوک

 داری؟ برادر یه چرا-

 .انداخت بهم بیعجی نگاه

 .نه شاید آره، شاید-

 نه؟ یا داری برادر دونینمی میگی، یعنی-

 .آورد ترنزدیک رو صورتش

 بفهمی؟ اگه کنی،می کار چی بگو، بهم فقط-

 .شدم مسلط خودم به اما. بشم کالفه شد،می باعث این و بود صورتم نزدیک خیلی

 شاید نگی، بهم دونستیمی حصال شاید بکنم؟ باید کار چی. کنهنمی فرقی برام-

 .بگی بهم نتونستی

 :گفتم کردم،می منحرف رو نگاهم که حالی در و کردم کوتاهی مکث

 .بکنم تونمنمی کاری من-
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 فرو فكر به و شد خیره من صورت از غیر جايی، به طور همون ایثانيه چند زندانبان

 .رفت

 شی؟نمی ناراحت دستم از یعنی-

 .دوخت چشم بهم دوباره

 .کنممی فراموش زود. خیلی نه اما یکم، شاید-

 و کشید دست با رو راستم سمت لپ زندانبان یهو گذشت، کوتاهی یثانیه چند

 :گفت

 !وروجک-

 اما گذاشت پام روی رو سرش هزارم بار برای. زد لبخند و کرد گل شیطنتاش دوباره باز

 .کرد من به رو و برداشت رو سرش دوباره گذشت، كه دقيقه چند

 کشی؟نمی دراز توچرا-

 .باش راحت تو خوبه، جام من-

. كرد باز رو اون و رفت پنجره سمت به انداخت، باال رو هاششونه قيديبی با زندانبان

 باد،. گذاشت من یشده خشک و خوابيده پای روی رو سرش و برگشت دوباره بعد

 .بخورن تكون باد با همگام مفر  موهای شد، باعث و كرد پيدا راه اتاق به ماليم و آروم

 .ببين رو اونجا! اطلس-

 ستاره يه به و كردم دنبال رو دستش رد. داد نشون رو آسمون توی جايی دستش با

 .رسيدم زد،می چشمک آسمون توی كه

 .بينممی-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر B.H.R|  میمونه تو پیش همیشه نفر یک رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

86 

 

 اومدممی بود، حياط توی مامان وقتی هميشه بودم، ساله شش یبچه پسر يه وقتی-

 .ذاشتممی پاش روی رو سرم و

 اين. كردم نوازش رو اونا و موهاش سمت بردم رو دستم ولی چرا دونمنمی. كرد مكث

 ...خودم جورایی يه شايد و نبود ناخودآگاه كارم اين دفعه

 با. دادممی گوش من و خوندمی شعر برام. كشيدمی دست موهام توی هميشه اونم-

 رفتم، پيشت از وقت يه اگه فتگمی اون شمردیم،می رو آسمون توی هایستاره هم

 من جای گفتمی بری؟ خوایمی كجا تو مگه پرسيدممی ازش. باالم اون من بدون

 .پسرم نيست، زمين روی كه ماه. اونجاست من جای نيست، اينجا

 بانو ماه شما بله گفتممی چيه، مامانم منظور بدونم اينكه بدون خنده، و باذوق منم

 گفتممی. كردمی تاييد رو حرفم خوشحالی با اونم. تيدنيس كه بانو زمين هستيد،

 هر بود گرفته قول ازم چون خنديد،می اونم! منه مال بينی،می كه رو ستاره اين مامان،

 .بدم هديه اون به رو ستاره اين داشتم، دوست قلبم اعماق از رو دختری كه وقت

 پيشم از هميشه یواسه مامانم بعد، چندسال كه كردمنمی فكر حتی هاموقع اون 

 .ميره

 من با كه باره اولين. بزنه حرف هنوزم خواستممی ولی بود شده اشک پر چشمام

 .كنهمی دردودل

. منه مثل درست من اسم گفتمی خودشه، مثل كس هر اسم داشت، عقيده مامان-

 .بودم موافق حرفش این با

 قطره يک كردم، باز رو چشمام وقتی و شد بسته اشک زياد هجوم خاطر به چشمام

 به و شد محو سرعت به بود، لبش روی كه لبخندی. افتاد زندانبان یگونه روی اشکم
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 بيشتر و بيشتر اشكام، که شد باعث همين و وزیدمی شديدتر باد. كرد نگاه من

 .بشن

*** 

 اهورا

 

 يه. نكن گريه بگم تونستمنمی حتی كه بودم شده ديدم،می كه ایصحنه محو انقدر

 كه اشكايی بود، شده گم توش كه قشنگی گشاد قرمز تيشرت فر، موهای با خترد

 گريه یآماده وقت هر كه ایمشكی چشمای شدن،می سرازير چشماش از تندتند

 دست به دست همه و همه كردن،می ترخواستنی رو چهرش و شدنمی قرمز بودن،

 بود گذشته ایدقيقه چند .بمونم باقی مبهوت و مات همونطور من، تا بودن داده هم

 .شدم بلند و اومدم خودم به باالخره. كرد پر رو اتاق اطلس یگريه هقهق كه

 .كه نشده چيزی! باش آروم اطلس؟-

 :گفت هقهق با و آورد من سمت به رو نگاهش

 !اهورا-

. كرد گريه دل ته از و گذاشت شونم روی رو سرش و پيچيد گردنم دور رو دستاش

 بود ایدقیقه چند. بشه سبک تا گذاشتم كردم، نوازش رو موهاش آروم و كردم بغلش

 خيس از اينو و ريختمی اشک هنوزم ولی بود شده آروم و كردنمی هقهق ديگه که

 و شد باز گردنم دور از دستاش كمكم. فهميدممی بود، تنم كه تيشرتی درپیپی شدن

 گريه بازم ببينم كه كردم گاهشن و كردم خم رو سرم. نشست كنارم مظلوم، و آروم

 .نه يا كنهمی
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*** 

 اطلس

 

 اینکه وجود با. بود زیادی دیگه این آره، گذشتم؟ خودم حد از كردم؟ كارو اين من چرا

 قصد مدت این تمام توی وقت هیچ اون کنم، برخورد راحت اونقدر نباید دارم، دوسش

 .کنم مراعات باید هم من پس نداشته، بدی

 شده آرومتر ولی اومدنمی هنوزم اشكام. كرد نگاهم و من نزديک رو سرش زندانبان

 .بودم

 مگه؟ شد چی کنی؟می گریه داری هنوز-

 .كردم نگاهش و آوردم باال رو سرم

 .شدم احساساتی ببخشید،-

 .زد مهربونی لبخند

 .نداره اشکالی-

 ولی بگه رو چيزی يک خواستمی انگار. بود من چشمای قفل مشكيش چشمای

 كالفم و ريخته پيشونيم روی كه موهايی و شد خم سمتم به. كردمی دستستد

 يه اما برم در سمت به خواستم و شدم بلند نشيمن روی از. زد كنار رو بودن كرده

 .برگشتم و اومد يادم چيزی

 .نشدی خوب هنوز نخوری، زياد زندانبان-
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 حس كرد،می لمس ور  در دستگيره داشت دستم كه آخر یلحظه. داد تكون رو سرش

 :پرسيدم و برگشتم همين واسه گفت، چيزی كردم

 گفتی؟ چيزی-

 :گفت بود، داده تكيه تختش تاج به و بود تختش روی زندانبان

 .نگفتم چيزی نه-

 :گفتم و انداختم باال ایشونه

 .بخير شب پس-

 .بخير هم تو شب-

 .رفتم بيرون اتاق از و فشردم پايين به رو دستگيره

*** 

 رااهو

 

 اومده، پیش که جدیدی یمسئله این با موند؟می باید چرا. کردم انکار ولی نرو، گفتم

 و بردم ترشک ظرف قاشق سمت رو دستم! مشکل یه روز هر کنم؟ کار چی باید

 توی کردم،می ترشش انگیزهوس زردآلوهای و آلبالوها از پر رو قاشق که جورهمون

 .گذاشتم دهنم

*** 

 اطلس
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 صبح موقع این جعفرآقا چرا! خدا ای. پریدم خواب از زنیچمن اشینم باصدای

 با. انداختم گوشیم به نگاهی و کندم دل تخت از ؟!کنه مرتب رو هاچمن افتاده یادش

 سرعت با. میداد نشون رو دقیقه بیست و ده ساعت. شد گرد چشمام ساعت دیدن

 .دویدم دستشویی سمت

 فحش رو خودم و سرم توی زدممی جورهمین. شد دیر مدرسه بازم سرم، به خاک وای

 رو من اهورا چرا. بود هوا رو وپالپخش که موهامم بودم، نشده حاضر هنوز دادم،می

 هم اهورا اینکه فکر با. کردمی بیدارم موندم، خواب دیدمی وقتی همیشه نکرد؟ بیدار

 که تختش به. نبیرو زدم اتاق از فشنگ مثل شرکت، بره حتما باید و مونده خواب

 شاید و خوابیده دیر دیشب اینکه فکر با ولی باال ببرم رو صدام خواستم رسیدم،

 :گفتم آروم و گذاشتم بازوش روی رو دستم. نشستم تخت یلبه آروم بوده، خسته

 .شرکت بری باید ؟!اهورا-

 .نداد جواب

 ؟!اهورا-

 ایدقیقه چند کی داد، فشار هم روی رو چشماش محکم و کرد هم توی رو اخماش

 گیجی با و نشست تخت روی کرد، باز رو چشماش بعدش و موند حالت همون به

 .انداخت من به نگاهی

 شرکت؟ بری خواینمی-

 :گفت اخمالو

 چنده؟ ساعت-
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 :گفتم لبخند با

 .دقیقه بیست و ده-

 .شد گرد چشماش یهو

 ؟!دقیقه بیست و ده-

 .دقیقه بیست و ده آره-

 زنی؟می ژکوند لبخند من واسه اومدی بعد باشی، مدرسه باید االن تو-

 :گفتم و کردم بلند رو صدام منم

 ولی زدم لبخند همین واسه کنم، بیدارت خوبی به خواستم چیه؟ دونیمی خیر، نه-

 ...نخورم غیبت و برم باید رو آخر روزای این. گیرممی آتیش دارم داخل از

 :گفت و گرفت رو دهنم جلوی اهورا که زدممی رو حرفم داشتم

 !باشه؟! نزن حرف اینقدر من جان فقط رسونمت،می خودم باشه! هیس-

 دستش هم اهورا. گذاشتم هم روی تایید عالمت به هم رو چشمان و کردم کج رو سرم

 شم، حاضر باید. رفتم بیرون اهورا اتاق از. شد بلند تخت روی از و برداشت رو

 بدون و کردم سرم رو مقنعم. تو رفتم و یدمکش پایین سمت به رو اتاقم یدستگیره

 به و شدم سرازیر هاپله از. رفتم بیرون اتاق از و برداشتم رو کولم آینه، به کردن نگاه

 با و بود پنیر و نون لقمه یه دستش توی. شد سبز جلوم زندانبان که دویدم در سمت

 رو بچشون وانخنمی که مامانایی مثل گرفت، خندم. کردمی نگاه چشمام به اخم

 بزاره رو لقمه تا کردم باز رو دهنم که بود پرت حواسم اینقدر. بفرستن مدرسه گرسنه
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 سمت رفت و کرد باز و در سرعت به و داد انجام رو کار همین اونم. دهنم توی

 .شد حاضر سرعت این به اهورا کردم، تعجب. پارکینگ

 شاید میگم، اهورا همش من اچر  که کردم فکر این به و پوشیدم رو کتونیم هایکفش

 یک. کردم تکرار رو اسمش زیرلب. لقبشه از ترآهنگخوش و قشنگتر اسمش چون

 بود، پام کنار که رو کولم و بیرون اومدم فکر از ماشین بوق باصدای. بار سه بار، دو بار،

 بست، رو خونه در و داد تکون دستی جعفرآقا. دویدم رو باغ کل سرعت به برداشتم،

 قدیمی و بندری آهنگای از خبری ماشین این توی. نشستم ماشین توی سریع منم

 آرومی آهنگ. داد گوش باید رو بخواد اون چی هر و اهوراست ماشین اینجا. نیست

 توی. بستم رو چشمام و کردم بغل رو کولم. دادمی آرامش بهم بود، پخش حال در

 :گفت اهورا یهو که بودم خودم هوای و حال

 !بیرون میریم مشبا اطلس-

 :گفت که کنم باز رو دهنم خواستم. کردم نگاه اهورا به و شد باز سرعت به چشمام

 .بدونی باید که اومده پیش مسئله یه بیای، باید! نزن حرف-

 و شد سبز چراغ. دوختم روروبه خیابون به رو نگاهم و بستم بود، وامونده که رو دهنم

 .کرد حرکت ماشین

 .مریمی مدرسه از-

 :گفتم و انداختم نگاه بهش تعجب با

 ؟!فرم با-

 ساختمون که بزنم حرف خواستممی دوباره. کرد نگاهم پوکرفیس و برگردوند رو سرش

 تو برم تا دننمی راهم االن بودم مطمئن. ایستاد حرکت از ماشین دیدم، رو مدرسه
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 ترمحکم رو مکول و ماشین یدستگیره سمت بردم رو دستم. نداره ضرر امتحانش ولی

 رو سرم. نشست دستم روی اهورا دست که کنم باز رو در خواستم گرفتم، دستم توی

. خودش سمت گردوند برم کامل و گرفت رو شونم که کردم نگاهش و برگردونم

. کرد مرتبش و کنم درستش رفت،می یادم همیشه که ایمقنعه سمت برد رو دستش

 :گفت و زد زل چشمام توی

 !اطلس-

 بودن، شده مخفی دودیعینک پشت محافظانه که رنگش مشکی چشمای به منم

 :گفتم و کردم نگاه

 ؟!بله-

 :گفت و کشید گونم روی نوازشگونه رو دستش پشت صورتم، سمت برد رو دستش

 هر بدون اما بشه گفته حرفا سری یه و بیاد پیش مشکل سری یه امشب ممکنه-

 !پشتتم بیفته، اتفاقی

 و گرفتم چشماش از رو نگاهم. کشید پس رو دستش اونم. دادم تکون رو سرم فقط

 قدمی چند. کردم حرکت مدرسه سمت به و شدم پیاده ماشین از کردم، باز رو در

 اهورا به رو و برگشتم فکربی. خورد گوشم به ماشین استارت صدای که بودم نرفته

 نگاه من به و بود روروبه سمت به سرش اینکه با. دادم تکون دست و زدم لبخند

 مطمئن رو من زد، که بوقی تک و بود من پیش حواسش تمام دونممی اما کردنمی

 به خواستم و کردم گرد عقب. شد دور اونجا از سرعت با و افتاد راه ماشین. کرد

 امروز. وایستم شد باعث گوشیم پیام زنگ صدای که کنم حرکت مدرسه سمت

 گرفته اجازه اهورا از زور و ضرب به پیش، وقت خیلی اما برداشتم رو گوشی دزدکی

 :خوندم و کردم باز رو پیام. ببرم خودم با گوشی که بودم
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 .بینمتمی ظهر! من وروجک-

 مدرسه توی رو پام ب،**ل به لبخند و دادم جا کولم کنار جیب توی رو گوشی

 برم متونمی و نداره عیبی گفت کردم، التماسش وقتی اما نداد اجازه ناظم. گذاشتم

 و بهار از اومدم، بیرون کالس از و دادم چاق مراقب به رو امتحان یبرگه. کالس سر

 .بیاد اهورا تا وایستادم منتظر مدرسه، در جلوی و کردم خداحافظی لیلی

 آشناتر یراننده و آشنا ماشین یه به چشمم، که بودم زده زل خیابون به جورهمین

 روی پاش با. کردمی نگاه مدرسه در به و بود داده هتکی ماشین به آشنا یراننده. خورد

 سمتش به آرومآروم. وایستاده کسی منتظر بود معلوم و بود گرفته ضرب زمین

 دوباره من و زد لبخند. برگشت که گذاشتم شونش روی رو دستم و شدم نزدیک

 .آورد جلو رو دستش. ببینم رو گونش هایچال تونستم

 .خانوم اطلس سالم-

 .دادم دست باهاش

 کنی؟می چیکار اینجا خوبی؟. سالم-

 :گفت و کرد گرد رو چشماش

 .فامیلم دنبال اومدم. خوبم باش، آروم بابا-

 :گفتم و زدم تکیه ماشینش به سینه به دست

 اومدی؟ کی دنبال! نکن سیاه رو من! سامین-

 .کردمی نگاه روروبه به

 .اومد بیا،-
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. اومد بیرون مدرسه ساختمون از میزهریزه دختر کی. ببینم رو فامیل این تا برگشتم

 رو هاشقدم و بود پایین سرش. بودمش ندیده حاال تا اما بود ما مدرسه توی که این با

 کردم سالم بهش منم کرد، سالم آروم و رسید ما به. داشتبرمی بادقت اما آهسته

 رو و کرد باز رو ماشین شاگرد سمت در و کرد نگاه رو ساعتش کالفگی با سامین اما

 :گفت اخم با دختره به

 .منتظرتم ساعته یک! یسنا-

 :گفت شرمندگی با بود، یسنا اسمش که دختر

 .آقاسامین ببخشید-

 .دنبالت نمیام دیگه-

 :گفت بغض با یسنا

 .ببخشید باشه،-

 عقب صندلی. کنهمی اذیت رو دختره جوری چه ببین! طفلک. سوخت براش دلم

 بیرون مقنعه از رنگش مشکی موهای. گرفته بغلش توی محکم کیفشم و نشست

 آستین. رسیدنمی نظر به دلخور و ناراحت ریزش، ایقهوه چشمای و بودن اومده

. ببینم دستش مچ روی رو بخیه جای تونستم من و بود رفته باال کمی یه مانتوش

 شده خیره نامعلومی ینقطه به اخم با جورهمین که سامین رو و گرفتم یسنا از چشم

 :گفتم بود،

 شده؟ چی دستش-

 .زده رو دستش رگ-
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 .انداختم سامین به نگاه یک و یسنا به نگاه یک شده گرد هایچشم با

 بهش و زده رو دستش رگ پسره یه خاطر به نکن، نگاه قیافش به. خالمه دختر-

 ولش رحمیبی کمال در و خواستهنمی اینو پسره ولی بمونه پیشش که کرده التماس

 .خوبه من با فقط االنم. کرده

 کرده؟ التماس بهش چرا خب،-

 التماس پسره به شده مجبور. منم داره که کسی تنها. خوانشنمی پدرش و مادر-

 .نداشته رو هیچکسی چون کنه،

 .گذاشتم سامین یشونه روی رو دستم و زدم تلخی لبخند

 .مونهمی پیشش نفر یه همیشه! سامین نباش نگران-

 .زد تلخی بخندل من مثل

 .امیدوارم-

 پیاده ماشین از خودش خاص جدیت با اهورا. برگردم شد باعث ماشین بوق صدای

 .اومد ما سمت به و شد

 :گفت من به رو سامین، با پرسی احوال و سالم از بعد

 !اطلس؟ بریم-

 .دادم تکون رو سرم

 .فعال. کن خداحافظی ازشم باش، مواظبش-

 .فعال حتما، باشه-
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 رد سرعت به ازشون که خیابونایی به و دادم تکیه ماشین شیشه به رو سرم

 .دوختم چشم شدیم،می

 ریم؟می کجا! اهورا-

 .شد خیره جلو به و برداشت روم از رو نگاهش

 .کن صبر یکم فقط-

 به گذرایی نگاه. بگیرم خودم رو سوالم جواب تا موندم منتظر و برگردوندم رو روم کالفه

. شدیم آسانسور سوار. کردم حرکت اهورا، با قدم هم و انداختم رومروبه ساختمون

 مرتبش و مقنعم سمت آورد رو دستش اهورا. تو دادم رو موهام آسانسور یآینه توی

 به دست اهورا دفعه، هر و کنم درست رو اممقنعه میره یادم خدا یهمیشه چرا. کرد

 روروبه واحد در به نگاهی و دماوم بیرون. شد باز درش و ایستاد آسانسور شه؟می کار

. زدمی برق تمیزی از رنگ ایقهوه چوبی جاکفشی یک در، راست سمت. انداختم

 واحد در جلوی که فرشی بود، شمعدونی طبیعی گلدون یک هم در چپ سمت

 .بود رنگخوش و مرتب هم، بود شده انداخته

 با زن یه حتما که مکرد فکر این به فاصله، این توی من و زد رو واحد زنگ اهورا

 پشت کسی اما شد باز در. کنهمی زندگی خونه این توی وسواسی یکم و تمیز سلیقه،

 کارش از منم. گذاشت جاکفشی کنار دقت، با و درآورد رو کفشاش زندانبان. نبود در

 دکوراسیون با نقلی و شیک یخونه یک. شدم خونه وارد سرش پشت و کردم تبعیت

 .بود رومروبه ایقهوه-کرم سرتاسر

 صدای. داره ایقهوه و کرم هایرنگ به زیادی یعالقه خونه صاحب اینکه مثل

 اینجا زن یک که شدم مطمئن دیگه شنیدم،می رو خوردنمی سینی به که استکانایی
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 طرف یک از و بودم شده خوشحال حدسم خاطر به طرف یک از. کنهمی زندگی

 .داره چیکار زن این با اهورا، اینکه از عصبانی

 :گفت و برد باال رو صداش اهورا

 خواستی؟نمی مهمون مگه-

 ینفره یک مبل روی منم نشست؛ دونفره مبل یک روی حرفش شدن تموم از بعد

 .نشستم منتظر جلوش

 پسر یک با تعجب کمال در اما ببینم رو زن یک تا داشتم رو این انتظار لحظه هر

 یک که شدم روروبه خرمایی موهای و ایقهوه چشمای با اهورا قد هم و سنهم

 ای؟قهوه کرم، بازم بود؛ پوشیده ایقهوه شلوارکتون و کرم تیشرت

 !خدا ای

 و زد گرمی لبخند کرد، من به نگاهی یک. نشست اهورا کنار و اومد ایقهوه کرم پسر

 :پرسید

 !اطلس؟-

 سمتم به که رجوهمین و شد بلند مبل روی از فورا. دادم تکون رو سرم تعجب با

 :گفت لبخندش با اومدمی

 !شدی خانوم چقدر شدی، بزرگ چقدر! من خدای-

 شناسمش؟نمی من چرا پس شناسه،می رو من پسر این. شد برابر صد تعجبم

 هنوز من و کردمی نگاه پسره اون به اهورا. گذشت حرفی هیچ بدون طوالنی دقایق

 :گفت ایقهوه کرم، پسر کشید، بلند یخمیازه یک اهورا که این از بعد. بودم متعجب
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 .زنممی حرف اهورا با منم بزنی خونه توی دوری یک تو تا! اطلس-

 سیاه؟ نخود پی فرستنمی رو من اینا االن

 حرکت بود رومروبه که کوچیکی راهروی به و شدم بلند جام از ایاضافه حرف بدون

 پسر و اهورا پیش حواسم تمام چون. دیدمنمی رو چیزی اما. شدم راهرو وارد کردم،

 ...هم با شاید! دارن؟ باهم نسبتی چه اونا یعنی بود؛ ایقهوه کرم،

 ناخودآگاه. موند ناقص فکرم بود، گل بدون گلدون یک روش که میزی به خوردن با

. شدم زدهشگفت بودن، شده نصب دیوار روی که عکسایی دیدن با آوردم، باال رو سرم

 پسر، یک و خودش اهورا، پدر و مادر از قدیمی عکس یک بود رومروبه که عکسی

 ایقهوه کرم، پسر به زیادی شباهت عکسه توی که پسری این! عجیبه. بود کنارش

 .داره

. بودیم گرفته رو عکس این کی نمیاد یادم ولی بود اهورا و من عکس دومی عکس

 نسبتی چه ایقهوه کرم، پسر! کنه؟می چیکار اینجا اهورا و من عکس اصال صبرکن،

 چیزی اهورا، مخصوصا کسی اینکه بود؛از ریخته بهم اعصابم! دونم؟نمی من که داره

 !خبره چه اینجا بفهمم باید من. شدممی عصبانی و ناراحت کنه پنهون ازم رو

 به آشفتگی با ایقهوه کرم، پسر و اخم با اهورا. اومدم بیرون راهرو از تند هایقدم با

 :گفتم بلندی صدای با هردوشون به رو و رفتم ترنزدیک. بودن ختهدو چشم زمین

 خبره؟ چه جااین-

 .شد بلند جاش از پسره حرفم، شدن تموم محض به

 ...بعدش بخوریم، بیارم چیزی یه-

 :گفتم و کردم قطع رو حرفش کنم،می چیکار فهمیدمنمی اصال عصبانیت خاطر به
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 !خبره چه اینجا بگین فقط خوایم،نمی چیزی-

 بود؛ ساکت اهورا مدت این تمام. نشست مبل روی دوباره ایقهوه کرم، پسر

 .کردمی نگاه بود شده پهن زمین روی که رنگ کرم فرش به اخم با جورهمین

 :کرد زدن حرف به شروع اهورا دفعهیک که بود مونده پابرجا سکوتمون ایدقیقه چند

 کردی؟می کار چی داشتم برادر کی فهمیدیمی اگه پرسیدم، ازت بار یک-

 .زنهمی حرف چی از دونستمنمی اصال. کردمنمی درک رو اهورا منظور

 .برادرمه اوستا! خب-

 بعد اما بودم شده گیج. شد ساکت دوباره و داد نشون رو ایقهوه کرم، پسر دست با و

 :گفتم دقیقه چند از

 .بده توضیح بیشتر-

 مادر، فوت از بعد. بزرگترم ازش دقیقه۲ من دوقلو، ادربر . برادریم باهم اوستا و من-

 بابا یهو اما شد عادی برامون مامان جریان کمکم خوردیم؛ سختی یضربه دوتامون

 که تربزرگ. بودیم شده تنها. اومدنمی اصال یا خونه اومدمی دیر شب کرد؛ فرق

 کار به کاری. خوندیمیم درس تربیش و کردیممی توجه بابا آمد و رفت به ترکم شدیم

 یک توی که آدم چندتا یا ایمخانواده یک ما نبود معلوم اصال نداشتیم، دیگه هم

 و نبودم درسخون چندان من اما بود العاده فوق اوستا درس. کننمی زندگی خونه

 .بود معمولی هم نمراتم

 تازه. کانادا هبفرست رو اوستا خوادمی گفت بابا که بود شهریور ماه اوایل میاد، یادم

 دیگه. هستیم که ما ولی نیستن بابا یا مامان اگه و برادریم دوتا ما که بودیم فهمیده
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 فایده بمونه، اوستا بذاره که کردیم خواهش و التماس بابا به هرچی بود، دیرشده

 .نداشت

 بیشتری وابستگی اوستا به همیشه مامان و اون. شد نابود بابا رفت، اوستا وقتی

 .نشد سابق بابای اون دیگه بابا اوستا، رفتن از بعد همین برای داشتن؛

 !جذاب العاده فوق زن یک شدم؛ آشنا مادرت با من هاگرفتاری همین توی

 بار اولین برای من، بابای با شدن همراه و پدرت از مادرت گرفتن طالق ماجرای از بعد

 .نداشت مادرش به یشباهت هیچ انصافا   که بامزه نوجوون دختر یک دیدم؛ رو تو

 .زد گرمی لبخند حرفش شدن تموم از بعد

. ندادم نشون العملی عکس لبخندش به و بود حرفاش پیش حواسم تمام من اما

 :پرسیدم همین واسه نگفت، چیزی دیگه ولی بده ادامه بودم منتظر

 دیدی؟ رو قلوت دو برادر سال ۶ از بعد یعنی خب،-

 .آره-

 هم اوستا و اهورا فکر، در غرق من. بودیم ساکت ونهمم زیادی مدت کردم؛ سکوت

 .من از حرکتی منتظر

 :گفتم اهورا به رو و شدم بلند جام از دفعه یک

 .خونه بریم-

 :گفت شده گرد هایچشم با اوستا

 .بمونین باید امشب خودم جان به! کجابرین؟! چی؟ یعنی-

 :گفت و اوستا سمت چرخوند رو سرش سرعت به اهورا
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 !من برادر نده قسم-

 :زدم صداش و تونستم قدر رو فرصت منم. نگفت چیزی دیگه اوستا

 !اهورا-

 .شد خیره من به بعدش و کرد اوستا به کوتاهی نگاه اهورا

 از. بدونی تنها خودت مثل هم رو من خواستممی تنهایی؛ کنی فکر خواستمنمی-

 منصرف رو من اوستا گفتم،می اوستا راجب تو به و گرفتممی شل رو قضیه اگه طرفی

 .کردمی

 !نشدم قانع-

 .داری حق-

 جاش از. کشید موهاش توی دستی کالفه اهورا که بود سکوت بینمون ایدقیقه چند

 :گفت و نشست دوزانو پام، کنار زمین روی اومد، من سمت به شد بلند

 .ذاشتممی جریان در تورو باید خوام،می معذرت من! اطلس-

 من گذشته این از بگه؛ چیزی تونستنمی واقعا ایدش. زدم زل چشماش توی

 حد از بیش ولی شهمی باهاش مخالفتم مانع که دارم بهش نسبت عجیبی احساس

 .شدنمی پاک خوریدل این و بودم دلخور دستش از

 :گفتم و شدم بلند مبل روی از

 .خونه بریم-

 .شد بلند نداره، ایفایده خواهی عذر دید که هم اهورا

 .مونیممی اینجا امشب دیدم؛ رو کوچولوم داداش هامدت از دبع من-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر B.H.R|  میمونه تو پیش همیشه نفر یک رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

103 

 

 هم در ثانیه در اهورا اخمای. کردم حرکت در سمت به و برداشتم رو کیفم حرفبی

 :گفت توبیخانه و رفت

 !اطلس-

 همین برای و شد بدتر اما کنم کنترل رو اشکام و بدم قورت رو بغضم کردم سعی

 .بستم رو خونه در بهشون کردن نگاه بدون

 که نبود این اشکام دلیل کردم؛ پاک دست با رو اشکام و اومدم بیرون آسانسور از

 رو برادرش نبود مهم برام. بود ترس اشکام دلیل نگفت، بهم برادرش از چیزی اهورا

 همیشه برای رو اهورا ترسیدممی آره،. بگیرتش ازم ترسیدممی بود، کرده مخفی ازم

 رو سرم و نشستم اوستا واحد ساختمون کنار گریون و اراحتن ترسیده،. کنه دور ازم

 نه! ندادی؟ قول من به تو مگه خدا،. شدن بلند صدام هقهق. گذاشتم زانوهام روی

 !گیری؟می ازم هم رو اهورا مادر، نه پدر،

 هم با بمونه؛ پیشم هم یکی این بذار ولی مونیمی هاتبنده پیش همیشه تو دونممی

 .دارم گناه خیلی دارم؛ گناه ام،تربهبی کسم،بی تنهام، ام،بچه من! خب؟ باشیم

 بارون این اما! بارونش و بهار. باریدمی نمنم بارون بردم؛ آسمون سمت به رو سرم

 ماه و بودن پنهان ابرها پشت اهورا یعالقه مورد هایستاره. کنهمی بدتر رو من حال

 .کنه روشن جارو همه هنوزم تیره، زرگب ابر پشت از کردمی سعی توانش تمام با

 .دارم گناه! خدا

 :گفتم گریه با. شد بلندتر هقمهق

 .نگیر ازم رو یکی این! دارم گناه-

 :گفتم بریدهبریده و آسمون سمت بردم دعا حالت به رو دستام
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... سخته... یه... بد درد یی...تنها... کنم... می تماست... ال... کنممی... هش... خوا-

... سخ... ام... بچه... هام... تن من... گیره... می ازم و... ر اون تا... اوس... رحمه... بی

 .تمه

. زدممی زار فقط چی همه به توجهبی من اما بود برداشته رو خیابون کل هامهقهق

 .بودم خیس بارون از بودم، خیس

 یشیره و وجودت به چسبهمی غده، یک زالو، یک زخم، یک تومور، یک مثل تنهایی،

 .بمیری وقتی تا کنه،می تموم آهستهآهسته رو جونت

 .بشن بیشتر شد باعث اما زدم کنار دست با رو اشکام

 !اطلس-

 نکرده دقت وقت هیچ چرا. سمتش برگردونم رو سرم شد باعث اهورا بلند صدای

 .مخالفش سمت برگردوندم رو سرم زنه؟می صدا قشنگ قدراین رو اسمم بودم،

 مقابلم توجهبی اون و شد یکسان بارون آب با ایشسرمه شیک شلوار بعد چندثانیه

 .کردم نگاهش من و گرفت دستش توی رو دستم. زد زانو

 !نریز اشک جوریاین بشم، قربونت-

 و آورد باال رو دستم. کردم نگاه سیاهش چشم دوتا به متعجب و اشکی نگاه با

 .زد بهش ایه*س*بو

 گیره؟می تو از رو من ااوست گفته کی-

 .بود زده بیرون مدرسم یمقنعه زیر از که من موهای مثل بود، خیس موهاش
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 و بود گرم آغوشش ولی بود شده سردم. گرفت آغوشش در رو سرم و نشست کنارم

 .فشردم مشتم توی رو پیراهنش. کرد گرم رو من یزدهیخ و خیس سر

 .گذاشت کتفم روی رو دستش

 .خوریممی سرما دوتامون امشب ک،وروج نکن گریه-

 :دادم قورت رو دهنم آب

 !جهنم به-

 .کرد بغلم کامل و کرد رد شونم زیر از رو دستش

 .بخورم من فقط بذار پس-

 :گفت و کرد مکثی

 ایدیگه کس هیچ نه و اون نه بگیره، تو از رو من کرده غلط اوستا بود؟ چی حرفا اون-

 .کنه دور ازم رو تو نداره حق

 اهورا؟ ونج-

 :کرد نگاهم خنده با

 !خودت جون-

 خونه؟ بریم-

 .کرد بغل رو من ترمحکم و شد جا به جا یکم

 !داداشمه داره، گناه اوستا-

 :گرفتم باال رو اماشاره انگشت و کردم اخم
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 .بگیره رو من جای نباید بگم، االن از! اهورا-

 .کشید هامگونه رو دستش

 تونه؟می مگه-

 .باال برگشتیم لبخند، با اما خسته خورده،سرما تقریبا س،خی هایلباس با

 .شدم ممنونش من و نپرسید چیزی ولی کرد نگاهمون مشکوک اوستا

 خورین؟می شام شدین، خیس چقدر-

 .نه-

 .داداش نکنه درد دستت-

 کتاب داشتم مثال کهاین با. کرد روشنش و برداشت رو تلویزیون کنترل اوستا

 .بود برادر دوتا این پیش حواسم تمام اما خوندممی

 بود، اهورا دست که ترشکی و لواشک و چیپس و پفک و تخمه ظرف بعد دقیقه چند

 بازی پرتقال و اسپانیا بازی. بودن شده گذاشته پرتقال و اسپانیا تیم از تشویق برای

 !بود ایمعرکه

 طرفدار کدوم هیچ هک بود اینجا جالب. کردنمی تشویق رو هاتیم دو هر برادر، دو هر

 هوادار که کردنمی فرقی براشون. کردنمی تشویق رو یکی دفعه هر و نیستن ثابتی تیم

 .باشن تیم کدوم

 .ترشک ظرف سمت برد رو دستش اهورا

 !کن رحم بهمون خدایا! اخ
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 دور این از من دهن که خوردمی و ذاشتمی دهنش توی ولع با چنان رو آلوها و آلبالو

 هم گاهی کرد،می تشویق و کشیدمی داد بلند اهورا! اوستا حال به ایو افتاد؛ اب

 .گرفتمی ناسزا و فحش باد به رو هابازیکن

 توی چیپس و پفک مشت یک بعدش و چرخوندمی هوا تو رو دستش هم اوستا

 .بترکه دهنش که االنه گفتممی خودم با که طوری ذاشت،می دهنش

 .شروع برادر دوتا این دعوای اما شد، تموم بازی اول ینیمه

 چی؟ که مثال االن-

 .دیگه است برنده اسپانیا تیم-

 .ارهمی رو دخلشون رونالدو بابا، نه-

 .بکنه تونهنمی کاریهیچ نزن، حرف-

 کاستا؟ اون با میگی چی تو-

 .چندشه خیلی گفتی، راست رو قلم یه این-

 .پشمالو-

 ...پرتقال تیم تو بچه مشت یه-

 !زنیمی حرف دهنت از ترگنده داری دیگه-

 .نیار باال رو من سگ روی اون! اوستا-

 هایتبلیغ به نگاهشون: گرفتن آروم و تلویزیون رویروبه نشستن دوتا هر دفعهیک

 .بود تلویزیون
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 :گفت اوستا

 .زشته لباساشون رنگ چقدر اهورا؟ میگم-

 ...هاسلیقه بی آره،-

 !رونالدو حیف-

 !حیف-

 .هاخوبه بازیش پاسکا-

 .فوتبال در ایحرفه پشمالوی آره،-

 :گفتن باهم باالو آوردن رو دستاشون و خندیدن هم با دوتاشون

 !داداش قدش بزن-

 .هاتیم کردن ضایع و خندیدن به کردن شروع دوباره

. باشه راحت حد این تا کسی با اهورا بودم ندیده تاحاال بود، قشنگی یصحنه واقعا

 و بود خالص بودم؛ ندیده جا هیچ که بود حسی دریشون،برا حس سامان، حتی

 !آالیشبی

 به رو من که جورهمین کشید، رو دستم و اومد سمتم به. برگشت اهورا دفعهیک

 :گفت برد،می مبل سمت

 .بخونی کتاب تونیمی هم بعدا  . کنیممی تشویقشون و بینیممی رو بازی باهم بیا،-

 اوستا کنار رو من هم اهورا. بشینیم بود منتظر و کردمی نگاه اهورا و من به اوستا

 .بودم برادر دو این وسط دقیقا نشست، طرفم اون خودشم و نشوند
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 و شد نگاهم متوجه. انداختم بود، اهورا پای روی که ترشک ظرف به نگاهی حسرت با

 .چسبوند خودش به رو من و کرد حلقه شونم دور رو دستش

 از رو قاشق من و گرفت من سمت به رو د،قاشقشبو پاش روی هنوز ترشک ظرف

 .گرفتم دستش

 گذاشتم؛ دهنم توی و کردم دارآب زردآلوهای یبرگه و جنگلی آلو از لبریز رو قاشق

 .بشه جمع صورتم شد باعث ترشش یمزه

 .کردمی نگاه رو من کارهای لبخند با مدت این تمام اهورا

 چیه اسمشون دونستمنمی اصال. کردممی تشویق رو هابازیکن یهمه بازی طول توی

 همراهیم پام به پا هم اهورا و اوستا و کردممی تشویق فقط کنن، چیکار خوانمی و

 .کردنمی

 وقتهیچ من. بود کاناپه روی اهورا و من جای بودیم؛ خسته همه و بود شب ۲ ساعت

 تخت توی ماحت باید اهورا من، برعکس درست و خوابممی کجا نبود مهم واسم

 .خوابیدمی خودش بالشت و پتو با و خودش

 نیستم، خوردل اهورا از دیگه کهاین فکر با و کشیدم دراز رنگ ایقهوه یکاناپه روی

 .برد خوابم

 رفت،می راه هاپارکت روی که نفر یک هایقدم صدای با ساعت چند از بعد کنم فکر

 .شدم بیدار

 آشپزخونه به نگاهی. سخته خیلی خوابیدن مقنعه با! اخ مالوندم؛ رو چشمام

 توی و کردمی نگاه رو بیرون پنجره از که سایه یک. شدم سایه یک متوجه که انداختم

 .بود لیوان یک دستاش
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. شهنمی بیدار شب اخر وقت هیچ اهورا شدم متوجه بعدش اما اهوراست، کردم فکر

 خودش توی کوچیک هایچهب پسر مثل اهورا. انداختم کناریم یکاناپه به نگاهی

 .کشیدم روش رو پتو و شدم بلند جام از بود؛ رفته کنار روش از پتو و بود شده جمع

 به. رسیدمی نظر به مظلوم صورتش و رفتمی پایین و باال ریتمیک سینش یقفسه

 .ایستادم اوستا سر پشت و رفتم آشپزخونه سمت

 داری؟ حسی اهورا به تو-

 برای معلومه خب! باهوشه چقدر اوستا این انداختم؛ تااوس به نگاهی تعجب با

 .بخونه درس تا کانادا فرستادتش پدرش همینم

 :گفتم من و من با

 .بزرگترمه برادر مثل اهورا نیست؛ اینطور اصال-

 دیگه بار اوستا حرف با که خوابه بشم مطمئن تا انداختم اهورا به نگاهی و برگشتم

 .کردم تحسینش هوشش بخاطر

 !شده خسته خیلی امشب شه،نمی بیدارم خوابه؛ نباش گرانن-

 کنم؟می چیکار من بینیمی شیشه توی از تو-

 :زد زل چشمام توی و برگشت شنیدم؛ رو پوزخندش صدای

 .بینممی رو چیز همه کردن، نگاه بدون من! کوچولو خانوم-

 .ترسید باید باهوش های آدم از بودم، ترسیده ازش یکم راستش

 داری؟ اهورا به سیح چه-

 .کردنمی نگاه بهم و بود پنجره به رو سرش هنوزم
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 .درگیرم احساس و خودم با بخوای رو راستش-

 شیطنت از برق این ولی زدمی برق رنگش ای قهوه چشمای. کرد نگاهم و برگشت

 .نبود

 !درگیری؟ پس-

 .زدم زل چشماش توی متقابال

 .آره-

 روبرو خیابون یمنظره به خیره که طورهمین و پنجره سمت برگردوند رو روش دوباره

 :گفت بود،

 عجیبه؟ آدم واقعا اهورا داری قبول-

 شخصیتشون خاکسترین، هم آدما. فرشته نه آدمه یک اون ولی دونم،نمی دقیق-

 .نیست رنگ یک و داره بد و خوب هم،

 !توئه با حق بگم، باید-

 !بانزندان کردم، انتخاب براش خوبی لقب خدایی ولی-

 .بود مهربون کمی که لبخندی. زد لبخند و برگردوند من سمت به رو روش باالخره

 :شنیدم گوشیم بیخ از رو صدایی

 من؟ وروجک ها بخوابی؟ خواینمی تو مگه-

 :گفت اوستا دفعه یک. ترسیدم باشه، شنیده رو چیز همه کهاین از

 !زدیممی حرف من دکتر راجب داشتیم-
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 لرز من و نشست بازوهام روی اهورا دستای. شدم خیره اوستا هب شده گرد چشمای با

 .کردم پیدا عجیبی حس گرفتم، عجیبی

 .شنیدممی کنارم از کامال رو صداش ولی دیدمنمی رو اهورا صورت

 چی؟ دکتر-

 .شدم آشنا باهاش کانادا توی روانشناس، دکتر-

 .شده عصبی گمونم به شد، سفت هامشونه روی اهورا دستای

 :کرد زمزمه و گرفت نشونه رو بود هامشونه روی که اهورا دستای اوستا شمایچ

 .خوردممی که قرصایی درمان برای-

 .انداخت پایین شرمندگی با رو سرش

 چرا؟! خوره؟می قرص اوستا! قرص

 زنه؟-

 .کرد نگاه اهورا به جسارت با و آورد باال رو سرش

 .دوسته دوتا حد در اون و نم یرابطه بچه؛ یک با تنهاست، زن یک آره-

 :کردم حس گوشم کنار رو اشزمزمه بعدش. شد شل اهورا دستای

 .مدرسه بری باید صبح وروجک، بخواب برو-

 نرم؟ میشه-

 :گفت جدی لحن با و شد جدا ازم

 .نه-
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 پیش یدقیقه چند که مبلی سمت به حالبی بخیر شب یک با و شد آویزون قیافم

 .رفتم بودم، خوابیده روش

 .ببره خوابم تا بستم محکم رو چشمام و کشیدم صورتم روی رو پتو حرص با

 

 (اهورا)

 چند یک بعد. کردم نگاهش کشید، سرش روی رو پتو حرص با اطلس که وقتی تا

 :گفتم و برگردوندم اوستا سمت به رو روم نیومد اطلس از صدایی که دقیقه

 زنه؟ دکترت پس-

 .باالگرفت رو سرش بود، برده رثا به پدر از مطمئنم که غروری با

 حرفیه؟-

 .زدم زل چشماش توی

 .نه-

 .برگردوند پنجره سمت به رو سرش

 تنهاست؟ چرا-

 .گرفته طالق شوهرش از-

 .خواستهمی رو بچش پس-

 .داره دوسش هم خیلی خواسته،می که معلومه-
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 تم،برداش روش جلوی از رو قرص یبسته و زدم شونش به رو دستم حرفی هیچ بدون

 .باال داد رو ابروش تای یک و برگشت

 :گفتم و زدم چشمکی

 .داد هدر رو دکتر خانم هایزحمت نباید هرحال به-

 هم دیازپام مصرف اما برهنمی خوابش قرص بدون که دونستممی. زد رنگیکم لبخند

 شن،می معتاد که آدمایی که معتقدم من البته کرده؛ رد رو حدش اون و داره حدی

 .خوانمی خودشون

 !باشه خوادمی که هرچیزی مصرفی مواد حاال

 .افتهنمی اتفاقی هیچ نخوای خودت وقتی تا

 .بردارم دست کردن فکر از تا شد باعث اوستا یجمله

 قراره؟ چه از جریان دونهمی-

 چیه؟ منظورت چی؟-

 دنبالشه؟ کسی فامیالش از دونهمی نزن؛ راه اون به رو خودت-

 چه ندونستنش و دونستن بدونه، بخواد که نیست مهمی یلهمسئ ضمن در نه؛-

 کنه؟می اون حال به فرقی

 .داد تکیه مرتبش کامال یآشپزخونه اپن به

 !اهورا نکن اشتباه-

 .نداره جواب راست حرف گفتن قدیم از. بزنم نداشتم حرفی. کردم سکوت
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 خوادمی فامیلش گفتی شده؟ تموم داشتنش نگه واسه مهلتت گفتی بهش-

 ببرتش؟

 :گفتم دادم،می فشار هم روی رو دندونام که درحالی و شده کنترل صدای با

 .باشی داشته کاری اطلس و من جریان به نداری حق ولی برادرمی،! شو خفه-

 از کنه،می دربارم فکری چه که کنم توجه کهاین بدون. زد تمسخرامیزی پوزخند

 از رو پتو و رفتم بود، خوابیده روش اطلس که مبلی سمت به. اومدم بیرون آشپزخونه

 من ببینه، تا میاد شده، که هم فضولی روی از اوستا مطمئنم. کشیدم سرش روی

 .کنممی چیکار دارم

 بستش پلکای به دستی. زدم کنار رو بود اطلس صورت روی که مویی تار چند

 .دادن جا درشون رو مشکی چشم تا دو که پلکایی کشیدم،

 که بود این داشتم، االن تا اطلس داشتن نگه برای که دلیلی تنها یدشا چرا؟ دروغ

 که وقتی از ولی کنم تالش براش تا نداشتم چیزی اطلس از قبل تا. کردم عادت بهش

 دونمنمی وجدان عذاب یا دادم پدرش به که قولی مسئولیت، حس اومد، اطلس

. کنم زندگی باید کنم، ارک باید. کنم تالش باید منم بفهمم شد باعث بود، که هرچی

 .هست و بوده من زندگی امید اطلس ولی نفهمه وقت هیچ شاید

 .کشیدم گونش به رو دستم

 :بشه پرت اطلس از حواسم شد باعث اوستا صدای

 داری؟ دوسش-

 :گفتم و برگشتم سمتش به پوزخند با خودش مثل
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 داری؟ دوسش چی؟ تو-

 کی؟-

 .رو دکتر خانم-

 .خورد چین یشونیشپ و رفت هم توی اخماش

 !شو خفه-

 :گفت اوستا. برگشتم اطلس سمت به دوباره و کردم کوتاهی یخنده

 !کنیمی عوض رو بحث خوب خیلی-

 .کردم عادت بهش من-

 :دادم ادامه اشمقنعه سمت بردم رو دستم که جورهمین

 .باشه پیشم همیشه کهاین به بازیاش، مسخره به غرغرهاش، به-

 .کردم لمس رو بود اومده بیرون اش نعهمق از که موهایی

 زنته؟ اون دونستیمی-

 .کنم سوءاستفاده ازش ندارم حق ولی هست آره-

 .نشست شونم روی اوستا دست

 .داداش باشی موفق امیدوارم-

 .زدم بهش واقعی لبخندی

 .برداشتم موهاش روی از رو دستم. خورد تکون جاش توی اطلس دفعه یک
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 اوستا. چهارصبح ساعت. کردم روشن رو اشصفحه برداشتم، رو گوشیم میز روی از

 :کرد زمزمه

 آب یک بریم بیا خوابی،نمی خودتم مسلما انداختی خواب از رو من که تو! برادر-

 .بزنم حرف باهات شرکت راجب خواممی بدم، بهت پرتقال

 .رفتیم اشپزخونه سمت به و دادم تکون رو سرم

 

 (اطلس)

 :شدم بیدار اوستا صدای با

 !اطلس شو، بیدار-

 .کردم نگاه اوستا به و کردم باز رو چشمام اخم با

 بود، خسته خیلی ولی بمونه بیدار دیشب بود قرار. مونده خواب اهورا دختر، پاشو-

 .کنی بیدارش باید برد خوابش

 :گفتم آلودیخواب صدای با

 کنی؟نمی بیدارش خودت چرا خب-

 :گفت و باال برد رو دستاش اوستا

 .کنمنمی جرأت من-

 .رفتم بود، خوابیده روش اهورا که مبلی سمت به و شدم بلند مبل روی از کالفه

 !اهورا-
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 نمیشی؟ بیدار-

 !اهورا-

 .دادم تکونش

 !اهورا-

 :گفتم همین برای نداره، فایده دیگه دیدم

 :گفت دارخش صدایی با که بانزندان بگم دوباره خواستم!زندانبان-

 !لساط بخوابم بذار-

 .دارم مدرسه-

 به رو من افتادم؛ مبل روی بالفاصله. کشید رو دستم و زد کنار خودش روی از رو پتو

 آب. انداختم اوستا به نگاهی چشمی زیر و شدم قرمز سرعت به. چسبوند خودش

 .بود زده زل ما به شده گرد چشمای با و داد قورت سروصدا با رو دهنش

 شدی؟می وحشی کردم،می بیدارت من وقتی فقط! اهورا تو به لعنت-

 .فشردم هم روی محکم رو چشمام شرم از و گزیدم رو لبم

 .برم بذار اهورا-

 .بودم چسبیده بهش پشت از و بودم آغوشش تو کامال

 .رو مدرسه کن ولش-

 :گفتم توبیخانه

 !اهورا-
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 بسته، یکیشون و بودن باز یکیشون که چشمای و درهم اخمای با و شد بلند جاش از

 .رفت دستشویی سمت به

 لیوان. بود پایین سرم خجالت، شدت از مدت تمام من و خوردیم کوچیکی یصبحانه

 در که داریخش صدای با. دادم دستش به و برداشتم رو بود میز روی که پرتقالی آب

 :گفت بود، سرماخوردگی اثر

 .جالباسیه روی بیار، رو من کت برو-

. کنم پیدا رو جالباسی تا انداختم اوستا یخونه بر و دور به نگاهی. شدم بلند جام از

 جالباسی سمت به. ای سورمه آشنای کت یک و بود جالباسی یک ورودی در کنار

 .میاد خوشم خیلی پوشه،می رسمی هایلباس اینکه از. برداشتم رو کت و رفتم

 اومده تیوق از که رو کولم. دادم دستش به رو کت کنم، نگاهش اینکه بدون و برگشتم

 برگشتم دوباره بعد. برداشتم بودمش، گذاشته اپن روی بودم،

 من به رو پشتش و شد بلند صندلی روی از. گرفتم دستش از رو کت و اهورا سمت

 میز روی از رو خالی لیوان. کرد رد توش از رو دستاش اونم و گرفتم صاف رو کت. کرد

 .فتگر  دستم از رو کولم بعد و داد دستم به و برداشت

 :گفت بود، زده زل ما به اوستا مدت این تمام

 .مونینمی شوهرها و زن مثل! بگم؟ چیزی یه-

 نگاهی و شدم کنجکاو. نداد جوابی اهورا اما انداختم پایین رو سرم و شد گرد چشمام

 .کرد می نگاه اوستا به فیس پوکر که انداختم اهورا به

 .زدم حرفی یه ببخشید، آقا-
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 رو کفشام داشتم. رفتیم در سمت به هم اهورا و من زد، میگر  لبخند اوستا

 .زد رو آسانسور یدکمه اهورا که پوشیدممی

 که دادم تکون بود دوخته چشم خونش رنگ ایقهوه در به که اوستایی برای دستی

 :پرسیدم رو اون و رسید ذهنم به فکری یهو

 اوستا؟-

 :گفتم و شدم تر نزدیک بهش یکم کرد، نگاهم

 میاد؟ خوشت ایقهوه کرم، از-

 :فرستاد باال رو ابروش تای یک و زد جذابی لبخند

 .ایمقهوه کرم، عاشق من بچه، برو-

 بسته آسانسور در کهاین از قبل شدم، آسانسور وارد و شدم دور ازش سرعت به

 :گفتم بشه،

 !سلیقت سر تو خاک-

 نشون اشخنده صدای اما شد، بسته آسانسور در یهو که کرد نگاهم تعجب با اولش

 .گرفته هم خندش بلکه نشده دلخور حرفم از تنها نه دادمی

 .دادم تکون رو سرم

 چه فرد اون بدونیم کهاین بدون. کنیممی قضاوت رو نفر یک زود چقدر آدما ما گاهی

 نه خداست، کنهمی قضاوت که اونی میره یادمون اوقات گاهی آدما ما آدمیه؛ جور

 .هاشبنده

 .کنم خواهی عذر اوستا از فرصت اولین در باید. بود لبم روی عمیقی لبخند
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 دفعهیک. بود دوخته چشم گوشیش یصفحه به اخم با. انداختم اهورا به نگاهی

. کردنمی کار تندتند قویش و مردونه هایانگشت. کرد کردن، تایپ به شروع

 با و کرد من به رو شرو یهو که کنهمی تایپ رو چیزی چه که کردممی فکر جورهمین

 :گفت تند لحنی

 .من به بده رو گوشیت-

 توی از رو گوشی حرفی هیچ بدون اما. باالرفت ابروهام و شد گرد چشمام ناخوداگاه

 .گذاشت کتش جیب تو و گرفت دستم از. دادم دستش به و آوردم در مانتوم جیب

 .اومد وجود به لبش روی عمیقی پوزخند و شد کردن تایپ مشغول دوباره

 هیچ اما نبرم، مدرسه به رو گوشیم که داشت اصرار همیشه کرد؟ رو کارها این چرا

 نفهمیدم اینکه و ناباوری سر از عمیقی نفس. گرفتنمی ازم رو گوشیم اینجوری وقت

 کالفگی با.کردم فکر امروز امتحان به و انداختم پایین رو سرم. کشیدم چیه، موضوع

 تا بستم رو چشمام و کشیدم بودم، داده هاسوال به که هاییجواب تمام روی خطی

 جوشش از چشمام. بشه جلب بهم دبیر توجه تا بود کافی کارم همین. نریزه اشکام

. شدم بلند جام از زدم، گند مطمئنم که امبرگه به کردن نگاه بدون سوخت،می اشک

. بود ترم ینمره کمک و جبران برای امتحان، این و بودیم داده رو دوم ترم امتحانای

 نمره هرچی به زدم گند که هم حاال. نمیاد و اومدنی خوشم ریاضی درس از وقت هیچ

 .ریاضیه ی

 با. گذاشتم سازگار آقای میز روی رو برگه نریزن، اشکام تا بودم گرفته رو خودم جلوی

 :گفت و کرد جاجابه استخوانیش بینی روی رو عینکش اخم

 !ی؟صبور  خانم افتاده اتفاقی-
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 .آقا نه-

 تونهنمی دیگه که گفت و کرد بدی تصادف سازگار خانم که وقتی پیش ماه یک حدودا  

 داره، ریاضی لیسانس اتفاقا که رو برادرش یبچه آخر ماه یک این و بیاد مدرسه به

 .دیدیم رو قدرگران دبیر این ما فرسته؛می

 به و بودم نشستم حیاط سبز نیمکت روی. شدم خارج ازش و کردم باز رو کالس در

 کالسیامهم و مدرسه برای دلم. شد تموم هم هامدرسه. بودم شده خیره مدرسه زمین

 مدرسه ساختمون به نگاهی! ببینمشون بازم تونستممی کاش شه،می تنگ خیلی

. داشت رنگ سبز هایحاشیه با پنجره تا هشت که آجری ساختمون یک. انداختم

 .باشه شده نوشته آجراش از هرکدوم روی وریرید و فحش چقدر دونهمی خدا

 عقب، برو پنج رفتی که حاال باال، برو تا سه بگیری، رایگان اینترنت خوایمی اگر"

 خاک. راست برو یکی حاال. رسیدی! ایول. چپ برو تا پنج و شصت حاال! افرین

 "آجر؟ توی از رایگان اینترنت خری، خیلی برسرت،

 می آجرها توی عاشقانه ینامه هابعضی. نشست لبم روی عمیقی لبخند فکر این از

. بیاد گیرشون شوهر نوشتنمی دعا هابعضی. بخونتش پسره اینکه امید به نوشتن،

 .ذاشتنمی کاله رو هابچه سر جوریاین که هم هابعضی

 تازه شد تموم وقتی که دورانی! ایهمعرکه دوران واقعا مدرسه دوران! بخیر یادش

 خوردنا، غصه اخراجیا، زدنا، بلوف آالیش،بی هایدوستی. خوریمی رو حسرتش

 و شنمی تموم روزی یه اینا یهمه مدرسه، مسئوالیه انداختن دست ها،نمره امتحانا،

 حداقل که نیست کسی هیچ اما شدیم؛ راحت شدن تموم هامدرسه! آخیش میگی تو

 نکرده تعریفش کسی برای توقهیچ و باشه نداشته مدرسه توی خوب یخاطره یک

 .باشه
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 تا سه کنم؛می نگاه رو حیاط کل دور یک و گیرممی چشم مدرسه ساختمون از

 موقع هر که حیاط ته بهداشتی سرویس درخت، تا سه یسایه زیر نیمکت

 در مدرسه، دور تا دور شده کاشته چمنای بود، بسته درش کنی، استفاده خواستیمی

 وارد ازش هم مدرسه مسئوالیه و معلما ماشینهای آموزاانشد غیراز که مدرسه بزرگ

 .شدنمی

 بود، روز آخرین امروز که بودم ایمدرسه توی خاطراتم یادآوری درحال جورهمین

 .بیام بیرون فکرم از تا شد باعث صدایی

 صبوری؟ خانم-

 :گفتم و کردم جورتر و جمع رو خودم

 بله؟-

 خوبه؟ حالتون مطمئنید-

 .سازگار آقای خوبم-

 بشینم؟ هست اجازه-

 مدرسه توی دیگری کس ما آموزایدانش و دبیر غیر. بود خلوت حسابی مدرسه امروز

 .نبود

 .شدم جا جابه یکم

 .بفرمایید حتما،-

 برق. کرد قالب هم توی رو دستاش و نشست صندلی روی مالحظه با و آروم خیلی

 .شدمی معلوم کامال متأهله دادمی نشون که اشحلقه
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 .شد خیره روبرو به

 شناسید؟می رو آرمانی آقای شما-

 :گفتم کنجکاوی با شناسه؟می کجا از رو اهورا این. جاخوردم

 .شناسمشونمی بله،-

 :زد لبخند

 اما بودیم، خوبی خیلی دوستای ما بود؛ من دانشگاه دوران دوست مدت یه اهورا-

 شن؟می شما یکاره چه رااهو. شدیم جدا هم از رفتم، دانشگاه اون از من وقتی

 :گفتم رو رسید ذهنم به که نسبتی اولین بگم؟ چی حاال

 .خانوادگی دوست-

 :زد لبخند

 مجرده؟ هنوزم اهورا بپرسم؟ دیگه سوال یه-

 ...جورایی یه درسته بگم؟ داشتم چی-

 .مجرده نه،-

 پسر یه ونا آخه. کردممی اشتباه اینکه مثل باشه، کرده ازدواج االن تا کردممی فکر-

 دانشجوها، از. گرفتمی ایراد چیز همه از هم همیشه و بود طبع شوخ العاده فوق

 ینمره ترین پایین و داشت دعوا استادا یهمه با هم همیشه. استادا ها،نمره

 اهورا اما و بودن عجیبش اخالقای همین عاشق دخترا. بود اون به متعلق دانشگاه

 تنها شاخ؛ به برسه چه دربیارم دم بود نزدیک تعجب ز.نبود فکرا جوراین توی اصال

 .بود اوهوم مثل نامفهوم یکلمه یه اومد بیرون دهنم از که چیزی
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 .شد بلند جاش از و زد بهم رو دستاش

 ببینم شدم کنجکاو دیدم، اهورا گوشی توی اتفاقی رو شما عکس من! خب بسیار-

 خانم شدم خوشبخت. برم باید من خب، نگفت؛ بهم چیزی اما هستید کی شما

 !صبوری

 .باشه جوابم منتظر اینکه بدون رفت؛ و

 اهورا. کردم فکر حرفاش به بودم، شده خیره سازگار آقای شدن دور به که جورهمین

 این عاشق دخترا. کالس نمرات ترین پایین با دعوایی گیر ایراد طبع پسرشوخ یک

 بودن؟ اخالقش

 دخترا باغ اون توی اصال اینکه یادآوری به با بعدش اما خورد؛ گره ابروهام ناخوداگاه

 و نمرات درگیر انقدر البد نده؟ اهمیتی دخترا به که پسریه کدوم. گرفت خندم نبوده،

 تموم فکر از رو من بدونه، خودش اینکه بدون اهورا. رفته می یادش کال که بوده استادا

 .شد شادیم باعث و اورد در مدرسه شدن

 .میشه کاشته ب**ل روی لبخند بذر نفر، یک اسم امدن با حتی اوقات گاهی

 !اطلس هوی،! اطلس-

 .شد پیداشون ارازل این باز! خدا ای

 دقیقا سرم بدم شانس از. شناسمشوننمی اصال کردم وانمود و برگردوندم رو سرم

 .بدم تغییر رو موقعیت نداشتم وقت دیگه و گرفت قرار دستشویی رویروبه

 کتفم به محکم سنگینش دستای با و رسوند من به رو خودش انزن نفسنفس بهار

 .شد کبود بندممی شرط. کوبید
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 :شنیدم هم رو لیلی صدای

 خانوم؟ اطلس هستی کسی منتظر به به-

 .برگردوندم سرعت به رو سرم

 گفتی؟ چی-

 :گفت و کرد حلقه لیلی گردن دور رو دستش بهار

 اد؟بی دستشویی توی از هستی کی منتظر میگه-

 !شین خفه-

 کالسیامهم از دوتا زهرا و سرمه. شدم هم دیگه تا دو متوجه تازه. خندیدن همشون

 رو دیگههم مدرسه توی فقط ولی دوستم لیلی و بهار با نمیاد؛ خوشم ازشون اصال که

 که دوننمی رو این فقط و ندارن خبر اهورا وجود از کدومشون هیچ البته. بینیممی

. دوستام با مخصوصا برم، که نمیدم اجازه جایی هر و دارم ختگیریس مادر و پدر من

 و داره رو مادر حکم هم و پدر حکم هم من برای اهورا نگفتم، دروغ زیادم البته

 برم جایی نمیده اجازه که بانهزندان یک طورهمین

 :گفت و داد تکون صورتم جلوی رو دستش بهار

 کنی؟می فکر چی به! هی-

 از که رنگش مشکی موهای که حالی در میزد، برق ایشقهوه چشمای که سرمه

 :گفت کرد،می مرتب رو بودند زده بیرون مقنعه

 .نمیاد خوشت کارا این از بودی گفته که تو خانوم اطلس پسرش؛ دوست البد-

 :گفت و گرفت سرمه به رو تهدید حالت به رو اشاره انگشت لیلی
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 .بشی پرس قشنگ که روت بیوفتم هیکلم این با نکن کاری یه کن، نگاه-

 رو سرمه تهاجمی حالت با اونم و برداشت سرمه سمت به قدم دو حالتش همون با و

 .کرد نگاه

 صورت نزدیک رو صورتش ایبامزه حالت با و گرفت رو لیلی هایشونه بهار یدفعه

 :گفت و برد لیلی

 من که دونیمی بشه؟ آب چربیات خواینمی که تو باش، مسلطت خودت به عشقم؛-

 !چربیاتم عاشق

 :گفت و کرد سرمه به رو بهار. نشده دلخور میداد نشون لبخندش اما کرد اخم لیلی

 .کنیمی روی زیاده داری دیگه سرمه؛ کافیه-

 .انداخت باال رو ابروش یک سرمه

 :گفتم بده، رخ دعوایی و بزنه حرفی سرمه اینکه از قبل

 .نکنیم دعوا ؟نیست بهتر آخره، روز امروز ها؛بچه-

 :گفت و گرفت رو من حرف یادامه زهرا

 .کنیم کاری یه آخری روز میگم من. گهمی راست اطلس آره،-

 :گفت گوشم زیر و نشست نیمکت روی کنارم بهار

 .نمیاد خوبی بوهای-

 .بیاره سرمون خوادمی بالیی یک دوباره زهرا این انگار. گفتمی راست کردم؛ اخم

 .نشست نیمکت روی بهار کنار و کشید جلو رو اشمقنعه لیلی
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 دارین؟ فکرایی یه باز نکنه چیه؟ فکرتون-

 :گفت و کرد نازک چشمی پشت. شد معلوم گونش چال که زد لبخندی زهرا

 .گردیمبرمی و زنیممی دوری یه ریممی آخری روز! عزیزم لیلی-

 .شد خیره زهرا و سرمه به جدیت با و داد باال رو ابروش تای یک بهار

 بدونیم؟ کجا از-

 :گفت من به رو و دراومد دفاعیش الک از باالخره سرمه

 دممی قول من گردیم،برمی بعدم شینیم،می پارکی یک توی ریممی بگو؛ تو! اطلس-

 .همین افته؛نمی اتفاقی

 و کردمی نگاهم اخم با بهار. بدونم رو هااون نظر تا انداختم لیلی و بهار به نگاهی

 .بود راننگ لیلی

 هم دوری یه دوتا این قول به بشم، دلتنگ کمتر تا. بزنیم حرف هم با یکم تونیممی

 .نمیاد که ایدیگه کس چهارتاییم ما فقط بعدم. فهمهنمی اهورا مطمئنم. زنیممی

 :گفتم و کردم زهرا و سرمه به رو

 .ندارم مشکلی من-

 :گفت و کشید ایکالفه پوف بهار

 حساسن؟ مادرت و درپ نمیگی مگه! اطلس-

 .فهمننمی ساعت دو یکی به تازه خودمونیم، ولی چرا-
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 هم ایدیگه کس هیچ مطمئنم و نشنیدم من که کرد زمزمه رو چیزی ب**ل زیر بهار

 :گفت داشت، که تردیدی وجود با بعدش. نشنید

 !لیلی؟. میام منم باشه،-

 .داد تکون رو سرش هم لیلی. کرد لیلی به رو و

 :گفت و زد لبخند رهدوبا زهرا

 همین با هم شماها. کنیم عوض دستشویی توی رو لباسامون ریممی سرمه و من-

 .دیگه بیاید لباسا

 :گفت و گرفت رو دستم بهار. رفتند دوتا اون وقتی

 افته؟نمی اتفاقی مطمئنی! اطلس-

 انهزار  رو دوستاشون با رفتن بیرون دخترا تمام ببینین، هابچه._میگه راست بهار-

 اعتماد بهم من پای شد هرچی. افتهنمی اتفاقی لطفا، نتونیم؟ ما چرا کردن، تجربه بار

 .کنین

 .کردن تایید رو حرفم سرشون دادن تکون با و انداختن بهم نگاهی لیلی و بهار

 .بیان که بودیم مشنگ دوتا منتظر و بودیم نشسته که بود ایدقیقه پنج

 .شد ظاهر جلوه رنگی قرمز کوتاه و تنگ مانتوی و غلیظ آرایش با زهرا یهو

 خوش و خوشگل خیلی دختر انصافا   زهرا. نداشت اون از کمی دست هم سرمه

 تر، فرمخوش اونم از بینی فرم، خوش هایب**ل سبز، یکشیده چشمای. بود هیکلی

 .باشه خوشگل تونستمی آدمی هر اعضا این با. روشن ایقهوه موهای

 .بود خوشگل بازهم اما رسیدنمی زهرا پای به سرمه
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 .کردنمی صدق زهرا برای مورد این اما اسمشه؛ مثل کسی هر گفت اهورا یادمه

 مدرسه از هااون سر پشت هم تا سه ما و بریم دنبالشون تا کردن اشاره سرمه و زهرا

 .شدیم خارج

 :پرسید لیلی و من به رو بهار

 بنده؟می رو مدرسه در کی نظرتون به-

 :گفت متفکر ایقیافه با لیلی

 .بود مدرسه تو هنوز محبی آقای دیدم من نباش، نگران-

 .داد تکون رو سرش بهار

 ایدقیقه چند تا سه ما و مدرسه کنار پارک برن بودن گرفته تصمیم زهرا و سرمه

 .اوناییم دنبال که هست

 یک رویروبه که پارک یگوشه نیمکت یک تا پیشنهاد لیلی بود؛ بزرگ و سرسبز پارک

 افتضاح این و بودیم اومده فرم با تا سه ما. کنیم انتخاب نشستن برای رو بود فواره

 خودمون روی به و نبود هم خیالمون عین وجود این با اما بودیم ضایع خیلی بود،

 صندلی روی بهار. بخوریم هم با و بگیرن چیزی یه تا رفتند زهرا و سرمه. آوردیمنمی

 و بود نشسته آروم هم لیلی زد؛ گاز و اورد در سبز سیب یک کولش توی از و شد ولو

 .کردمی فکر چیزی یک به

 زنگ بهش تا نیست همراهم که گوشیم. میشه نگرانم حتما اهورا که اومد یادم تازه

 !من به لعنت کردم؛ چیکار من وای شه،می هم عصبانی. شهمی ناراحت خیلی بزنم،

 !خدا کنم؟ چیکار حاال. شدم خیره رومروبه به نگرانی با
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 :گفت بهار دفعه یک

 .کنممی ازدواج دارم من-

 .قراره چه از موضوع ببینم تا کردم نگاهش منم و شد خیره بهش تعجب با لیلی

 باید گرفتم، رو دیپلمم وقتی که بود گفته بابا نشدم، عاشق. نکنین نگاهم طوریاون-

 .کنم ازدواج پسرخالم با

 ی؟کن قبول خوایمی-

 .پرسید تعجب با رو سوال این که بود لیلی

 .دیممی ما رو مادرمون و پدر اشتباهات تقاص اوقات گاهی مجبورم؛-

 .بود شده ایجاد بینمون بدی سکوت. نزد حرفی کس هیچ دیگه

 ۱۸ دختر یک برای فاجعه یک واقعا این و بود ساله ۳۰ تقریبا بهار یپسرخاله

 ما از رو شادی ازدواج داشت، اعتقاد و بود شاد ههمیش که بهاری بهاره؛ مخصوصا

 .گیرهمی

 .کنممی معرفی هابچه-

 .بود زده رو حرف این و که شدم زهرایی به خیره تعجب وبا برگردوندم رو سرم

 و پفک و چیپس از پر پالستیک دوتا دستاشون توی و بودن برگشته زهرا و سرمه

 وایساده پشتشون که بودن دونفری ها این یهمه از ترمهم اما. بود کیک و میوهآب

 .بودن

 .کردنمی چیکار جااین پسرا این

 :گفت فاطمه و سرمه به رو کرده اخم بهار نداشتن؛ من از کمی دست هم لیلی و بهار
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 .باشیم خودمون فقط نبود، قرار مگه-

 .انداخت سرش پشت پسر به نگاهی و زد جذابی لبخند زهرا

 .دنخو از که مسعود و حامد-

 .زد چشمک مسعود، یا بود حامد دونمنمی که هم پسره

 کنن،می انتخاب حسین یا علی زهرا، مثل هایاسم مادری و پدر اگه گفتمی اهورا

 .کنن بزرگ بزرگوارها، اون مثل هم رو بچشون باید

 ، کفششونه به ریگی یک اینا دونستممی که من بود، اومده بدم خودم از! اهورا باز

 کردم؟ کاری چینهم چرا

 .اومدبرنمی دستم از کاری منم و کردنمی نگاه من به نگران لیلی و بهار

 :گفت و کرد پسرا تا دو اون به رو سرمه

 .داریم کاری یک بریم ما بشین، آشنا هم با و بشینین جااین تا دو شما-

 :کرد زمزمه آروم بهار

 کنن؟ چیکار خوانمی باز-

. نشستن ما کنار اومد،می کثیف خیلی من نظر به که دیلبخن با هم پسرا دوتا اون

 .چسبوند بود، وسط که بهار به رو خودش و بود افتاده دوتا اون کنار دقیقا   لیلی

 .رفتن و دادن تکون رو دستاشون لبخند با سرمه و زهرا

 .پسر دوتا با موندم لیلی و بهار و من
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 پیشم اهورا همیشه بودم، هم اگه. بودم نگرفته قرار هاموقعیت این توی وقتهیچ من

 .کردمنمی تنهایی احساس و بود

 !اهورا خدایا،

 گوش بهش احمق من   و دونستمی چیزی یه اون اومد؛می در اشکم داشت کمکم

 .ندادم

 :گفت و کرد ما به رو پسرا از یکی

 .حامد رفیقم اینم و مسعودم من! خانوما-

 .بده دست ما با تا آورد جلو رو دستش و

 .چسبید بهار به بیشتر و داد قورت رو دهنش آب لیلی

 :گفت بود، خیره زمین به که حالی در و اخم با بهار

 .کنید جمع رو دستتون لطفا فهمیدیم؛-

 کنید؟ معرفی رو خودتون خوایننمی که؛ نداریم کاریتون بابا، ای-

 هممون البته عصبانیه؛ و ترسیده بود معلوم دادمی فشار هم رو رو ش*ا*ب*ل لیلی

 !بودیم ترسیده

 !خانوما-

 :کرد زمزمه ، بشنویم لیلی و من فقط که طوری بهار

 !شدم بدبخت دنبالم؛ میاد پسرخالم امروز-

 .کردم نگاهش تعجب با و برگردوندم سمتش به رو سرم
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 .اومدیمنمی دونستیم،می اگه خب نگفتی؟ چرا-

 .داد تکون رو سرش درموندگی با بهار

 .ترسویین دخترا شما قدر چه-

 :کردم زمزمه شدم، چفت بهم دندونای از

 .شو خفه-

 و شدم بلند دادم، دست از رو کنترلم دیگه شد، خیره بهار به کریهی لبخند با پسر

 .زدمنمی حرف اصال و شدمی الل زبونم کاش ای که گفتم چیزی

 وقتی تا و بندازم راه رو بحث جوری یه خواستممی.کنید گم رو گورتون شین، بلند-

 .بریم اینجا از نیومدن، سرمه و زهرا

 :گفت چیه، اسمش بودم نفهمیدن اصال که یکیشون و شدن بلند جاشون از پسرا

 .زد حرفی یه یکیتون باالخره! اوه اوه-

 .کردن نگاه پسره به خشم با و شدن بلند جاشون از هم لیلی و بهار

 .دیدممی رو زهرا و سرمه دور از

 :گفت و کرد ایرچهق دندون بهار

 .بچسبین همونا به برین میان، دارن دوتا اون-

 که بود االن. بود رومروبه تقریبا. اومد من سمت به خندینیش با پسره همون دوباره

 ترس با رو سرم شد؛ ترنزدیک که کشیدم عقب رو خودم. بیوفتن راه اشکام

 از پر دوشون هر ایقهوه ایچشم کردن،می نگاه بهم ترس با لیلی و بهار. برگردوندم

 .بود اشک
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 :گفت خنده با گوشم نزدیک و آورد ترنزدیک رو سرش پسره

 .خواممی رو خانومه این من-

 حتی و خوردمی گوشم به هم پسره اون نفسای و بودن شده تند ترس بخاطر نفسام

 .کردممی حسشون اممقنعه زیر از

 .چکید گونم رو اولی یرهقط و کردم حس چشمم یگوشه از رو اشک سوزش

 :گفت و گفت رو دستم دوتا مچ پسره

 !عزیزم؟ گریه چرا-

 .کشید جیغ دید، رو صحنه این که بهار. داد فشار محکم رو دستام مچ

 .مریض کن ولش-

 :گفت و خندید پسره. کرد حرکت سمت به

 .شکنممی رو دستاش مچ باش مطمئنم بیای، جلوتر اگه-

 شدت به دستام مچ ایستاد؛ تردید با بهار ولی کردنمی ور  کاری همچین که درسته

 .شهمی کبود حتما که دونستممی و کردمی درد

 .دادمی فشار رو دستام مچ ترمحکم هم پسره اون و ریختنمی تند تند اشکام

 رو دهنش محکم و عصبانی لحن یک و اشنا صدای یک که بزنه حرفی خواست

 .بست

 !یشعور؟ب کنیمی کار چی داری-
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 نگاه بهش هم پسره یکی اون و لیلی و بهار و شد خیره سرم پشت به اخم با پسره

 و کردم پیدا نجات که بودم خوشحال طرف یک از. بستم رو چشمام اما من. کردنمی

 .رسیده ما به که بودم مطمئن! شهمی چی بعدش اینکه از ناراحت طرف یک از

 .کن ولش-

 .اومد پسره پوزخند صدای

 میگی؟ چی دیگه تو-

 .کردم باز رو چشمام

 دستش، یکی اون با گرفت رو دستام از یکی ساق بودن، آشنا کامال که دست دوتا

 .کرد آزاد هم رو دستم مچ یکی اون کرد؛ جدا زور با رو پسره دست

 سرمه و زهرا و بود رفته در بود، وقت خیلی پسره یک اون. کردمنمی نگاه بهش هنوزم

 پایین رو سرم. کردنمی نگاه نفر سه ما به تعجب با لیلی و بهار. بود زده غیبشون هم

 .ریختنمی جورهمین اشکام و انداختم

 که دیدم تازه من و خودش سر پشت کشوند رو من بود، گرفته رو دستام از یکی هنوز

 .کرد ول رو دستم. پوشیده شلوار و کت بازم

 .کردمی نگاه عصبانیت و تعجب با پسره دیدممی سرش پشت از

 دوسته؟ هم تو با نکنه! کنی؟می داری چیکار-

 :گفت شد،می معلوم صداش توی که عصبانتی با

 .برو گمشو نبستمش؛ برات خودم تا ببند رو دهنت-

 :گفت باشه، برخورده بهش که انگار پسره
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 میگی؟ داری چی-

 .مشوگ خوب، هایبچه مثل پس دارم، خوردی اعصاب کافی یاندازه به ببین-

 .انداخت لیلی و بهار به نگاهی و برگشت. شد دور و انداخت نگاهی پسره

 :گفت کنه، نگاه من به اینکه بدون بعدم

 .ماشین تو بیاین-

 .افتاد راه جلوتر

 .رسوندن من به رو خودشون دو با لیلی و بهار

 خراشیده صداش گه درحالی بهار. ریختمی اشک صدا بی لیلی و کردمی گریه بهار

 :گفت بود شده

 !اطلس؟ بود کی این-

 .بریم بیاین دارم؛ اعتماد بهش هرکسی از بیشتر من بدونید ولی گممی براتون بعدا  -

 و زهرا با گفتم که بودم کسی من داشتن، حقم. کردن نگاه هم به تردید با لیلی و بهار

 .پارک بریم سرمه

 .رفتیم ماشین سمت به اهورا سر پشت هم با و گرفتن رو من دستای لیلی و بهار

 که عصبانیتی وجود با و برگشت اهورا.عقب بهار و لیلی و نشستم جلو صندلی من

 :گفت داشت،

 .سالم-

 .دادن رو جوابش هم لیلی و بهار
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 .عصبانیه شدت به دستم از دونستممی. کردممی گریه هنوز

 .کردممی نگاه ماشین داشبورد به

 داشتین؟ امتحان امروز-

 :گفت آرومی ایصد با بهار

 .بود امتحانمون آخرین امروز آره،-

 .کرد روشن رو ماشین کولر و داد تکون رو سرش اهورا

 قابل آدم من نباشین، نگران. شهمی چی ببینیم تا باشین ما مهمون رو امروز-

 .شناسهمی رو من اطلس پیش؛ ایدقیقه چند آدمای برخالف اعتمادیم،

 :داد امهاد و کرد نگاه بهم اخم با بعد

 اطلس؟ نه مگه-

 .آره-

 !کنه لعنتم خدا کردم؟ چیکار من

. بشن پیاده هم لیلی و بهار تا موندم منتظر و شدم پیاده ماشین از رسیدیم؛ خونه به

 کیه؟ اهورا که بدم توضیح واسشون جوریچه

 .بود کرده پارک رو ماشین اهورا

 خونه داخل به رو بهار و لیلی تا گفت بهش اهورا و کرد باز رو خونه در خانم مهری

 .کنه راهنمایی

 .اهورا و بودم مونده من فقط حاال
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 کنترل رو خودش زوربه االن تا که شدمی معلوم کامال و کردمی نگاهم خشم با هنوزم

 یتنبیه هر و کنم آماده جانبش از هرچیزی برای رو خودم که کردم عهد خودم با. کرده

 .کنم قبول چرا و چونبی گرفت، نظر در برام هم

 و کردم خفه خودم تو رو هقمهق. زد بهم محکمی سیلی اخطاری هیچ بدون و هوابی

 .بود نکرده بلند دست روم حاال تا. نگفتم چیزی

 .بری جایی تنها نباید بودم گفته بهت کردی، اشتباهی کار-

 .انداختم پایین رو سرم

 نه؟ میگم، درست بود، پسرت دوست پسره اون! اطلس-

 :زدممی حرف بریده بریده گریه و درد بخاطر آوردم؛ باال رو رمس

 ...نه خدا به نه-

 شدت به صورتم طرف یه کاستی؛ و کم هیچ بدون کردم، تعریف براش رو ماجرا تمام

 .کردمی درد دستام مچ و سوختمی

 .ببخشید... ببخش... رو من-

 و بود پایین سرم. کرد برخورد زمین با بلندی تقریبا صدای با و افتاد دستم از کولم

 با اهورا که بیوفتم زمین روی و سربخورم هم خودم بود نزدیک. کردممی هق هق

 .داشت نگهم و گرفت رو هامشونه دستاش

 فهمیدی؟... نیستیم نواز مهمون ما کنن فکر مهمونا خوامنمی کن؛ کنترل رو خودت-

 .دادم تکون رو سرم

 .رفت اونجا از و کرد ول رو هامشونه اهورا
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 !کردم اشتباهی چه

 خاطربه من چشمای. بودیم من اتاق توی نفرمون سه هر که بود ساعتی یک تقریبا

 درد شدت به و بودن شده بنفش. انداختم دستام مچ به نگاهی. بود بادکرده گریه

 چیزی هنوزم لیلی. نشست زمین روی کنارم و شد بلند تخت روی از بهار. کردنمی

 .گفتنمی

 بابام مامان از منم. نمیاد گفت، که من یپسرخاله نداره، عیبی نخور، غصه! اطلس-

 .نداشت مشکلی هم لیلی. بمونم اینجا گرفتم، اجازه

 .رفتم کمدم طرف به و کشیدم سرم از رو مقنعه

 .زد حرف باالخره لیلی

 توی من. شد تموم خوبی به چی همه خداروشکر و نشده چیزی که حاال خب؛ خیلی-

 توضیح برامون رو ماجرا تمام باید بعدش که بپوشیم بده چیزی یه پختم، لباسا این

 .بدی

 .زده لبخند اونم دیدم که انداختم بهار به نگاهی

 به رو بود گشاد من برای که خنک مانتوی یک و زدم ایواقعی اما رنگکم لبخند

 شال با رنگیاب شلوار و تونیک یک دادم، لیلی به گشاد شلوار و روسری همراه

 .دادم بهار به هم رو رنگشهم

 به مدرسم دوستای که بود بار اولین برای. بودیم نشسته تخت روی تاییمون سه

 .هستن خوبی خیلی دوستای لیلی و بهار که فهمیدم تازه. بودن اومده خونمون

 رنگ طالیی موهای آزادانه لیلی اما و شال توی فرستاد رو حالتش خوش موهای بهار

 .بود گذاشته باز رو فریشفر 
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 با بودم، پوشیده بنفش ورزشی شلوار یک من. کردنمی نگاه بهم لبخند با دوشون هر

 اهمیت خونه توی لباس به زیاد کال ابی؛ ای،سرمه راه راه بلند آستین تیشرت

 انتخاب رو لباس رو ترینپوشیده حال عین در و ترینراحت کردممی سعی و دادمنمی

 .کن وعشر  خب-.کنم

 ...بود سالم دوازده وقتی خب،-

 .شد لیلی یخمیازه با مصادف من داستان شدن تموم

 شه؟می چی پایانش نظرت به خفنی، داستان چه-

 .بشه عاشقانه تهش امیدوارم ولی بهار، دونمنمی-

 .بگی دروغ نبود الزم اطلس، ولی موافقم باهات بار این-

 .هابچه خواممی معذرت من-

 .شدم خیره دوشون هر به دلبخن با

 و بود در پشت خانوم مهری کنم فکر. کرد باز رو در و شد بلند لیلی و اومد در صدای

 با و برگشت ما سمت به بست، رو در لیلی وقتی چون. بود کرده صدا ناهار برای رو ما

 :گفت شوق

 .ناهار بپریم-

 به تا کردم راهیشونهم و اومدیم پایین هاپله از. شدیم بلند جامون از خنده با

 .بریم آشپزخونه

 رو غذاها ذوق با لیلی. خورد می رو غذاش میلبی و بود نشسته صندلی روی اهورا

 سر اهورا. بخوره رو هااین یهمه چطوری کنهمی فکر داره بندممی شرط. کردمی نگاه
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. کردینم نگاه بهم اصال اما ،نشستم کنارش و رفتم منم. بود نشسته نفره شیش میز

 .نشست کنارم هم بهار و من رویروبه لیلی کرد؛نمی نگاه چیزی هیچ به واقع در

 .ناراحته خیلی االن دونستممی اما بده رو گوشیم تا بخوام اهورا از خواستمی دلم

 :گفتم بزنه، حرف یکم کنم کاری و کنم باز رو بحث اینکه برای

 بیرون؟ برم سامین با امشب شهمی-

 و قاشق بود، نخورده رو قیمه خورشت از بیشتر دولقمه شاید اینکه با کرد؛ مکث

 :گفت من به کردن نگاه بدون و گذاشت بشقابش روی رو چنگالش

 .برو باشه،-

 .کشیدم عمیقی نفس

 برش میز روی از خورد، زنگ اهورا تلفن دفعه یک. خوردنمی غذا داشتن لیلی و بهار

 .داد جواب و داشت

 .سالم-

 .آره چی؟-

 .بیرون برید امشب بگه خواستمی اتفاقا  -

 ساعت؟-

 دیگه؟ میای بابات ماشین با-

 .داره مهمون فعال... باشه-

 نه؟ ساعت-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر B.H.R|  میمونه تو پیش همیشه نفر یک رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

143 

 

 .حتما  -

 بهم حلیراه یک و بشم ترآروم بزنم حرف باهاش یکم اگه شاید بود؛ سامین قطعا

 .بده

 :گفت بود، نکرده عوض رو لباساش هنوز اهورا باال؛ رفتن لیلی و بهار. ناهارخوردیم

 .هاشونخونه رسونمشمی شن، آماده بگو دوستات به-

 ...بیا منم فقط باشه،-

 .نه-

 و کردم تشکر خانوم مهری از. رفتم آشپزخونه سمت به و شدم بلند جام از بغض با

 از چیزی من روز و حال دیدن با هم اونا. رسونتشونمی اهورا که گفتم بهار و لیلی به

 .شن حاضر رفتن و نپرسیدن جریان

 .بودم تنها اتاقم توی من بعد، یدقیقه دو

 .بود خاکستری اتاقم وسایل و تختم. شدم خیره اتاقم رنگ آبی دیوارهای به

 اتاق این هم بودم اومده که اولی از. نبودن عالقم مورد هایرنگ آبی نه و خاکستری نه

 اتاق، چپ سمت شد،نمی استفاده وقتهیچ که آرایشی میز و کمد. بود جوریهمین

 یک پشتش که وسط هم تخت بودن؛ اتاق راست سمت ترتیب به دستشویی و حموم

 و بود حیاط هم شمنظره. بود پوشونده رو دیوار کل تقریبا و بود بزرگ خیلی یپنجره

 .عاشقشه اهورا که آسمونی

 صدام خانم مهری که اومدممی پایین هاپله از داشتم کردم؛ باز رو اتاق در حالیبی با

 :گفت و کرد
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 .داره کارت سامین آقا بیا! اطلس-

 .گذاشتم درگوشم و گرفتم ازش رو تلفن

 !اطلس الو-

 .سالم-

 .سالم-

 خبرا؟ چه-

 .هیچی-

 شده؟ چیزی-

 .گممی بهت اومدی وقتی حاال-

 اونجاست؟ اهورا باش،-

 .بیرونه نه-

 جا همون از گفتم بوده، تعمیرگاه ماشین اونجام، 8 ساعت من ببین خب، خیلی-

 .دنبالت بیام

 .دیگه ساعت یک تا پس-

 .فعال-

 .کردم قطع رو تلفن

 کم کم هم اهورا. کنم چیکار باید بدونه، اون شاید گم،می رو چیز همه سامین به

 .برم زودتر باید گممی بهش میشه پیداش
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 کرده رستد دنج جای یک شومینه کنار اهورا. نشستم پتو روی و شومینه کنار رفتم

 .بود نرم و گرم خیلی انصافا   که مالفه و پتو با بود

 گرم چیز یک حتما بیرون برم خواستم بهتره شده، سرد یکم هوا خرداد، آخرای

 .کرد دیر اهورا کنار به اینا پوشید؟ چی اهورا اومد، یادم یهو. بپوشم

 رفته حتماالا نیست، خانم مهری. رفتم آشپزخونه سمت به سرعت با فکر این از بعد

 به وقت هیچ اهورا. بستم رو چشمام صندلی پشتی روی اهورا کت دیدن با. خونه

 با فقط یعنی. کنهمی ثابت رو جمله این کت این و نمیده اهمیت گرم لباس پوشیدن

 از بیرون اگه اصال چی؟ نباشه گرم اگه گرمه، ماشین توی البته بیرون؟ رفته پیرهن یه

 چی؟ باشه ماشین

 برم، تلفن سمت به خواستم تا و اومدم بیرون آشپزخونه از دو با. ریخت بهم اعصابم

 .شد باز خونه در

 ولو عالقش مورد مبل روی. خونه توی اومد مالید،می رو چشماش که درحالی اهورا

 .بود نشده من متوجه. بست رو چشماش و شد

 ضخیم پتوی کی شومینه کنار از و گرم شیر لیوان یک آشپزخونه توی از سرعت به

 :گفتم و رفتم کنارش. اوردم

 خوبه؟ حالت! اهورا-

 .نداد رو جوابم و کرد هم توی رو اخماش

 .نخوری سرما کنهمی کمک ؛آوردم واست گرم شیر کن، باز رو چشمات! اهورا-

 :گفت و کرد باز رو چشماش اخم همون با
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 .شو حاضر برو میاد، سامین االن خوام؛نمی-

 .گرفتم سمتش به رو لیوان و شدم ترنزدیک بهش ترس یکم و نگرانی با

 .بخور این از یکم فقط شم،می حاضر میرم-

 :گفت من به نگاهی ترینکوچیک حتی بدون

 .برو بخورم، چیزی خواممی نه و ببینمت خواممی نه-

 .بردم ترنزدیک رو دستم-

 !اهورا لطفا  -

 :کشید داد عصبانیت با و کرد نگاهم تیر

 .خوامنمی گفتم-

 لیوان محتویات تمام. کرد پرتش و زد لیوان به رو دستش جمله این گفتن محض به

 .شد تکهتکه و افتاد زمین به بلندی باصدای هم لیوان و ریخت دستم روی

 توی اگه کرد؟ رو کاراین چرا. نزنم جیغ تا گرفتم گاز رو لبم و بستم محکم رو چشمام

... این ولی نکردم، گوش حرفش به چون ه،داشت حق چون نگفتم چیزی زده، گوشم

 !بود انصافیبی خیلی

 بغض زور از چونم کرده، کار چی نفهمیده حتی. کردم نگاهش و کردم باز رو چشمام

 رو روم. ندارم ارزش کسی برای واقعا. تنهام واقعا که داشتم رو کسی حس. لرزیدمی

 .رفتم اتاقم به سرعت به و برگردوندم

 کمد توی از آبی شال و شلوار و پوشیده مانتوی یک کردم، باز رو مدک در عصبانیت با

 مشکی پالتوی. کردم مرتب رو شال کنم، نگاه آیینه به اینکه بدون. بیرون کشیدم
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 از بیشتر ولی شدمی بیشتر لحظه هر دستم سوزش. پوشیدم و آوردم در هم رو رنگم

 سیلی بهم که موقع همون کاش. خودم واسه اهورا، واسه نه سوخت؛می دلم دستم

 رو اتاق در. نداره ربطی به کنممی بعد به این از و کردم هرکاری بودم، گفته بود، زده

 خشم با. اومدممی پایین و کوبیدممی مرمری های پله روی رو پاهام. کوفتم بهم محکم

 نیبی ریزشاب بود معلوم. بود داده تکیه مبل پشت به رو سرش. کردم نگاه اهورا به

 روی رو چشماش و بود کرده اخم بود؛ دستش کاغذی دستمال تا سه دو چون داره

. مونده دیگه یدقیقه چند هنوز انداختم؛ مچیم ساعت به گاهی.دادمی فشار هم

 حالش بینینمی گفت،می دلم. بمون سامین منتظر و حیاط تو برو گفت،می عقلم

 .کنی مکشک و بمونی باید بری؟ خوایمی چی برای چطوره؟

 .قلبم و عقل بین ایتازه درگیری و موندم من

 توی رفتم. کنم چیکار که رسیدم نتیجه این به باالخره و کردم فکر دیگه یکم

 چپم دست. کردم آب از پر هم ایشیشه لیوان یک برداشتم، قرص یک و آشپزخونه

 .فاجعه آخر یعنی این و بود زده تاول

 :زدم صداش و ایستادم اهورا کنار

 !اهورا-

 .کرد نگام باالخره و آورد باال رو سرش

 .گرفتم جلوش رو آب لیوان و قرص حرفی هیچ بدون

 جلو رو دستاش. کردم نگاهش تفاوتبی. بهم زد زل دوباره و انداخت بهشون نگاهی

 :گفتم و گرفتم ازش رو نگاهم. گرفت ازم رو لیوان و قرص و آورد

 .نخور تکون هم شومینه کنار از میشی؛ تربه سرماخوردگیه، قرص اونم میرم، من-
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 :دادم ادامه و انداختم هاششونه روی برداشتم، رو پتو و شدم خم

 نکن، روشن هم سرمایشی وسایل و پنکه و کولر شومینه، کنار بخوابی، خواستی اگرم-

 .خداحافظ کنی؛نمی باز خودت دور از هم رو پتو این

 بیرون در از کهاین از قبل. کردم بازش و مرفت در سمت به حرفام شدن تموم از بعد

 .بستم رو در و زدم لبخند. خوردمی رو آب و قرص داشت. کردم نگاهش برم،

 رویروبه رو دستام کف و نشستم سامین پدر رنگ سفید پارس پژو ماشین توی

 .داشتم نگه ماشین هایبخاری

 .سالم-

 .سالم-

 !شده؟ چی دستت! هی هی-

 .سوختمی شدت به کردم، چپم دست به نگاهی

 .سوخته هیچی،-

 .کردمی نگاه تعجب با کردم؛ نگاهش و دادم تکیه صندلی به

 .کنی داد و جیغ کلی باید االن تو-

 .شده خفه دادم و جیغ-

 .فشرد گاز روی رو پاش و زد استارت. کرد نگاهم سرزنشانه

 .بودیم شده دور خونه از تقریبا  

 اطلسی؟ بریم کجا خب،-
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 .نمدونمی-

 .کوه بریم بیا گممی-

 .برگردوندم سمتش به رو سرم سرعت با رفت، باال ناخودآگاه ابروهام

 کوه؟-

 .بود جلو به نگاهش

 .برد اونجا رو من اهورا بار اولین آره،-

 نبرده؟ رو من وقتهیچ چرا پس کوه؟ برده رو سامین اهورا

 .رفت شهمی هم شینما با کوه، تا داره تپه یک حالت نیست، دور شهر از زیاد-

 :بگم تونستم فقط

 .اها-

 .بودیم نشسته بزرگ، یتپه یک باالی بعد ساعت یک

. قرمز و زرد هایچراغ کوچیک، و بزرگ هایساختمون. شدمی دیده شهر باال اون از

 یستاره چندین و زیبا خیلی ماه یک تیره، آسمون. انداختم سرم باالی به نگاهی

 بود کوچیک اینکه با. گشتم اهورا یستاره دنبال. بود داده جا خودش توی رو قشنگ

 ده،می هدیه نفر یک به رو ستاره این اهورا روز یه کهاین به فکر با. زدمی چشمک اما

 .گرفت رو وجودم غم

 .شد معلوم گونش روی هایچال که زد لبخندی کرد، نگاهم سامین

 بگی؟ بهم خواستیمی چی خب-
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 .دادم قورت رو بغضم

 خبر؟ چه خانوم یسنا از چی؟ تو-

 .بهتره-

 :گفت که زدم بهش داری معنی لبخند

 منم؛ کنهمی امنیت احساس باهاش و داره اعتماد که کسی تنها به! اطلس مجبورم-

 حرف بامن اون مونه،می خواهرم مثل. شده بهتر گذرونم،می باهاش رو وقتم بیشتر

 رو یکی که همین بده، نجاتمون عشق حتما نیست الزم وقتا گاهی اون؛ با منم و میزنه

 دل و درد باهاش باشی، داشته اعتماد بهش باشه، پیشت همیشه باشی، داشته

 .اییافته نجات انگار کنی،

 :گفت خنده با که زدم، بهش عمیقی لبخند

 ارواح رو تو کنی،می نگاه بهم جوریاین که نیستیم معشوق و عاشق تو و من! اطلس-

 شده؟ چی ببینم کن فتعری! من خاک

 به حقیقت گفتن از خوردم، که سیلی از کردم، که اشتباهی از. گفتم و خندیدم

 آخر در و شد دستم سوختگی باعث که اتفاقی از اهورا، سرماخوردگیه از دوستام،

 .اهورا از دلخوریم

 .انداختم پایین رو سرم و کردم سکوت ،شد تموم که حرفام

 .بپرسم ازت رو چیزی یک اون از قبل بهتره دشای بگم، چی دونمنمی خب-

 .بزنه رو حرفش تا کردم سکوت

 داری؟ دوست رو اهورا تو-
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 تابلوئم؟ انقدر یعنی-

 چیه؟ منظورت-

 .پرسهمی ازم رو همین ، بینهمی رو من کی هر آخه-

 .اهوراست تاشپنج میگی، که ایکلمه تا هشت از آره، بخوای رو راستش-

 .زدم لبخند

 !دارم دوسش ه،آر  خب-

 چیه؟ دونیمی اما خوبه، خیلی این-

 شلوارش ممکنه اینکه به توجهبی و گذاشت سرش پشت رو دستاش کردم؛ نگاهش

 .کرد دراز رو باهاش بشه، کثیف

 اما دونم،نمی مشترک زندگی و ازدواج ها،زن دنیای از زیادی چیز من! اطلس ببین-

 .فهمیدم خوب خیلی رو چیز یک

 نبود مهم برام. دادممی گوش بود، شده ساله ۱۸ تازه که پسری یک حرفای به دقت با

 اهمیت بین این که چیزی تره،کوچیک من از که نبود مهم برام اس،بچه اون که

 .برم رو درست راه من که خواستمی و کردمی درکم اون که بود این داشت،

 دوست رو کسی هاگ میگن که بود این فهمیدم، خوب خیلی که چیزی اون خب،-

 !دروغه یک تکمیله، چی همه باشی، داشته

 باید زن یک بدونن؛ رو هاشونمسئولیت باید کنن، ازدواج که این از قبل آدما

 همسرش با باید جور؛همین هم مرد یک و باشه وفادار باشه، صبور کنه، داریخونه

 رو همدیگر که دونفری اگه. کنه فراهم رو آسایش کنه، درکش و کنه رفتار خوب
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 این مثل ندن، انجام و ندونن رو چیزا این کنن،می فکر ازدواج به و دارن دوست

 و بشونی عقدی یسفره سر دونن،نمی زندگی از هیچی که رو بچه تا دو که مونهمی

 .شینمی محسوب شوهر و زن االن از و کردین ازدواج هم با شما بگی، بهشون

 .کنی فرار مادرت و پدر یخونه از آزادی الدنب به که نیست این برای ازدواج

 :داد ادامه دوباره به کشید، عمیقی نفس و کرد مکث

 یک آغاز برای رو مسئولیتش و ندونه رو مسائل کسی تا و نیست واجب ازدواج-

 بچگانه، هایعشق. بگیره تصمیم کردن ازدواج برای نباید نگیره، عهده به زندگی

. نشن تبدیل ازدواج به که بهتر همون روزه چند یهاداشتن دوست پوچ، هایهوس

 فقط تو اینکه بگیری، نظر در رو جوانبش یهمه باید و سخته بسیار کار یک ازدواج

 نیست؛ کافی باشی، اون با کردن ازدواج فکر به فقط و باشی داشته دوست نفر یک

 .گرفت نظر در رو جوانب تمام باید ازدواج، تنها نه کاری هر توی من نظر به

 هایحرف این شنیدن. بزنم حرف تونستمنمی حتی که طوری بود، کرده زدمشگفت

 فرار و زنهمی رو مردم یخونه در زنگ که پسر یک زبون از سنجیده و عاقالنه کامال

 رو مردم ماشین الستیک باد و کنهمی حمل خودش با خوری میوه چاقوی کنه،می

 .برانگیزه تحسین من ایبر  و کننده شوکه واقعا کنهمی خالی

 نفس دوباره. کردم نگاه بود، داده نشون رو خودش تازه که مردی این به لبخند با

 به کنه، نگاه شب در فرورفته شهر یمنظره به کهاین بدون دفعه این و کشید عمیقی

 .دوخت چشم من

 کردی؟ تعجب-

 !پسر ایالعاده فوق تو! شدم زدهشگفت-
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 .کوبید ازومب به آرومی مشت دوستانه

 !رفیق مخلصتیم-

 :پرسیدم ازش و کردم کوتاهی یخنده

 کنم؟ چیکار باید من نظرت به خب،-

 .کشید دراز زمین روی کامال و زد لبخند

 باشی، اهورا با ازدواج برای مناسبی یگزینه تونیمی که بدی نشون بهتره کنم، فکر -

 .ایبچه یک تو کنهمی فکر حاضر حال در اون چون

 .کنم شروع فردا از باید من پس توئه، با حق-

 .داری رو باهاش کردن زندگی لیاقت که کن ثابت بهش داری، دوسش واقعا اگه آره-

 .کردم دراز رو پاهام منم

 !سامین-

 بله؟-

 دارم؟ دوسش واقعا من-

 نداری؟-

 .زد گوشم توی سوزوند، رو دستم کرد، ناراحتم اون-

 .زد عمیقی لبخند سامین

 خیلی شناسم،می من که اهورایی اون باش، مطمئن. نیست چیزی که اینا! اطلسی-

 ...اوم بدت ازش تو کرده، که کارایی این با بعدم. میاره در تو دل از زود
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 :گفتم و پریدم حرفش توی سریع

 !دارم دوسش هنوز که معلومه نه،-

 .برهنمی بین از چیزا این با داشتنت دوست بدونی، باید پس خب-

 رو هاآدم من که داد نشون بهم دیگه نفر یک دیگه، بار یک. بست رو چشماش

 .کنم می قضاوت زود خیلی

 کنم؟ رفتار باید جوری چه خونه رفتم االن-

 .انداخت باال رو هاششونه و کرد باز رو چشماش

 .عادی خیلی-

 .رسید ذهنم به چیزی یک دفعه یک دادم؛ تکون رو سرم

 !سامین-

 خانم؟ رفیق بله،-

  

 دادی؟ شماره بهم چرا و کردیمی چیکار حموم تو روز اون تو-

 .نشست و شد بلند

 همه به معموال. داره بیرون به پنجره یک ما حموم بودی، کرده دقت اگه راستش-

 .میرم در پنجره از بعدش حموم، میرم گممی

 میری؟ حموم لباس با کنننمی شک بابات و مامان-

 .کرد نگاهم فیس پوکر
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 !میارم در حموم توی رو لباسام کننمی فکر خب ،روانی-

 .بده ادامه خب آها،-

 ...تو بیام خواستممی پنجره همون از روزم اون بعدش-

 دیدی؟ رو من که-

 بازی حقیقت جرئت بیاین، شما اینکه از قبل رفیقام و من دوم؛ سوال حاال. آره-

 در و بزنم رو خونه تا سه در زنگ باید گفتن اونام کردم، انتخاب رو جرئت من کردیم،

 .برم

 سرم همین برای کشیدم، خجالت کارم و خودم از بودم؟ کرده دربارش فکر چه من وای

 .انداختم پایین رو

 دوم بار که بدشانسم اونقدری من خب و اومدین شما و دادم انجام رو کار اون من-

 به باید گفتن دیدن، رو تو تا هم اونا و کردم انتخاب رو جرئت دوباره افتاد، من به هم

 .دادم انجامش منم خب که بدی شماره دختره اون

 .خورد دردبه هم انصافا   که آره،-

 .توئه با حق-

 !سامین-

 بله؟-

 نگفتم اما کردم؛ قضاوت اشتباه موردتت در چون بدهکارم، بهت خواهی عذر یه من-

 .کشممی خجالت واقعا چون قضاوتی، چه

 .انداخت باال رو هاششونه و زد لبخند قیدیبی با
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 .پذیرممی رو عذرخواهیت اما کرده، قضاوت زود من راجب که نیستی کسی اولین تو-

 !بپذیری باید-

 .آوردم درش مانتوم جیب توی از. شد بلند گوشیم زنگ صدای یهو

 .کردمی خودنمایی صفحه روی بانزندان اسم

 حالش و بده جواب االن مینه گفت،می قلبم. شد شروع قلبم و عقل جدید درگیری

 کارایی چه امروز همین توی نکن فراموش دلخوری، ازش تو گفت،می عقلم بپرس، رو

 :دادم جواب مکث با بعد و گرفتم را دو این بین من. نکرد باهات که

 .سالم-

 !اطلس-

 .موندممی پیشش کاش. بود گرفته صداش چقدر! خدایا

 بله؟-

 .بفرستم لعنت خودم به شد، باعث که کرد هک خشکی و دردناک شدت به یسرفه

 .زدم زنگ نفس به-

 .نگران البته و شدم کنجکاو

 چرا؟ نفس به-

 .اونجا بری امشب گفتم-

 .اهوراست گفتم که کیه پرسید دستش یاشاره با سامین

 !نیست خوب حالت تو اهورا؟ چیه منظورت-
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 .اونجا برو شبه، چند همش نداره، مشکلی نفس-

 .شد جمع امچشم توی اشک

 شدی؟ دیوونه تو شب؟ چند-

 .کرد بهتر رو حالم دادی، بهم که قرصی-

 .خونه میام دارم من کن، گوش! اهورا-

 .کرد خشکی یسرفه دوباره

 .باشین داشته دخترونه شب چند-

 .پیشت بیام باید نیست، خوب حالت! اهورا-

 .کنم مواظبت خودم از تونممی من-

 .زدم داشص گریه با بود، شکسته صدام

 !اهورا-

 .کنمنمی باز روت به رو در خونه، بیای امشب اگه برو،-

 .دارم کلید من-

 .بیرون کنممی پرتت بیای، اگه پس خب-

 .کنی بیرونم اگه نیست مهم برام میام، من-

 !اطلس-

 .دادممی رو جوابش و کردممی گریه

 جان؟-
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 .کن گوش حرفم به نکن، گریه-

 شوخی در از کردم سعی خواست؟می ازم رو چیزی ینهمچ چطور. بستم رو چشمام

 .بشم وارد

 واست بودم گفته که خوشگلی دختر اون نکنه کنی؟ وا سرت از رو من خوایمی-

 کردی؟ پیدا رو گیرمشمی

 .نیا خونه، نیا-

 :کردم زمزمه ناامیدی با. نداشت حالتی هیچ صداش. نداد جواب حلم راه

 .فهممتنمی-

 .دکر  سکوت ثانیه چند

 .بخیر شب-

 .بود کردم قطع اما کردم صداش عجز با دوباره

 .بود پایین سرم ،گریه زیر زدم و زمین انداختم رو گوشی

 که درحالی زدن، حرف بلند بلند به کردم شروع شونم، روی سامین دست حس با

 ثانیه دو عرض در شد باعث همینم بودن، زده بیرون حدقه از خشم زور از چشمام

 .بشه دگر  چشماش

 سپری نفس کنار رو دخترونه شب چند باید میگه، خواد؟می چی ازم فهمهمی اصال-

 مواظبش و خونه برگردم ذارهنمی. نیست خوب اصال حالش دونهمی که حالی در کنم،

 هست؟ سالمتیش به حواسش اینکه کنه؟ ثابت رو چی خوادمی بشه؟ چی که باشم،

 شرط االن همین تونممی کنه،می رفتار پردردسر و تخس یپسربچه یک مثل اون



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر B.H.R|  میمونه تو پیش همیشه نفر یک رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

159 

 

 به و گذاشته باز هم رو هاپره کرده، روشن رو کولر و نشسته اتاقش توی که ببندم

 سامین...دختر یک البد میگه؟ چی فهممنمی اصال. شده خیره عالقش مورد آسمون

 .کرد قطع رو حرفم و آورد جلوم رو دستش

 تو که کاری اون اهورا که بدم قول بهت تونممی و مطمئنم من. ببین اطلس هی،-

 .کنهنمی رو کنیمی فکر بهش داری

 .انداختم پایین رو سرم ناراحت و زدهشرم

 .دونممی-

 .پاشو-

 و کردم حرکت ماشین سمت به ایکلمه یا حرفی هیچ گفتن بدون. شد بلند جاش از

 .نشستم

 اینکه بدون کردیم، رد هک رو آخری راه چهار. بودیم راه توی که بود ایدقیقه چند

 :گفتم بردارم، هاخیابون روی از رو چشمام

 .چهار یاسمن-

 :گفتم همین برای نبود، دور زیاد نفس ساختمون. پیچید کوچه داخل و زد راهنما

 .جاستهمین-

 .کرد من به رو روش داشت، نگه کوچه کنار

 کجاست؟ دونیمی-

 .چرخیدم سمتش به و کردم باز رو کمربندم

 .سفیده ساختمون همون ه،آر -
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 .داد تکون رو سرش که کردم اشاره ساختمون به دست با حرفم شدن تموم از بعد

 .کردم نگاهش شرمندگی با و برگشتم

 .شدی اذیت آوردم، درد رو سرت شرمندم، خیلی سامین، ببخشید-

 رو وظیفم منم دوستیم؛ هم با ما بشنوم، رو حرفی همچین خوامنمی دیگه! اطلس-

 .دادم انجام دوستم قبال در

 .زد مهربونی لبخند حرفش شدن تموم از بعد

 .برم من پس-

 گفته که داشته دلیلی یک حتما نباش، هم اهورا نگران. باش خودت مواظب برو،-

 .نیای

 .شد جمع چشمام توی اشک اهورا، یادآوری با

 .بخیر شب باشه،-

 .شد معلوم هاشگونه روی چال و زد لبخند

 .خیرب هم تو شب-

 حرکت نفس سفید ساختمون سمت به. بستم آروم رو درش و شدم پیاده ماشین از

 استارت صدای که دادم تکون دست سامین برای و برگشتم. فشردم رو زنگ و کردم

 .رفت و کرد حرکت سامین در، شدن باز با همزمان. شنیدم رو ماشین

 هر روی. برم باال هاپله از دادم ترجیح که بود درگیر مغزم آنقدر. شدم ساختمون وارد

 .گذاشتممی بعدی یپله روی رو پام بعد و کردممی مکث دقیقه چند پله
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 نفس مامان. کننمی زندگی اینجا هاشدایی دوتا با نفس، بزرگ پدر و بزرگ مادر

 دنیا به جا همون هم نفس. کردن زندگی و شهرستان رفتن کرد، ازدواج باباش با وقتی

 .ساختمونه همین ساکن که هست وقتی چند یک و اینجا اومد گاهدانش برای اومد،

 اما کرد، پیدا عالقه سامان به طوری چه که نپرسیدم هم وقت هیچ و دونمنمی

 مشکلی ارتباطشون با خانوادش و هافامیل و اومده خواستگاری سامان که دونممی

 .ندارن

 که بزنم رو درشون کنار گزن خواستم. بودم رسیده واحدشون به اومدم، که خودم به

 مشکی کتونی هایکفش و دادم رو جوابش. کرد سالم لبخند با نفس و شد باز در

 چیزی اما بود گرفته هدف رو صورتم و دستم نفس چشمای. آوردم در پام از رو رنگم

 که دونممی شناسمش،می که مدت این توی گفت، نمی چیزی نفس کال. گفت نمی

 گرمش و راحت یخونه وارد. پرسهنمی خودش وقت هیچ نگی، بهش رو چیزی تا

 اشاره رنگ نباتی راحتی مبل به دست با که زدم گرمی لبخند خونش، گرمی به. شدم

 خواست ازم محترمانه و کرد

 .بشینم اونجا

. خوردنمی خونه وسایل با جور هیچ که سفیدرنگش هایدیواری کاغذ به نگاهی

 رو رنگ همه کرم، سفید، آبی، ،نباتی، نیلی بنفش، بود، رنگ همه نفس یخونه

 احساس آنقدر جااین بود، شده باعث ویژگیش همین شاید کنی، پیدا توش تونیمی

 .کنی راحتی و صمیمت

 توجهم شد، باعث شد،می کشیده خونه هایسرامیک روی که هاشدمپایی صدای

 .بیام در فکر از و بشه جلب بهش
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 که رو رنگش بلوطی موهای. خانم یک مثل درست ،داشتبرمی قدم شمرده و آروم

 بودشون؛ بسته و بود کرده جمع گیره با سرش باالی آراسته خیلی بود، کرده رنگ تازه

 .گذاشت میز روی رو سینی و نشست کنارم

 .زد زیبایی لبخند

 آخ اهورا؛ یعالقه مورد پرتقال آب برداشتم؛ رو لیوان و زدم لبخند منم.قشنگم بخور-

 !ااهور 

 :گفت نفس که نوشیدم رو لیوان داخل محتویات از کمی

 .دارم خبر ماجرا از من-

 :داد ادامه نفس. کردم بغض یهو اما چرا، دونمنمی

 .بمون من پیش مدت یه-

 .گذاشتم سینی توی رو لیوان شد تموم که پرتقال آب

 :گفت نیست، خوب زیاد حالم فهمید که نفس

 .کنیم بازی یک بیا اطی، خب-

 .بزنی گولم بخوای نیستن، بچه نم-

 .گرفت رو هامشونه و گذاشت کنار رو لیوانش

. داشت آشنایی بوی و رنگ هاشجدیت. بود معلوم اخماش از این بود، جدی

 .بود اهورا مثل، مثل، هاشجدیت

 این ضمن در. بکنیم بازی یک بیای گفتم فقط نکردم، فرض بچه رو تو من اطلس-

 هستی؟ نیست؛ هوا به رگمگ یا دوقل قل یک بازی
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 آخه؟ شده چم بینم؟می رو اهورا نفس، یچهره توی چرا

 رومروبه رو خودش و نشوندم رنگش زرشکی فرش روی بردم و گرفت رو دستام نفس

 .نشستم

 کنیم؟ بازی بیا چی، همه خیالبی! اطلس-

 .فشردم هم روی تایید ینشونه به رو چشمام

 .گرفت دستش توی رو دستام دو

 همشون به تو و پرسم می ازت سوال تا سه من اینطوریه، بازی این اطلس، خب-

 رو جوابش من که پرسی می ازم سوال تا سه دقیقا هم تو و میدی صادقانه جواب

 باشه؟ نوبتی اما میدم؛ بهت صادقانه

 :گفت مکث کمی از بعد

 .کنممی شروع من-

 .دادم تکون رو سرم

 داری؟ دوست رو اهورا تو خب،-

 بدونن؟ باید همه چرا. شدم کالفه

 جورشه؟ چه این دونن،می آدم و عالم یهمه! بابا ای-

 .خندید ریز

 .بگو خب معلومه، چون خب-

 !دارم دوسش دیگه، فهمیدی بگم؟ رو چی-
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 .زد برق سبزش چشمای

 قدر؟ چه-

 .کردم گرد رو چشمام

 !دارم دوسش خیلی قدر؟چه چی یعنی-

 عاشقشی؟-

 :ادمد رو جوابش فورا

 مرگ حد سر تا که این روانی؛ بیماری یک مثل جنونه، یک مثله عشق نه، عشق نه-

 با میشی، اذیت شدن عاشق با. حماقته من نظر از باشی، داشته دوست رو کسی

 ترسیمی باشه، کنارت همیشه خوایمی باشی، کسی عاشق اگر. کشیمی زجر عشق

 رو اعتمادت اگه میری،می بره، اگه بیوفته، براش اتفاقی مبادا که بفرستیش جایی

 دوست اما. اذیته و دردسر آخر و اول عشق من نظر از. شکنهمی روحت بشکنه،

 که کسی واسه نیست زنجیری اما. عشق مثل درست قشنگه زیباست، داشتن،

 انگیزه بهت داره دوست و داری دوسش که کسی میده، آرامش بهت داری، دوسش

 لذت اون وجود از توهم و برهمی لذت وجودت از ،بخشهمی شادی بهت میده،

 .نیستم کس هیچ عاشق نیستم؛ عاشقش اما! دارم دوست رو بانزندان من. بریمی

 حرفای این کشیدم، خجالت خرده یه. کردمی تماشام لبخند با نفس مدت، این تمام

 .بعیده من از فلسفی

 .ندازهمی نفر یک یاد رو من حرفات-

 .شدم کنجکاو
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 ؟کی-

 .شد خیره چشمام به و کرد کوتاهی مکث

 .اهورا-

 .کرد مکت دوباره

 .زنیمی حرف اون مثل-

 .زدن حرف به کرد شروع نفس اما بست، نقش ذهنم توی سوال یک

 .بپرس رو سوالت تو خب-

 .پرسیدم می رو سوالم باید بود، وقتش حاال

 زدم؟ حرف اهورا مثل من دونیمی کجا از تو-

 تقصیری که نفس. گرفتم رو خودم جلوی. بود شده ازجویانهب لحنم ناخوداگاه

 .نداشت

 .زد لبخند اما بود، شده ناراحت یکم که این با نفس

 بفهمی؟ رو چی همه خوایمی-

 .آره-

 .داشتم دوست رو اهورا من-

 شکست، بود، که چی هر اما دونم،نمی احساسم؟ یا روحم یا قلبم چیه؟ صدای این

 .شکست هم بد
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 اما داشتم، دوست رو اهورا من کنم،می اعتراف. نکن قضاوت زود اطلس، کن صبر-

 ...اون

 .اومد در اشکش نفس و باال رفت صدام. نبود خودم دست کنترلم

 بود؟ عاشقت اون چی؟ اون-

 در که بغضی و بود شده بلند که صدایی و عصبانیت با کرد، داغ جمله این با نفس

 :گفت بود، ترکیدن حال

 تو با داد،می گوش تو به دید،می رو تو اون نداشت، دوستم اون نبود، عاشقم اون-

 یبچه دختر یک به معطوف توجهش تمام. نبود من متوجه اصال زد،می حرف

 .بود نوجوون

 شکسته صداشم اون با همراه شکست، که اشکاش پشت صد. کرد کوتاهی مکث

 :داد ادامه. شد

 بیاد خواستم ازش زدم، زنگ بهش انشگاه،د نرفتم روز اون. دریا به زدم رو دلم-

 حالم گفتم شرمیبی با. خونه برم باید گفت نکرد، قبول. دارم کار باهات گفتم. پیشم

 کردم، که التماسش خونه، برم باید گفت و نکرد قبول بازم. پیشم بیا نیست، خوب

 از بودم فهمیده دانشگاه هایبچه از. خونه بره باید چون میره، زودم اما میاد گفت

 رو چشمام.دونستمنمی ایدیگه چیز. همین فقط کنه،می مراقبت نوجوون دختر یک

 پایین تند تند اشکام. شد بدتر اما دادم، فشار هم روی اشک ریزش از جلوگیری برای

 .ریختن

 امید دیگه. شد شب ساعت؛ سه ساعت، دو ساعت، یک. نیومد کردم، صبر-

 .ایستاد در دم اما باال اومد شنیدم، رو فونآی زنگ صدای یهو که بیاد نداشتم
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 دیگه نفس یحنجره. کردن سرفه به کرد شروع که بده ادامه هنوز خواستمی نفس

. دادم بهش ولرم آب لیوان یک آشپزخونه توی از و شدم بلند جام از. کردنمی کار

 :داد ادامه شد، بهتر که حالش کشید؛ سر نفس یک رو آب و کرد تشکر

 همش. خونه خونه، خونه،. ریخت بهم رو اعصابم خونه؛ برم باید گفت ابی گفتم-

 کسی نبود مهم برام میگم، بهت جا همین از باشه گفتم. خونه بره خواستمی

 گفتم. بفهمن بزرگ مادر بزرگ پدر یا داییام ممکنه نبود مهم برام نه، یا شنوهمی

 خودش از رو رفتاری چه که بزنم حدس تونستممنمی و دونستمنمی. دارم دوست

 بود، شده سخت صورتش کردم، نگاهش. کنهمی چیکار ببینم بودم منتظر. میده بروز

 و حرف از پر نگاهش اما نداد، انجام حرکتی هیچ نزد، حرفی هیچ. همیشه از ترسخت

 .بود حرکت

 اومد، حرف به باالخره. بفهمم رو نگاهش حرف تونستمنمی یا خواستمنمی یا من

. کنممی مراقبت دختر یک از خونم توی من که دونین،می دانشگاه تمام و تو گفت

 دونین،می دانشگاه هایبچه و تو که اینی گفت. میام کنار باهاش و دونممی آره، گفتم

 .دروغه

 با اون. میگه رو این چرا و میگه چی فهمیدمنمی نبود، واقعا نبود، خوب حالم

 .زنمه اون کنم،نمی مراقبت اون از من گفت داد، ادامه رحمیبی

 گفت کوبید، قلبم به رو آخر تیر. دونستمنمی رو یکی این. شد خراب سرم روی دنیا

 .بشنوم ماجرا این از چیزی ندارم دوست دیگه رم،می دارم

 .شد عوض چی همه دیدمش، که ماجرا اون از بعد و رفت همیشه برای رفت؛

 واقعا دونستممی ؛اومدنمی ناخوداگاه کاماش. انداخت پایین رو سرش شد؛ ساکت

 :پرسیدم ازش ولی رحمیهبی
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 شد؟ عوض چی-

 .پذیرفتم رو سامان عشق و کردم فراموش رو اهورا داد، نجاتم کرد، کمک بهم سامان-

 .کرد پاک دستش پشت با رو اشکاش

 .ببخش رو من دونستم،نمی! اطلس متاسفم-

 .کنیم بازی رو یادامه بیا-

 .پرسممی رو سوالم من پس باشه،-

 .کرد کوتاهی مکث

 دلخوری؟ اهورا از-

 .زدم زل سبزش چشمای توی

 .موضوع این بخاطر نه اما دلخورم، آره،-

 کردم، فکر خودم با من و خوشحالی و پشیمانی بغض، طعم با لبخندی. زد لبخند

 .بده جای خود در رو احساسات تمام تا داره رو این پتانسیل لبخند یک

 برداشتی؟ اهورا از دست منه، نوبت حاال-

 .زد زل چشمام توی مصمم

 رو اهورا تو منه، نوبت حاال. خواممی رو خوشبختی فقط االن من. همیشه برای آره،-

 شناسی؟می چقدر

 .تو از بیشتر-

 .دادنمی یکی اون به رو جاشون هم سر پشت اشکام. داد باال رو ابروش تای
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 !رحمیهبی بازیه چه سوال زیبا این کردم فکر خودم با

 کنه؟می هرکاری داشتنت نگه بخاطر دونیمی-

 خیس صورتم تمام. دونستمنمی رو انتهاشون اما شدن،می شروع چشمام از اشکام

 .بود

 فکرته؟ به چقدر دونیمی-

 :دادم جواب دفعه این

 پدر؟ یک مثل-

 .برادر یک حتی شاید شاید،-

 .همسر نه ولی-

 .گرفت رو هامهشون درموندگی با

 به وقتی پدر یک غمگینی، و ناراحت وقتی مادر یک. چیزه همه تو برای اهورا اطلس-

 .خواریغم و حمایت نیازمند وقتی که برادر یک داری، نیاز گاهتکیه یک

 .بود درست کامال   حرفاش

 به اصال اهورا کنم،می فکر وقتا گاهی باشه؛ من چیز همه تونستنمی وقتهیچ اهورا-

 .چیز همه باشه، تو چیز همه که اومده دنیا

 .فشردم هم روی محکم رو چشمام

 .میگی درست نفس؛ میگی، درست-
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. داشتم احتیاج دخترونه آغوش این به. کرد بغل محکم و پیچید دورم رو دستاش

 :کردم زمزمه گوشش کنار

 .کنیمی پر رو خواهرم جای هم تو نفس، خواهرمی مثل هم تو-

 .بوسید رو سرم جواب به

 کار در هم بهانه گالیه، نه و داشتم گله نه. چیز هیچ از کس، هیچ از نبودم، دلخور

 گرفته دلم و بودم تنها فقط من. آوردمنمی یاد به داشتم، اگر هم نفرتی و کینه نبود؛

 .موندم نفس یخواهرانه آغوش توی سیر دلم یه.بود

 :گفت داریبغض و ناکغم صدای با

 تو پیش همیشه برای اهورا بذار. شد تموم همیشه برای بازی! اطلس شد تموم بازی-

 .بمونه

 پاک رو اشکام و زد لبخند اونم. اومدم بیرون آغوشش از و دادم تکون بغض با رو سرم

 .کرد

 خوری؟دل ازم! اطلس-

 .شی خوشبخت سامان با امیدوارم نیستم، خوردل کسهیچ از من-

 .شد بلند جاش زا دفعه یک و زد لبخند دوباره

 .اطلس بریم-

 کجا؟-

 .نداره فایده موندن اینجا خونه، برسونمت-

 .باشه-
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 دلم فقط من بگم، چی و کنم رفتار جوری چه خونه، برسم که نداشتم تصوری هیچ

 .خونه برم زودتر چه هر خواستمی

 .زدم زل نفس ایشیشه سبز چشمای به شیشه توی از و بستم رو ماشین در

 .کردم اذیتت س،نف ببخشید-

 :گرفت خودش به شوخی لحن

 .شبی نصفه گهمی چرت. برو برو،-

 کلید با رو حیاط در. رفت وقتی و بره تا کردم صبر. دادم تکون دست براش و خندیدم

 زده چنگ دلم به عجیب یدلشوره یک. دویدم رو خونه تا حیاط مسافت. کردم باز

 .باشه هنیوفتاد بدی اتفاق که بودم امیدوارم بود؛

 

 (اهورا)

 .شده تموم مهلتم گفت-

 .کشیدمی داد آشپزخونه از بهم، حرفش فهموندن برای

 یک داشتن نگه دختر، این داشتن نگه گفتم، بهت دفعه صد! پسر تو به لعنت-

 .یخ اینم بیا خونته، توی بزرگ بالی

 مخیلی کرد،می درد. گذاشتم چشمم کبودی روی و گرفتم دستش از رو یخ یکیسه

 .رسیدنمی بود، داده بهم که خبری پای به اما کرد،می درد

 .داداش ترسویی یه تو-

 .نیستم ترسو من مریض، شو خفه-
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 .کردم حرفم چاشنی هم رو ترسناکی یغره چشم

 .نشست کنارم مبل روی

 .میاد خوشش خوردن کتک از که ایدیوونه یه پس-

 .شدم خیره روروبه به

 .یرهبگ ازم رو اون خوادمی-

 بوده؟ تو مال االن تا مگه ببخشید،-

 .انداختم بهش سفیه اندر عاقل نگاه

 .بوده که معلومه-

 .شد ساکت زده، بیخودی و چرت حرف فهمید

 .بمونه من پیش نیست الزم داره، خانواده یه وقتی میگه-

 کنی؟ کار چی خوایمی خب-

 .دادم تکون رو سرم درموندگی با

 خونه اگه گفتم بهش سوخت، دستش زدم، سیلی بهش. دونمنمی اصال دونم،نمی-

 میده؟ نشان واکنشی چه نظرت به. بیرون کنممی پرتش بیاد،

 .زد محبتی پر لبخند اوستا

 .خونه میاد-

 .زدم زل بهش تعجب با

 !خونه؟ میاد-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر B.H.R|  میمونه تو پیش همیشه نفر یک رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

173 

 

 .اینجا میاد و افتهمی راه االن همین دیدم، من که دختری اون آره،-

 .شد بلند جاش از

 .پیشش میرم دادم، قول ساحل به. برم بهتره گهدی من-

 !ساحل؟-

 .اسماء دختر آره-

 :شد گرد رو چشمام

 !اسماء؟-

 .کشید بلندی پوف و شد کالفه

 .دخترشه ساحلم روانشناسه، دکتر خانم همون اسماء! من خنگول داداش-

 .کرد اخم جدیت با. کردم نگاهش شیطونی لبخند با و زد برق چشمام

 !ایهالعاده فوق یبچه دختر بود، آورده رو دخترش لسه،ج آخرین توی-

 :گفتم شیطنت با

 ...یا خودش-

 .شد حرفم یادامه مانع غره چشم با و پرید حرفم توی سریع

 !اهورا-

 دوستانه ایضربه بود، آزاد که راستی دست با شدم، بلند مبل روی از بستم؛ رو نیشم

 .زدم شونش به

 .داداش نبک درسته دونیمی کاری هر-
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 .بیام در تنهایی از وقتشه کنم فکر-

 :پرسید پاچگیدست با و کرد نگاه چشمام به

 .سالشه پنج ساحل، دخترش سالشه، ۲۵ اون-

 :گفتم کنم، راحت رو خیالش اینکه برای منم کرد؛ نگاه بهم تهدید با

 هم مانز  حتی بعد به االن از اما نبود، تو زمان االن تا داره؛ زمان هرچیزی! داداش-

 .پشتت همیشه و برادرتم من بشه، چی هر بدون اما. توئه مال

 .کردمی نگاه بهم قدردانی با بود شده باز هم از اخماش

 .مردی خیلی-

 :گفتم و زدم لبخند

 کنم؟ رفتار باید جوری چه بگو تو حاال-

 .بود مامان لبخندهای مثل درست لبخندش بود، آشنا لبخندش. زد لبخند اونم

 .کنی کار چی دونییم خودت-

 کنم کار چه باید اومد اطلس که بودم مات هنوز من. رفت در سمت به و زد چشمکی

 .شد شنیده قفل توی کلیدی صدای دفعه یک که

 به و شد هول در جلوی اوستا دیدن با که دادم تشخیص رو اطلس ظریف اندام

 .زد مهربونی لبخند اوستا. کرد سالم سرعت

 .انداخت اوستا به مشکوکی گاهن.خانوم اطلس سالم،-

 رفتید؟می جایی سالم،-
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 .کرد بود،" گفتم دیدی" معنیش که نگاهی و لبخندی با اوستا

 .برم باید راستش آره-

 .گذاشت فرار به پا رسما   و کرد باز رو خونه در حرفش شدن تموم از بعد

 آورد، در سرش از رو روسریش و کرد سالم بود، بعید ازش که آرومی صدای با اطلس

 وجود با رو یخ یکیسه نیاوردم، طاقت دیگه که رفتمی هاپله سمت به آهسته

 نگاهم وایسادم، روشروبه. رفتم سمتش به و گذاشتم کناری چشمم، شدید سوزش

 گریه بود، معلوم و بود شده قرمز چشماش. وجه هیچ به. بره دادمنمی اجازه. کردنمی

 کرده درست رو قشنگی تضاد قیرگونش هایکمردم با همراه چشماش سرخی. کرده

 رو اونا کسی نباید شه،می اشکی چشمات وقتی گفتممی بهش علت همین به و بود

 در شدم، رد که هاپله از. کردم همراهش خودم با و گرفتم رو دستش هوابی. ببینه

 قول به م،آورددرمی دلش از باید. بستم رو در شد، اتاق وارد وقتی و کردم باز رو اتاقم

 .اهورا روش به اوستا،

 دستش به نگاهش و بود افتاده اشکاش به چشمم تازه و نشوندمش نشیمن روی

 دست دیدن با و کشیدم پس سرعت به رو دستم. بودم گرفته محکم من که بود،

 بهم محکم احتیاطیمبی از عصبانیت روی از رو چشمام بود، زده تاول که اشسوخته

 خواست گرفتم؛ دستم توی احتیاط با رو دستش و نشستم شکنار ! لعنتی فشردم؛

 هاشب**ل و سوختمی دستش کشیدمش؛ ترمحکم من که بکشه پس رو دستش

 .بود گرفته گاز رو

 به منم بودم، جاش اگه داشت، حق. کردنمی نگاه بهم و بود پنجره سمت به روش

 .کردمنمی نگاه احتیاطیبی آدم همچین
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 کنارش دوباره. آوردم بیرون سوختگی پماد یک کمدم شویک توی از و شدم بلند

 و زدم دستش روی رو پماد از خرده یک. گرفتم دستام توی رو دستش و نشستم

 .برسه دستش پوست جای همه به تا کردم پخش

 سوزه؟می خیلی-

 .بوسیدم و اوردم باال رو دستش اما شد، چی دفعه یک دونمنمی. نداد رو جوابم

. بود کرده تعجب و شد سرخ خجالت از صورتش اما دیدم،می رو رخشنیم کهاین با

 .کشید بیرون دستم از رو دستش و داد قورت رو دهنشآب

 سرم چسبوندم؛ سینم به رو سرش حرکت یک توی! من خجالتی وروجک زدم؛ لبخند

 :کردم زمزمه و بردم گوشش کنار رو

 .نیا گفتم بهت خونه؟ اومدی چرا-

 .کرد پاک شدست با رو اشکاش

 کردی؟ قهر دی؟نمی رو جوابم-

 .خونه بیام خواست دلم-

 .کردنمی و بود نکرده نگاهم هنوزم

 .بودم گفته که بهت چرا؟-

 :گفت بغض با

 .خواست دلم-

 .کشیدممی نفس گوشش کنار فقط و نزدم حرفی
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 .شده چموش من، وروجک-

 :گفتم لبخند با دوباره. کرد اخم

 ها؟ نکنی؟ لجبازی باهام ی؟ببخش رو من کنم کار چه-

. بردم صورتش نزدیک رو سرم. نداره فایده بودن محتاط دیگه نه کرد؛ باز رو اخماش

 محکم سیلی خاطر به قرمزی این که دونستممی خوب من و بود شده قرمز گونش

 .منه

 نفس تندتند اما کنم کار چی خواممی بود نفهمیده هنوز بردم؛ ترنزدیک رو سرم

 .کشیدمی

 :گفتم و بوسیدم رو گونش آروم

 .ببخش رو من-

 پایین تندتند اشکاش و لرزید چونش. گرفت گاز محکم رو ش*ا*ب*ل شد؛ قرمز

 فرو سینم توی رو سرش و زد چنگ محکم رو بود تنم که خاکستری تیشرت. ریختن

 کنار بود؛ کرده صاف رو موهاش گذاشتم؛ موهاش روی رو دستم! اهورا ایول. برد

 :کردم مهزمز  گوشش

 کنی؟ صاف رو موهات گفت بهت کی-

 .شدم عصبی بود، کرده فکر اون اما نبود عصبانی اصال لحنم کهاین با

 !میگی جوری این که شدم زشت حتما حموم؛ میرم دوباره فردا ببخشید،-

 .بردم فرو موهاش توی رو سرم و زدم لبخند

 زد؟ رو حرف این کی-
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 .دیگه گفتی تو-

 .دارم دوست بیشتر رو وحشی هایپیچک اون من ولی خوشگلی، جورشهمه-

 حرف جوریاین بود بعید من از آخه کرد،می هضم رو حرفم داشت کشید؛نمی نفس

 .بدم آوانس خودش و خودم به یکم خواستممی امشب اما. زدن

 .حموم میرم فردا پس خب-

 :کردم زمزمه گوشش در دوباره شیطنت با

 .کردم توصیف وحشی پیچک رو گوسفندت هایپشم من اینکه خاطر به چرا؟-

 و بود آورده باال رو سرش که سرعتی همون به کرد، اخم و آورد باال رو سرش سرعت به

 آشفتگی با.شد نگران بعدش و زدهتعجب نگاهش سرعت همون به بود، کرده اخم

 :گفت

 اهورا؟-

 رو سرم و مداو دردم گذاشت، چشمم کبودی روی رو دستش. زدم نماییدندون لبخند

 .کشیدم عقب

 شدی؟ چی-

 .خدایی بنده یه گلدسته-

 .کرد هم توی عصبانیت با رو اخماش

 اوستا؟-

 .بیاد زدم زنگ اوستا به خودم بابا، نه-
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 کی؟ پس-

 دید، که رو تردیدم اورده؟ سرم رو بال این کی گفتممی بهش باید کرد،می تابیبی

 .کرد نگاهم خشمگین

 سرت؟ تو بزنم نیام؟ گفتی نهمی برا کردی؟ دعوا-

 آغوش در رو سرم سرم، تو بزنه اینکه جای به ولی. آورد باال سرم سمت به رو دستش

 .گرفت

 !الهی-

 اینکه مثل بعد یدقیقه چند. گذاشتم کتفش روی رو دستم و گرفت خندم لحنش از

 .شد جدا باشه،ازم افتاده یادش چیزی

 آره؟ گوسفند، هایپشم تربیت،بی-

 .آوردم باال تسلیم ینشونه به رو دستم و دادم قورت رو دهنم آب! کشهمی رو من االن

 .وحشی هایپیچک نه نه،-

 دراز نشیمن روی دستی از. کردمی نگاهم آمیزتهدید و بود کرده ریز رو چشماش

 .آورد صورتم نزدیک رو صورتش که کشیدم

 گوسفند؟ هایپشم-

 .کشیدم عمیقی نفس

 .وحشی پیچک نه،-

 .کشید بلندی پوف
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 .سوزهمی چشمت برای دلم که حیف باشه،-

 جدی؟-

 .آره-

 بازش تا رفتممی ورپنجره قفل با که حالی همون در و نشستم نشیمن روی دوباره

 :گفتم کنم،

 .نسوزه من برای دلت-

 اومده؟ سرت بالیی چه واقعا-

 .هیچی وروجک، هیچی-

 .داد بیرون بارهیک به و شدت با رو نفسش

 نشیمن روی از رو گیتارم آسمون، به کوتاهی نگاه از بعد و کردم باز کامل رو جرهپن

 .انداختم اطلس به نگاهی و کشیدم مشکی، گیتار هایسیم به دستی. برداشتم

 اگه و دارم دوسشون خیلی بگم جرأت به تونستممی که لبخندایی همون از زد؛ لبخند

 .کمه چیز یه کنم،می احساس نباشن،

 :کردم شروع و دادم حرکت گیتار هایسیم روی رو دستم

 گرفت امغصه-

 پاییز تلخ هوای تو

 انگیزغم غروبای با

 لبریز گریه از آسمون
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 نبود راهیم

 بارون و باد دوباره باز

 برامون مونده دیگه چی

 دالمون با کردیم چه ما

 طور به رو دستام مبهوت و مات فقط من و خوند رو آهنگ یادامه اطلس دفعه یک

 .دادممی حرکت هاسیم روی خودکار

 .کرد زندگی هم و مرد هم شهمی خاطراتت با-

 .کرد دیوونگی یادت با حتی

 .اشک با اما

 "...درد با"

 :خوندیم هم با و کردم همراهیش منم

 "درد با"-

 .گذشت روزا خیلی

 .نشد کم تو هایخاطره

 .نشد خواستم که اونی هیچی

 .نشد خواستم که اونی

 .گذشت روزا لیخی

 .نرفت ما دل از غم ولی
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 .نرفت اینجا از پاییز تو بی

 ...نرفت اینجا از پاییز

 توی و خوندنمی اونم خوندم،نمی چیزی اما دادم می حرکت هاسیم روی رو دستم

 .بود خیره چشمام

 ...واقعیته-

 .خوامنمی بارونو تو بی

 .دستام دوره خیلی تو از

 .دنیام تو بی سرده خیلی

 .کشید دراز نشیمن روی اطلس رسید، که اهنگ اینجای هب

 .خوانمی تورو من دستای-

 .االن امهرلحظه از بدتر

 .تنهان همیشه ادما حقیقته این

 .بستم رو چشمام

 "کرد زندگی هم و مرد هم شهمی باخاطراتت"-

 ..کرد دیوونگی بایادت حتی

 ...درد با اشک؛ با اما

 ...درد با

 .گذشت روزت خیلی
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 .نشد کم تو هایاطرهخ

 .نشد خواستم که اونی هیچی

 .نشد خواستم که اونی

 .گذشت روزا خیلی

 .نرفت ما دل از غم وای

 .نرفت اینجا از پاییز تو بی

 ...نرفت اینجا از پاییز

 (خسروی سیروان از گذشت روزا خیلی)

. کردم باز آروم رو چشمام. شد حرکتبی هم دستام من، شدن ساکت با زمانهم

. نکنه پیدا راه بیرون به سرد هوای تا بستم رو پنجره. بود برده خوابش طلسا

 روش رو تختم پتوی و بمونه جا همون گذاشتم همین برای بپره، خوابش ترسیدممی

 رو موهاش کش کردم، باز دورش از بود، افتاده گردنش دور که رو روسریش. انداختم

 .نشه اذیت تا آوردم در

 خبر و کردمی طلوع داشت خورشیدش که انداختم قرمز و نجینار  آسمون به نگاهی

 .دادمی رو دیگه روز یک

 کنم؟ چی باید. شدمی پایین و باال آروم سینش یقفسه که خورد اطلس به چشمم

 وقتی اول بار. زدم صدا دلم توی رو، خدا بار چهارمین برای. کردم نوازش رو موهاش

 اوستا وقتی سوم بار کرد، ولمون و شد عوض مپدر  وقتی دوم با مرد، مادرم که بود
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 رو نفر یک اون دفعهیک اما نداد جوابی زدم، صداش که بارهایی اون یهمه. رفت

 :گفتم ب**ل زیر. فرستاد پیشم

 .بمونه پیشم همیشه یواسه بذار-

 .بشنوم جوابی نبود الزم نشنیدم، جوابی

 ذاریمی هاتبنده پیش همیشه برای رو نفر یک همیشه تو چون دارم، اعتماد بهت-

 .بمونه اون پیش همیشه برای ذاریمی و

 (اطلس.)کردم نوازش لبخند با و گذاشتم گونش روی رو دستم

 دیدن با و انداختم نگاهی برم و دور به. شدم بیدار و خورد چشمم توی آفتاب نور

 دیشب اهورا، اتاق توی من. شد گرد چشمام بود، برده خوابش تخت روی که اهورا

 جام از فشنگ مثل شرکت؟ بره نباید صبح اهورا مگه. بود برده خوابم جا همین

 .پریدم

 .رسوندم آشپزخونه به رو خودم سرعت به و انداختم اهورا به کوتاهی نگاه نیم

 یکاسه روی دستش یک همیشه مثل و بود نشسته میز روی لبخند با خانم مهری

 .بود زانوش

 .سالم-

 .خانوم سالم-

 .زدم زانو پاش کنار زمین روی و رفتم رجلوت

 بگم؟ چیزی یک شهمی! خانم مهری-

 .بگو چیز دوتا-
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 رو خونه کارهای اینجا من. ببرین هم رو جعفرآقا استراحت، خونه برین رو امروز-

 .دممی انجام

 ...که شهنمی-

 .من با کارها برین، شما شه،می چرا-

 .شد بلند جاش از دید که رو مصمم صورت

 .بگم جعفر به میرم! تو دست از-

 آشپزخونه به نگاهی رفت وقتی. کردم خداحافظی خانم مهری با و زدم گرمی لبخند

 یکم! کنم؟ کار چی باید باشم، خونه خانوم تونممی بدم نشون اینکه برای انداختم،

 احتیاط با و شکستم ماهیتابه توی رو هامرغتخم. گرفتم هم رو تصمیمم و کردم فکر

 .زدم هم

 

 (اهورا)

 شدم، بیدار وقتی. اومدم پایین هاپله از آلودخواب و مالیدم دست با رو چشمام

 راه آشپزخونه سمت به و کشیدم عمیقی نفس رفته؟ کجا وروجک باز. نبود اطلس

 .کرد نفوذ هامسلول تمام به ناگهانی طور به املت بوی. افتادم

 آشپزخونه وارد داشت؟ رو بو همین کرد؟می درست املت وقتهیچ خانم مهری

 .شدم

 به دیگرش دست و بود کمرش به دستش یک بود، واستاده گاز پشت کوچیکی هیکل

 دلم بودم، شده زدهذوق نشست؛ صورتم روی شوق از پر لبخندی. ماهیتابه یدسته
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 کارهای تمام از که باشه کرده درست وروجک یک که هاییاملت واسه رفت ضعف

 باز زور به چشمام و بود نپریده سرم از خواب هنوز. داره یاد سوزوندن شآتی فقط دنیا

 مواد و برداشت رومیزی گاز کنار از رو قاشق. شدم نزدیک بهش حالاین با ،شدنمی

 کی بود؟ کرده آشپزی برام کسی خانم مهری از غیر االن، تا. زد هم رو ماهیتابه داخل

 بهش کامال   دیگه باشه؟ بلد هم آشپزی پارهآتیش وروجک این کنهمی رو فکرش

 گوشش نزدیک رو سرم. بود هااملت و ماهیتابه به حواسش هنوزم ولی بودم نزدیک

 یکم! داشت؟ اشکالی بود، کارش شیطونی که وروجک این با شیطنت یکم. بردم

 بچشم، رو خونه خانم داشتن طعم یکم! اورد؟می وجود به مشکلی دادن، آوانس

 !نه؟ مگه افته،نمی اتفاقی

 .زنهگول حسابی که بوش و لعاب و رنگ-

. شد خشک دستش توی قاشق. کردم حس رو وجودش تمام شدن منقبض وضوح به

 توی ایدیگه چیز یا ترس خاطر به دونم،نمی که لرزشی با. داد قورت رو دهنش آب

 :گفت بود، صداش

 نیست؟ خوب شمزه یعنی-

 مزش یعنی میگه نگرانی با حاال کرده، درست دشخو نخندم، تا گرفتم گاز رو لبم

 سرم. بشم قدشهم تا شدم خم یکم و گذاشتم گاز دوطرفه رو دستام نیست؟ خوب

 چپ به رو سرم کمی اگه و بود گونش به نزدیک گونم که طوری. بردم جلو به رو

 .شدمی گونش با تماس در گونم بردم،می

 !کردی درست تو. دونمنمی خب،-

 کردم؛می حس رو شدمی ساطع صورتش از که رو شرم حرارت. کشید یعمیق نفس

 !خجالتی وروجک
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 شه؟می بدمزه میگی یعنی-

 :گفتم متفکرانه لحنی با و کردم مکث کمی

 .کنمنمی فکر-

 .باشه شده خوب امیدوارم آمادست، دیگه-

 که دونممی و بود خسته حسابی چشمام. نشستم صندلی روی و شدم دور ازش

 .شدن قرمزم حتما

 .گذاشت میز روی کامل احتیاط با رو ماهیتابه

 .نکنه درد دستت-

 .کردمی نگاهم نگران. کردم نگاهش همین برای نداد، جوابی

 .ایخسته خیلی-

 :مالیدم رو چشمام

 .خیلی نه-

 .نشست صندلی روی کنارم

 نباید شاید که پرید حرفی دهنم از گرفتم،می لقمه که درحالی.جونت نوش بخور،-

 .پریدمی

 !شیمی خوبی همسر-
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 فارسی حروف تا ۳۲ بین از بود؟ حرف اینم! نکبت اهورای گذاشتم؛ دهنم توی رو لقمه

 در دهنت از همین تو نوشت، جمله هزار صدها و کلمه هزاران شهمی باهاشون که

 :گفت انتظارم برخالف و شد سرخ رفت؟

 جدا؟-

 .کردم نگاه بهش

 .نکن شک-

 باشه؟ خانم آنقدر بود، شده باعث چیزی چه خندید؛ آروم

 .داد تکیه چونش به رو دستاش

 .کنم رفتار خانومانه نکنم؛ شیطونی و باشم خوبی دختر بعد به این از خواممی-

 :گفتم پر دهن با

 .نکن و نباش-

 چرا؟-

 .دارم دوست بیشتر رو شیطنت به آمیخته بودن خانم من-

 میگی؟ که باشه تو همسر اون قرار مگه چه؟ تو به اصال توئه؟ داشتن دوست به مگه

 اون معنی دونمنمی. بدم آوانس یکم فقط بود قرار شده؟ چم من اصال! خر اهورای

 .بود چی بود، لبش روی که مرموزی لبخند

 شرکت؟ بری باید-

 .معلومه سوالیه؟ چه این-
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 شرکت؟ بیارم رو ناهار-

 .شد گرد چشمام

 رو دهنم اشتیره چشمای مشتاق برق ولی نه مبگ خواستم انداختم، بهش نگاهی

 .کردم لمسش و بردم ورزشیم شلوار جیب توی رو دستم. بست

 ...فقط بیا، -

 تررنگکم که چشمم کبودی روی رو دستش. شد بلند همراهم که شدم بلند جام از

 :گفت و کشید بود، شده

 .شده بهتر-

 .کشیدم رو پشل بازیگوشی با خاص؛ هایلبخند همون از زد؛ لبخند

 .داره شرط فقط-

 .داد تکون چی نشونه به رو سرش

 .نزنی لبخندها این از-

 و گذاشت هم روی تایید ینشونه به رو چشماش لبخند با اما بود شده گیج که این با

 .داد تکون رو سرش

 ...راستی داد؛ مزه حسابی بود، خوشمزه خیلی-

 تا داشتم نگهش مشام توی. کشیدمش بیرون و کردم شلوارم جیب توی رو دستم

 .آوردم جلو و گرفتم رو دستش و نبینتش

 .کردمی نگاهم سرگردون
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 دستش به ابروهام با و زدم بهش چشمکی بستم؛ رو دستش و گذاشتم دستش کف

 .کردم اشاره

 .باشه مبارک-

 من بفهمه باید مرد اون. اومدم بیرون آشپزخونه از و گذاشتمش مبهوت و مات

 .منه مال و دارممی نگه خودم پیش همیشه رو اطلس

 

 (اطلس)

. بودم کرده ذوق بودمش؛ ندیده هنوز اما میکردم حس مشتم توی رو فلزی سردی

 خواستمی شاید نه که املت بابا، نه بود؟ مهم آنقدر کردن درست املت یک یعنی

 خیلی من هست که چی هر. مدرسمه شدن تموم کادوی شاید کنه، خواهی عذر

 رو صورتم تمام بزرگی لبخند دیدنش با و کردم باز احتیاط با رو مشتم !دارم دوسش

 .پرکرد

 بود؛ پالکش پیچ در پیچ و خوشگل خیلی A یک ؛گرفتم صورتم جلوی رو نقره زنجیر

 شده سوپرایز و غافلگیر عجیب بود، که هرکدام اطلس، اسم اول با اهورا اسم اول

 .بودم

. بود شده هم ترعجیب که هاتازگی جیبه؛ع و بینیپیش قابل غیر خیلی اهورا

 نزدیک سوزوند، رو استخونم مغز تا و کاشت دستم روی دیشب که ایه*س*بو

 مرض به رو من همه و همه. دادمی احساس بوی که هاییحرف من، به شدنش

 بودن فقط هم دردش دوای وابستگی، این مرضی عجب. کردمی ترنزدیک وابستگی

 رو اتاقش در زدن در بدون. دویدم رو هاپله تمام شوق با و زدم دلبخن. بس و آدمه یک
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 مرتب رو رنگش ایقهوه دوختخوش و شیک کت ییقه آیینه جلوی. کردم باز

 زنجیر و برگشت. دادم نشونش آیینه توی از رو زنجیر. شدم نزدیکش شوق با. کردمی

 بود، گرم نفساش. رفتگ گردنم روی زنجیر و کردم بهش رو پشتم. گرفت دستم از رو

 نفس کنارم کسی اینکه روی من دونستمی کجا از دونمنمی. سوزوندمی رو من اما

 .حساسم بکشه،

 .مرسی قشنگه، خیلی-

 .نداره رو شما قابل-

 .زدم ذوقی پر لبخند

 کنی؟ سورپرایزم خواستیمی-

 .بود متعجب نگاهش. وایستاد جلوم و بست رو زنجیر قفل

 سورپرایز؟-

 .کنی گیرمغافل خواستی می ولی بدی بهم دیشبم تونستیمی آخه دیگه، آره-

 .کردمی نگاهم برده باال ابروهای با مات

 .دیدمش صبحی بدم؛ بهت رفت یادم دیشب نه،-

 .خوابید احساسم باد

 اهورا؟ جان-

 زنجیرم به نگاهی. خندید که کردم نگاهش آویزون هایب**ل با!خودت جان-

 .انداخت

 .میاد بهت خیلی-
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 .قشنگه گفت هم مغزم که عجب در و اسالعاده فوق گفت قلبم کردم؛ ذوق

 :پرسیدم دفعه یک

 کی؟ اسم اول-

 آخرش. جذاب اما عجیب کرد؛می نگاهم جور همین ایثانیه چند زد؛ زل چشمام توی

 .کشید عمیقی نفس

 .خداحافظ-

 عقلم خودشه، اسم اول گفت قلبم نداد؟ رو سوالم جواب چرا. رفت و شد رد کنارم از

 دوی هر اسم اول زدم، لبخند و کردم لمس رو زنجیر! لعنتی. خودمه اسم اول گفت

 .ماست

*** 

 نبود موافق پسرخالش با ازدواجش با عموش بود، معجزه یک شاید زدم؛ زنگ بهار به

 و ذوق سر از هم بهار. بخونه رو درسش بهتره بهار که بود گفته بهار پدر به و

 داره، قصد و کننمی زندگی عموشزن و عمو پیش که هست وقتی چند خوشحالی

 .بخونه درس اهواز

 ذاتیش شیطنت با اونم. خوشحالم براش گفتم بهش و کردم موفقیت آرزوی براش

 فقط من و بشه عاشقم اون و بخوره اهورا سر توی سنگ یک کنهمی دعا بود، گفته

 .بودم خندیده

 خسته هم عجیب و بود رفته حوصلم بود، چونم زیر دستم و بودم نشسته مبل روی

 رو گوشیم. اهورا پیش برم تونستممی و کشیدمی دم برنجم دیگه یدقیقه ده. بودم
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 پشت کسی چه که کنم نگاه اینکه بدون. شنیدم رو آیفون زنگ که گذاشتم مبل روی

 .کردم باز رو در هست، در

 .کردم باز رو هخون در و پوشیدم شلواری و شال بلندی، تونیک

 .بود در جلوی لبخند با اوستا

 .اطلس سالم-

 .تو بیا سالم،-

 ...راستش-

 .فهمیدممی کامال   رو این من و بود دستپاچه

 .آوردم خودم با مهمون یک من راستش،-

 :گفتم خوشرویی با و زدم لبخند

 .شرکته نیست، اهورا فقط. تو بیان بگو داره؟ اشکالی چه-

 .دونممی-

 لبخند زن. کرد بود، استاده سرش پشت که زنی به رو و رفت پایین رو هالهپ اوستا

 .تو اومدن و کردم تعارفشون داد؛ باالتر رو عینکش و زد قشنگی

 .نشستم روشونروبه مبل روی و کردم تعارف بهشون رو چای

 .اومدید خوش-

 .مرسی-
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 کنارش که زنی سمت به بود، کرده هول غریبی و عجیب طور به که حالی در اوستا

 .کرد اشاره بود، نشسته

 ...اشرفی خانم-

 :گفت و داد باالتر رو عینکش کرد؛ بلند رو دستش خنده با زن

 .بزنم حرف خودم بده اجازه اوستا،-

 .کشید راحتی نفس اوستا

 .بفرمایید-

 یک بابت شدم مزاحمتون راستش اوستام؛ پزشکروان اشرفی، اسما اسمام، من-

 .کاری

 .بفرمایید-

 .شد جاجابه مبل روی و زد لبخند

 یک اومده، پیش برام فوری کار یک ولی بشم مزاحم خواستمنمی اصال راستش-

 ازش مجبورم من و نیست خوب زیاد حالش. عمم پیش اصفهان برم باید مدت

 .بدم دردسرتون خوامنمی اصال من. میاد باهام گفت و کرد لطف اوستا. کنم پرستاری

 حرفیه؟ چه این-

 یه تونیدمی شما گفت اوستا. ببرمش خودم با رو اون تونم نمی دارم، دختر یک من-

 .برگردیم اوستا و من تا دارین نگه خودتون پیش دخترم و کنید لطف روز چند

 :داد ادامه دوباره و کرد کوتاهی مکث
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 متوننمی واقعا اما. پدرش نه و منه با بچه حضانت کنم، اذیتتون خوامنمی واقعا من-

 که؟ نداره شکالی. ببرمش

 .شیممی خوشحال هم اهورا و من اتفاقا   نداره، اشکالی هیچ نه،-

 .کرد نگاه قدردانی با

 .ممنونم-

. دیدم رو اهورا اون از بعد و شنیدم رو چرخید قفل توی که کلید صدای. زدم لبخند

 .خونه بود، اومده زودتر امروز همین برای و بود گفته بهش اوستا احتماال

 .سالم-

 :کرد زمزمه. گرفتم رو کتش و شدم بلند من و کردیم سالم بهش همگی

 .میاد ایمزهخوش بوهای-

 .اسقیمه خورشت -

 .زد ذوقی پر لبخند. زد برق چشماش

 وروجک؟ پختدست-

 .زدم چشمکی لبخند با

 .وروجک پختدست-

. نشست مبل روی اوستا، رویروبه. بود حدش از بیش خوشحالی از حاکی لبخندش

 گفتی و گپ ایدقیقه چند. نشستم کنارش خودمم بعدش و بردم اتاقش به رو کتش

 تو از رو ها شیرینی یواشکی و بودم ساکت مدت تمام من البته که شد زده بینشون

 .رفتممی کش بشقاب
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 .زد بهم رو دستاش و شد بلند جاش از اوستا دفعهیک

 .مبیار  ماشین توی از رو پرنسس برم من خب-

 اوستا، رفتن از بعد. داد تکون رو سرش اسماء و بگیره تایید تا کرد اسماء به نگاهی

 .داد باال رو عینکش بودم، کرده کشف تازه که عادتی طبق اسماء

 !شرمندم واقعا من -

 :گفت خودش به مخصوص متانت و ادب همون با اهورا

 .کردین خوبی خیلی کار من نظر به اتفاقا   نباشین،-

 و بودم ندیده هابچه با رو رفتارش حال به تا بشه؛ خوشحال اهورا کردممین فکر

 کوچولو دختر یک مدت یک اینکه از من اما میاد؛ بدش هابچه از کردممی احساس

! کوچولو دختر یک! دختر یک. بودم کرده ذوق باشه، داشته حضور خونمون توی

 دختر یک که حالی در اوستا، شدن وارد با... هم اهورا و من روز، یک شهمی یعنی

 گفت قلبم گرفتم؛ رو فکرم پیشروی جلوی بود، بغلش سفید گلیگل پیراهن با کوچولو

 گفت و گرفت رو اون حرف یادامه تعجب کمال در هم عقل و اوفتهمی اتفاق این

 .بخوای اگه فقط

 .گذاشت پاش روی رو دخترک و نشست مبل روی اوستا

 !ونمبم اینجا خوامنمی عمو،-

 پدر اوستا گذشت، ذهنم از آن یک ؛ه*س*بومی رو لپش و کنهمی نگاهش لبخند با

 .شهمی خوبی و مهربون

 :میگه و کنهمی اخم دختری به رو محبت، و مادرانه مهر وجود با اسماء
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 .داشتیم قرار هم با ما_

 .بدم نشون رو خودم االن از الزمه شدم، کار به دست

 .گذرهنمی بد ما پیش باش مئنمط کوچولو، خانم بیا_

. بردم جلو رو دستم و زدم لبخند. کرد نگاهم و برگردوند رو سرش صدام، شنیدم با

 .شد بلند جاش از و خندید مهربون اسماء. نشست کنارم و شد بلند جاش از آروم

 .بریم ما دیگه خب-

 :شدم بلند جام از سریع

 .باشین ما پیش ناهار ظهر حرفیه؟ چه این-

 .بود گوشیش تو سرش خیالبی که انداخت اوستا به ینگاه

 .گلم شیممی مزاحمت-

 .زدم لبخند

 .مراحمین-

 کامال زدم، هم رو هاقیمه قاشق با و برداشتم رو قابلمه در. رفتم آشپزخونه سمت به

 .بودن پخته و آماده

 .آشپزخونه توی اومد ساحل که گذاشتم سفره سر رو نوشابه چیدم، رو میز

 خوای؟می چیزی-

 هم توی بود، پایین سرش که حالی در و خجالت با رو دستاش. زدم لبخند بهش

 .پیچوند
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 بدم؟ انجام من نداریم کاری خاله،-

 .کشیدم بود، خودم موهای عین درست که فرش موهای به دستی

 .اطلسه اسمم خاله، نگو بهم-

 .آورد باال رو سرش سرعت به

 .باشم داشته رو ترابزرگ احترام باید گفته مامانم نه-

 .کنی صدام اطلس گممی بهت خودم من عزیزم، داری خب-

 .زد لبخند و کرد کج رو سرش

 .باشه خب-

 .زدم مهربونی لبخند

 کنی؟ صدا رو بقیه ریمی-

 .چشم-

 و بود نشسته اهورا و من وسط ساحل. بودیم نشسته میز سر همه بعد دقیقه دو

 نگاه ما به دونستمنمی رو دلیلش که موذی بخندل یک با بود، من رویروبه که اوستا

 .کردمی

 برای میزان همون به هم دهنش و دستاش و زدمی برق شدت به اهورا چشمای

 گرمی به و لبخند با اسماء. اومده خوشش که شدم خوشحال. کردمی حرکت خوردن

 رو جمع این شدمی چی داشتیم؛ ایالعادهفوق و صمیمی جمع. زدمی حرف من با

 باشیم؟ داشته هم آینده توی
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 راه به راه جا همین از که گفتن و کردن خداحافظی ما از اسماء و اوستا غذا از بعد

 .اصفهان رنمی

 فراموش رو اسماء به نسبت اوستا یعالقه و خوشحالی برق وقت هیچ که دونممی

 .کنمنمی

 کنه کنترل رو ااوست تیزهوشی و باهوشی باید یکی باالخره شدن،می خوبی جفت

 یانه؟

 :گفت اشبچگانه لحن همون با و هوا پرید ساحل. شد بسته در اینکه محض به

 .رفت مامان! جون آخ_

 مخصوصا نیاد، خوشش هابچه از اهورا ترسیدممی ، ترسیدممی هنوزم اما زدم لبخند

 .دختربچه

 .نده بروز رو چیزی درونم، تشویش کردم سعی و نشستم اهورا کنار

 :گفت کشیده و نشست اهورا کنار هم لساح

 !عمو_

 .شد خیره ساحل به و آورد در گوشیش توی از رو سرش اهورا

 عمو؟ بله_

 .زنینمی گیتار شما گفته اوستا، عمو_

 :گفت بلند بعد و داد فحش رو اوستا ب**ل زیر اول اهورا

 بزنم؟ هم تو یواسه خوایمی آره_
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 اتاقش سمت به و شد بلند اونم و کرد یدتای رو حرفش سرش دادن تکون با ساحل

 .رفت

 !بد اهورای بود؟ نپرسیده من از وقت هیچ چرا شه،می حسودیم کمکم داره دیگه

  

 نداره، تقصیری که شیرین کوچولوی این لرزید،می جاش توی هیجان زور از ساحل

 .بکنم رو قبرش خودم که اسشده گور به گور اهورای این تقصیر همش

 و نشست من کنار لبخند با اهورا. کردم بلند رو سرم ساحل و هورا صدای نشنید با

 :گفت ساحل به رو

 .اینجا بیا-

 من پای رو و اومد بشینه جااون اینکه جای به ساحل اما کرد اشاره خودش کنار به

 کوچولو دختر این اینکه از شاده، کردم احساس. زد لبخند هم اهورا. نشست

 .راضیه هم خیلی اتفاقا   و تنیس ناراضی اینجاست

 کنه،می دیوونه رو من زنه،می گیتار وقتی ندونست و رفت هاسیم روی اهورا دست

 و زد بازم و ندونست بره،می مرگ سرحد تا رو من داره که هنری این ندونست

 .خوند همراهش

 "چشمام تو وقتا یه شیمی خیره توکه"

 "خوامنمی چیزی که موهات عطر جز به"

 "گیره دیگه دلم نیست من دست خها"

 "میره تو سمت به وجودم تموم"
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 " پودم و تار همه تو با خورده گره"

 "بودم تو اسیر اول از انگار که"

 "رفیقه چشمات با نگاهت با دلم"

 "عمیقه حسه یه موهات به معالقه"

 "بینم می رو تو فقط رویاهام تو"

 رومی به رو همیشه خواب توی"

 "آرامشم ی همه توئه از"

 "بمونی من کنار خواد می دلم"

 "آرزومی ی همه عمریه"

 "بکشم نفس رو تو کم یه بیا"

 "بیدار و گیج شبا هستم فکرت روزا"

 "انگار ریخته فرو قلبم تو چیزی یه"

 "داری حس   همین من مث که بگو"

 "میذاری قلبم رو رو سرت خوبه چه"

 "بندی می آروم پلکات   که نازه چه"

 "بخندی همیشه میدم چیمو همه"

 "آتیشم شبیه داغم داغه تو با"

 "نمیشم حریفت جذبی قانون تو"
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 "بینم می رو تو فقط رویاهام تو"

 "رومی به رو همیشه خواب توی"

 "آرامشم ی همه توئه از"

 "بمونی من کنار خواد می دلم"

 "آرزومی ی همه عمریه"

 "بکشم نفس رو تو کم یه بیا"

 (مظفری شهاب از عمیق حس)

. بود آهنگ متن پرت حواسم بودم، گیج من اما. زد دست ساحل و شد تموم آهنگ

 داشت؟ ازش منظوری اصال بود؟ کی برا بود؟ اهنگی چه دیگه این

 اطلس؟ افتاده اتفاقی-

 مبهوت هنوزم که حالی در زدم لبخند. زد رو حرف این که انداختم اهورا به نگاهی

 .بودم

 اتفاقی؟ چه نه-

 .ببره خلسه به رو من تونستمی که لبخندایی همون از. زد بهم ذابیج لبخند اونم

 میاد؟ من با کی شرکت، برم خواممی من خب-

 .بذارم کنار فعال رو جریان این بهتره کردم فکر این به من و پرید پایین و باال ساحل

*** 
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 که آسانسور. بودیم آسانسور توی اهورا با و بودم گرفته رو ساحل کوچیک دست من

 نگرانی با. شد شنیده طرف اون از فریاد و داد صدای شد، نزدیک دوازدهم یطبقه به

 بهش نگاهی فشرد، رو دستم ساحل. بود درهم اخماش که انداختم اهورا به نگاهی

 :گفتم همین برای ترسیده کردم احساس. انداختم

 گلم؟ باشه نترسی-

 .اطلس چشم-

 شد؛ باز درش و ایستاد آسانسور. بود هترسید یکم هم خودم اما زدم لبخند بهش

 :کشیدمی فریاد و بود راهرو توی مردی

 کجاست؟ شده خراب این مدیر-

 به نگاهی شونش روی از اهورا بریم جلوتر اینکه از قبل و اومدیم بیرون آسانسور از

 :گفت و انداخت من

 باشه؟ بمونین، من نزدیک-

 .مداد اطمینان بهش و گذاشتم هم روی رو چشمام

 :شد بلند اهورا جدی صدای. فشردم رو ساحل دست و ایستادم اهورا پشت

 خبره؟ چه اینجا-

 .شد نزدیکمون اومدممی اهورا معاون نظر به که مرد یک

 .برسید دادمون به آرمانی، آقای سالم،-

 .ایستادم پشتش دقیقا   و شدم تر نزدیک اهورا به

 خبره؟ چه خب-
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 .میدونیاس چاله همون از گذاشتیم هکال رو سرش ما گهمی مرد این-

 شده؟ استخدادم تازه که کارمندی همون-

 .آره-

 .گرفت مرد سمت به رو کیفش و داد تکون رو سرش اهورا

 کنممی حلش خودم-

 ...اتفاقی یک ممکنه آرمانی آقای-

 .کرد پرتاب سمتش به ایبرنده و تیر نگاه

 .کنممی حلش خودم گفتم،-

 سعی و رفتم همراهش هم من و رفت جلوتر اهورا. ایستاد عقب و شد خیالبی مرد

 .بریم راه بهش نزدیک کردممی

 به بود، اکبری فامیلش قضا از و کردمی فریاد و داد که اکبری؟مردی خبره چه-

 :گفت درموندگی با و زد برق چشماش ما دیدن با برگشت، سمتمون

 .یادنمی خوش رو خدا یدار  بچه و زن خودت شما وعضشه؟ چه این آرمانی آقای-

 شده؟ چی مگه-

 .آقا کمه، هم ما این حقوق-

 .مرخصین سرهیک و ندارین حضور شرکت توی اصال شما اکبری آقای-

 زایمان نزدیک ماشاهللا، دارین بچه و زن خودتون که شما آرمانی؛ آقای بگید، شما-

 .زنمه
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 و زن هم با ما بود کرده فکر. پایین انداخت رو سرش حرفش شدن تموم از بعد

 و من. کردم ذوق و شد آب دلم تو قند ناخودآگاه! عجب بچمون؟ ساحلم شوهریم،

 !شهمی چی! وای بچمون، هم ساحل مثل کوچولو دختر یک واقعی؟ شوهر و زن اهورا

 .بست نقش صورتم روی پرشوقی لبخند

 .لطفا آرمانی آقای زدن، لبخند خانمتون-

 بو تا دادم قورت بالفاصله رو لبخندم. برگشت لساح و من سمت به تعجب با اهورا

 .کردم ذوق نبره

 :گفت مقتدری و جدی لحن با و برگشت اکبری آقای سمت به دوباره اهورا

 بیاید باید خانومتون زایمان از بعد اکبری؟ آقای اما بپردازید، رو ایشون حقوق-

 .مرخصی بدون شرکت،

 و کرد من به رو بعد کرد، تشکر هوراا از و شد پخش اکبری آقای صورتم روی لبخند

 :گفت

 .آرمانی خانم ممنونم خیلی خیلی هم شما از-

 .دوید آسانسور سمت به فقط بگم، چیزی تشکرش جواب در تا نکرد صبر حتی

 کنجکاو چشم جفت چندین با برگردوندم رو سرم وقتی و کردم دنبالش نگاهم با

 باال رو صداش یکم اهورا. بود نفر هس ما سمت به هانگاه این البته که شدم مواجه

 :گفت گونهرئیس و برد

 .سرکاراتون برید همگی شد؛ حل مشکل خب-
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 خودش کار سمت به هرکی و شد باز هم از سرعت به جمعیت اهورا حرف از بعد

 :گفت لبخندی با ایستاد کنارمون اهورا معاون اما رفت

 نگفتین؟ زودتر چرا خب آقا،-

 .دیدمنمی رو صورتش هایحالت همین برای و بود من به اهورا پشت

 رو؟ چی-

 و گرفت رو بود مرد دست که ایپرونده اهورا. کرد اشاره ساحل و من به سرش با مرد

 :گفت زد،می ورق رو اون که طورهمین

 .کنممی خبرت کنیم عروسی خواستیم اگه اما دوستامه، از یکی یبچه اون-

 :گفت من به رو و داد دستش به دوباره رو پرونده

 .اطلس بیا-

 و دارم دوسش فهمیده اهورا نکنه گه؟می اینجوری چرا. رفتم دنبالش مبهوت و مات

 چرا؟ چرا؟ چرا؟ کنه؟ اذیتم خوادمی

 باورش چرا باشه؟ داشته دوستم اونم شهنمی چرا مشغول؛ فکرم و بود داغون اعصابم

 کردم؟ زدواجا باهاش که کنم رویابافی تونمنمی چرا سخته؟ برام

 هایمبل سفید، هایپرده مشکی، هایدیوار سفید، میز شدیم؛ کارش اتاق وارد

 .بود سفید و مشکی کامال خونه، مثل هم اینجا. مشکی

 مدیریتش میز روی هم اهورا. نشوندم خودم کنار هم رو ساحل و نشستم مبل روی

 به که حرفی از منظورش بپرسم ازش نکردم جرات. شد کار مشغول و نشست

 .کردم گرم ساحل با رو سرم همین برای بود چی زد، معاونش
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 عزیزم؟ ساحل-

 نکنه بود؟ من مثل هم چشماش حتی دختر این! خدایا. برگردوند سمتم به رو سرش

 .گزیدم بیخود فکر این از رو لبم مامانشم؟ من

 اطلس؟-

 .کردم جمع رو حواسم

 جان؟-

 .کردی صدام-

 کردم نگاهش وقتی گفتم، گوشش در چیزی یک و دمکر  گوشش نزدیک آروم رو سرم

 .زدمی برق اشکودکانه و قشنگ چشمای

*** 

 

 :کشید داد تقریبا و کرد فرو موهاش توی رو دستش کالفه اهورا

 .دیگه بگیر آروم اطلس، آخ-

. بودم کرده دیوونش من البته رسیدمی نظر به هادیوونه مثل کردم، نگاهش تعجب با

 ساحل. گذاشتم مبل رویروبه میز روی رو کاغذی موشک و پایین دمپری مبل روی از

 .کرد حلقه اهورا گردن دور رو دستاش و پرید پایین و باال

 .بده اجازه لطفا  ! عمو-

 از قرمزش پیراهن اون با موفرفری یساله شیش پنج، تقریبا دختر یک کن تصور

 کنه؟ مقاومت ابرشبر  در تونهمی کی آخه کنه، خواهش و بشه آویزون گردنت
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 .بوسید رو پیشونیش و کرد باز گردنش دور از رو ساحل دستای اهورا

 که رو من کار اتاق هم بازی از بعد نکنین، سروصدا زیاد فقط عمو، خوب خیلی-

 .کنین تمیز کردین جنگ میدون به تبدیل

 .داد تکون رو سرش و خندید هم ساحل

 بلندی هورای و انداختم رو ساحل اغذیک آدم موشکم، با. مبل روی پریدیم دوباره

 .کشیدم

 .کردی زنی جر تو اطلس نیست قبول-

 .کردن اعتراض به کرد شروع که زدم هم رو آدماش از دیگه یکی

 توش عجز که صدایی با و شد بلند میزش پشت از درمانده و کالفه اهورا!عمو-

 :گفت بود، مشهود

 .کردین دیوونم عمو؟ چیه-

 .خندیدم ریز

 .کردمی اشاره من به و دادمی تکون هوا توی رو دستاش ساحل

 .زنهمی جر اطلس اطلس،-

 انداختم باال رو هامشونه. انداخت من به خنده با آمیخته آمیزیسرزنش نگاهی اهورا

 .تقصیرمبی من یعنی که

 نشونه من کاغذی آدم سمت به و برداشت رو بود زمین روی که هاییموشک از یکی

 کردن باز دهن از زودتر اهورا اما کنم اعتراض خواستم و رفت هم توی اخمام. گرفت

 .گفت ایول خودش به شوق و شادی از پر صدای با و انداخت رو کاغذیم آدم من،
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 .بزنی جر نداری حق دیگه خانوم، اطلس حاال خب-

 .زدم کمرم به رو دستام

 طوریه؟این-

 .انداخت رو ابروهاش

 .طوریههمین آره،-

 اصال و داشتیمبرمی رو اونا دویدیم، هاموشک سمت به حرفش شدن تموم از بعد

 شرکت کل صدامون کنم فکر. زدیممی فقط و فقط بود، کی مال آدم، کدوم نبود، مهم

 با پایین همون از اهورا اما میز روی پریدممی مبل روی از من. بود برداشته رو

 اعتراض من. زدمی رو اغذیک آدم دوتا حداقل موشک یک با خوبش، گیرینشونه

 .کشیدمی رو لپم خنده با فقط اونم و گیریشنشونه به کردممی

 بودم مطمئن که کاغذهایی بود، کاغذ از پر اتاق کل گذشت، خوش بهمون خیلی

 .نبودن باطله هم همشون

 .ریختیم آشغال سطل توی رو کاغذها و کردیم جمع رو اتاق

 خونه بعدش ساعتنیم افتادیم، راه اینکه از بعد و بود شده تموم تقریبا   اهورا کار

 .بودیم

 که حالی در ساحلم کشیدم، دراز مبل روی خستگی با کردم، عوض که رو لباسام

 .کشید دراز بغلم تو کشیدمی خمیازه درپیپی

 .نیست خواب جای اینجا اتاق، تو برین پاشین-

 :گفتم کنم، باز رو چشمام خواستمنمی که حالی در و آلود خواب صدای با
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 .بخوابیم جا همین ما بذار اتاق تو برو تو لطفا   اهورا-

 .ببینم اخبار خواممی چی؟ دیگه-

 :گفتم معترضانه

 !اهورا-

 سرم کنم، کنترل رو خودم نتونستم. کرد روشن رو تلویزیون و نشست کنارم خنده با

. کردم حس هاممو روی رو دستاش گرمی. بستم رو چشمام و گذاشتم پاش روی رو

 رو سرم کردم حس. کردمی لمس رو موهام تار به تار کرد،می نوازش آروم رو موهام

. کردمی رو کار این میاد یادم کنه،می نوازش رو موهام اون و گذاشتم پدرم پای روی

 روی نکرد، حرکت دیگه اهورا دست! گوگولی ناز دخترک. فشردم بغلم توی رو ساحل

 .برد مخواب من و نشست سرم

*** 

 بهم لبخند با ساحل. کردم باز چشم نشست، صورتم روی که ایه*س*بو حس با

 .اتاق توی آورده رو ما اهورا پس بودیم، من تخت روی. بود شده خیره

 .اطلس بخیر صبح-

 امروز افتاد یادم تازه صورت، و دست شستن از بعد. شدم بلند و کشیدم خمیازه

 یادم بعد اما رفتیم اتاقش سمت به ساحل با ذوق پر و خوشحال. رهنمی شرکت اهورا

 .کردم کج اتاقم سمت به رو راهم بزنم؛ حرف نفس با باید اومد

 .کردم وارد رو هاشماره و برداشتم رو گوشی

 الو؟-
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 .باشه پرانرژی صدام کردم سعی

 .نفسی سالم-

 خوبی؟ خانم، خوشگل سالم-

 .بگیرم رو احوالت خواستم ممنونم،-

 .کنهمی درد کمرم یکم. خوبم م،گل خوبم-

 افتاده؟ اتفاقی نده، بد خدا-

 بود، سنگین کارتونا کردیم،می مرتب سامان با رو جهیزیه داشتم دیروز راستش نه-

 .باشه اون خاطر به کنم فکر

 خوبی؟ که االن خب،-

 .گرفتیم رو تصمیمون راستی گلی، آره-

 رو؟ چی تصمیم-

 منتظر منم و نامزدیم هم با وقته خیلی چون کنیم عروسی دیگه بهتره گهمی سامان-

 .کردم قبول زود بودم، حرفش این

 .خندیدم شاد و خوشحال

 .پس مبارکه-

 .نباشم مزاحمت برو مرسی،-

 .خداحافظ مراحمی، حرفیه؟ چه این گلم، نه-

 خدافظ-
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 گرفتم داد،می گوش ما یمکالمه به مدت تمام رو ساحل دست و کردم قطع رو گوشی

 .کردیم حرکت اهورا اتاق سمت به و

 پاورچین پاورچین، ساحل با. بود کرده بغل رو بالشتش و بود خواب تخت، روی اهورا

 بیدار زود و بود سبک خوابش اهورا نشستیم، تختش روی. شدیم نزدیک تختش به

 :شنیدم رو دارشخش صدای یهو. شدمی

 :گفتم خنده دارین؟بانمی ور سرم از دست خوابمم وقتی وروجکا دوتا شما-

 .بدیم خوردت به و کنیم آشپزی خوایممی ساحل و من امروز دیدی؟ رو کجاش حاال-

 اتاقش دستشویی سمت به که جورهمین و شد بلند کشید، چشماش به دستی

 :گفت رفت،می

 .برسه دادم به خدا-

 .رفتیم آشپزخونه به ساحل با و زدم لبخند بودنش آلودخواب و کسل به

 حلی؟سا-

 :گفتم و دادم نشونش رو آشپزی بندپیش. کرد نگاهم و برگشت

 .ببندم برات رو این بیا-

 :گفتم و بستم بود، بزرگ براش زیادی که رو بندپیش من و ایستاد من به پشت

 کنیم؟ درست داری دوست چی خب-

 .کوبید بهم رو دستاش و دوخت من به رو خوشحالش و شوق پر نگاه

 .دارم دوست لیخی ماکارونی من-
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 رو رب موادم به داشتم. کردن درست ماکارونی کردیم شروع و زدم بهش چشمکی

 .شد آشپزخونه وارد اهورا که کردممی اضافه

 ...قیم خورشت کنین؟ درست چی قراره خب، خب-

 حال در قابلمه توی که هایی ماکارونی دیدن با که بود نشده تموم حرفش هنوز

 :گفت و کرد من به رو بود مشهود درش عجز که صورتی با بودن، جوشیدن

 ماکارونی؟-

 .دادم تکون رو سرم

 به بابا قیمه، خورشت قیمه خورشت همش نیست، خبری قیمه خورشت از دیگه-

 .باش خودت یمعده فکر به نیستی ما فکر

 .کردم غلط من اصال ندار، ور دور وروجک، خب خیلی-

 وقت اون و روشون بریزم رو مواد خواستم. شتمبردا رو ماکارونی قابلمه در و خندیدیم

 بخوره سر دستم از بود نزدیک و خورد داغ ماهیتابه به دستم یهو اما بکشن دم بذارم

 :گفت زد،می هم رو مواد قاشق با که جورهمون. گرفت رو اون سریع اهورا که

 .بسوزونی رو خودت نیست قرار اطلس، باش مواظب-

 در و شد ترنزدیک من به. بست هم رو قابلمه در و کرد فهاضا ماکارونی به رو مواد

 :گفت کرد،می وارسی رو انگشتم که حالی

 همه من بدی؛ کشتن به رو خودت کردن، رفتار خانومانه با خوادنمی! من وروجک-

 .دارم قبولت جوره
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 رو لپم و خندید که کردم نگاهش اخم اما شد آب دلم تو قند حرفش از اینکه با

 .کشید

 ...رممی من خب-

 :گفت و برگشت باشه، مونده یادش چیزی که انگار دفعه یک

 !اطلس-

 .کردم باز رو ساحل بندپیش هایگره

 جان؟-

 میاد؟ یادت رو شرکت توی بود اومده صبح که مردی اون-

 خب؟ آره،-

 .باشه داشته باردار زن بخواد که نکرده ازدواج اصال اکبری-

 .کردم هشنگا رفته باال ابروهای با

 !گفته؟ دروغ گیمی یعنی-

 .رسید بهم خبرش دیشب گفته، دروغ که معلومه خب-

 !وای ای-

 بازی باطله هایکاغذ اون با اونجا شما دیروز ندیدم، رو حقوقیش فیش من اما-

 ندیدینش؟ کردین،می

 لبم روی آمیزیشیطنت لبخند. گذاشتم کناری و کردم باز هم رو خودم بندپیش

 .نشست
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 .نبودن باطله هم همشون کنم فکر ولی ه،ن-

 .انداخت بهم ایبرنده و تیز نگاه اهورا حرفم، شدن تموم از بعد

 ...بذاری شرکت تو رو پات تو گذاشتم من دیگه اگه-

 ساحل به رو برگردوند رو سرش. کردم نگاهش لبخند با من و کرد کوتاهی مکث

 .زد چشمک

 .حشمت ذارممی رو اسمم-

 :گفتم و خندیدم یبازیگوش با

 .قشنگیه اسم که حشمت-

 .نیاورد کم اونم

 .کردم انتخاب رو اسم این همین واسه منم آره-

 رو جمعی دسته هایخنده این چقدر کردم فکر خودم با من و خندیدیم هممون

 .دارم دوست

 .بلند یخنده یک حال به وای کنه، شارژت روز یک تا تونهمی لبخند یک حتی گاهی

 بعد شد قرار پارک؛ رفتیم ساحل پیشنهاد به ظهر از بعد و خوردیم خنده با رو ناهار

 .شرکت بره خودش و خونه برسونه رو ما اهورا پارک از

. دویدیم پارک سمت به ساحل با و شدم پیاده ماشین از پارک به رسیدن محض به

 کاله و یدسف کاپشن اون با من و بود شده سرد خرده یه هوا. بود خلوت کامال پارک

 .اومدممی نظر به برفیآدم مثل سفید پشمی

 .دادم نشونش رو سرسره دستم با
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 .یکی این سرسره، این! ساحل-

 و شلوار و کت با بازم که دیدم رو اهورا برگشتم وقتی ایستاد، کنارم یکی کردم حس

 کامال من. مشکی همش بازم اما بود، پوشیده روش پالتو یک من اصرار به دفعه این

 :شنیدم گوشم بیخ از رو صداش. مشکی کامال اون و سفید

 اینجا کنی؟ بازی رینمی چرا خب لرزیمی هیجان از داری وقتی! برفی آدم وروجک-

 .خلوته که

 هاسرسره به ابروهاش با. کردم نگاهش زد،می برق شادی از مطمئنم که چشمایی با

 فراموش. دویدم اونا تسم به بشه عوض تصمیمش اینکه از قبل من و کرد اشاره

 کار به پدرش با که ساله ۸ اطلس همون شدم و سالگیمم ۱۹ یآستانه در کردم

 از و بستم رو چشمام. اینجاست بابا جای به اهورا حاال که تفاوت این با رفت،می

 دنبال و خوننمی رو رمان این که دوستانی تمام به تقدیم.**خوردم سر سرسره

 **میکنن

 

 دردها کردن تحمل برای مگه بخورم؟ سر هاسرسره از ساله، ۱۸ من   رهدا اشکالی چه

 باشه؟ شده تعیین سن شادی و بازی سرسره برای که شده تعیین سن

 شاد که آدمایی این از. میاد بدم دونن،می بازیسبک رو کارها جوراین که آدمایی از

 شاد سرسره از دنخور  سر یک با من مثل نفر یک. میاد بدم گیرنمی سخت رو بودن

 احساس بازم بریزی، پاش به هم رو دنیا اگه دیگه نفر یک مثل هم یکی و شهمی

 دست خب، اما کنه بازی کردممی مجبور هم رو اهورا بود من به اگه. کنهنمی شادی

 .نیست من
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 .خوردیممی سر ازشون خنده با بعد و کردم می ساحل دنبال هاسرسره توی

 

 (اهورا)

 پارک؟ بیاریدش کرده اصرار سرما این توی هم شما یبچه-

 بردارم چشم شادیش و گونشبچه کارهای و اطلس از شد باعث ایزنونه و زیر صدای

 .کنم نگاه صدا صاحب به و

 دستش که کوچیکی ینهپسرو کاپشن دیدن با و انداختم صورتش به کوتاهی نگاه

 :گفتم اطلس یادآوری با و زدم محوی لبخند. زنه این مال بچه پسر اون فهمیدم بود،

 .هابچه بگین بهتره-

 .دارین بچه دوتا شما پس اوه،-

 ...پارک اوردم خودم با رو بچه تا دو گفت شهمی-

 .خندید آروم

 ما به درهم اخمای با اطلس خورد؛ گره خشمگین نگاه یک به نگاهم دفعه یک

 .شد خیره زنه اون به مشکوک و شد نزدیک

 مثل من برای اطلس. فهمیدمنمی رو حالتاش این. زدم لبخند و کردم نگاهش خنثی

 چین بازم داره، خط بازم صافیش اون با هم دست کف همون خب اما بود دستم کف

 .داره چروک و

 وقته خیلی رو کنهمی مخفی ازم رو چیزی یک که این کنن،می نگران رو من اینا اما

 چیه؟ دیگه شجدید هایحساسیت این دونمنمی اما فهمیدم،
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 !غریبش و عجیب رفتارهای و بودن خانوم

 که شدمی رد کنارم از داشت و شد من بیخیال اطلس. دادم تکون رو سرم شده گیج

 بود کاپشنش هایجیب توی دستاش چون اطلسم و شد رد کنارش از هم ایپسربچه

 .گرفتمش هوا و زمین بین محکم که زمین بخوره بود نزدیک

 .اطلس باش مواظب-

 :گفت بغض با انتظارم برخالف

 .ببخشید-

 .نشوندمش نیمکت روی بردمش، پارک کنار به خودم با گرفتم رو دستش

 رو فکرم... نکنه چی؟ واسه خب اما ناراحته، فهمیدممی و نبود من طرف به صورتش

 .زدم پس شدت به

 مرگته؟ چه تو-

 ...ترسیدممی بودم، پرسیده رو سوالم خشم با

 .آتشفشان کوه یک مثل شد، رمنفج دفعه یک

 :کشید داد من به رو عصبی صدای با

 بدونی؟ خوایمی مرگمه؟ چه بدونی خوایمی-

 اما بود، آروم قبل یدفعه برخالف صداش برگردوند؛ رو صورتش و کرد کوتاهی مکث

 .ترخشمگین

 تونهنمی قلبم رو زنیمی حرف دیگه زن یه با تو اینکه کنم؛ تحمل تونمنمی من-

 .کنه تحمل
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 شنیده خفه هقشهق. سینم روی گذاشت رو سرش دفعهیک و شد سرازیر اشکاش

 بودم، ترسیده. بودم ترسیده طرف یک از و متعجب شدت به طرف یک از. شدمی

 .بیاد در آب از درست حدسم

 .دارم دوست خیلی اهورا، دارم دوست من-

 زوده، هنوز. کنه پیدا رو احساس این نباید اون. نداره امکان این نه نه،. ایستاد قلبم

 اواخر این. همش منه، تقصیر همش فشردم، هم روی محکم رو دندونام. زوده خیلی

 پشتش رو دستم کردم؟می باید کار چه. شد باعث همین شاید و شدم نزدیکش زیاد

 .بشه آروم بشه، سبک گذاشتم نگفتم، چیزی و گذاشتم

 دلخوری با و آورد بیرون آغوشم توی از رو سرش اینکه تا گذشت قدر چه دونمنمی

 بدم؟ بهش داشتم جوابی چه. کرد نگاهم

. افتاد راه مون دنبال و شد بلند هم اطلس. زدم صدا رو ساحل و شدم بلند جام از

 .گرفتم رو ساحل کوچیک دست

. کردنمی نگاهمم و بود ساکت ساکت گفت،نمی هیچی اطلس شدیم؛ ماشین سوار

 که اسمی به نگاهی و کشیدمش بیرون پالتوم جیب از شد، ندبل گوشیم زنگ صدای

 باز. دادم رد رو تماس و کردم نگاه اطلس به! لعنتی. انداختم بود، افتاده گوشی روی

 با. رسید ذهنم به فکری دفعه یک. زنتممی چاقو با دفعه این البد زد، زنگ مردک این

 (اطلس.)بود الزم اما بود، سختی خیلی کار اطلس از دوری که این

 من. نگفتم هیچی من اما کرد، خداحافظی اهورا از ساحل و شدیم پیاده ماشین از

 .کرد سکوت فقط! هیچی گفت؟ چی اون ولی دارم، دوسش گفتم بهش
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! احمق! احمق اطلس بودم؛ بافته خودم برای رویاهایی چه. زدم خودم به پوزخندی

 مبل به چشمم خونه به شدن وارد محض به. ریخت اشکام و فشردم رو گلوم بغض

 اتاق سمت به ساحل با و گرفتم گاز محکم رو لبم! آخ! اهورا باز. افتاد اهورا محبوب

 محکم رو بالشت. کردم عوض هم رو ساحل هایلباس و درآوردم رو لباسام. رفتیم من

 کردم سعی تو خاطر به بود؟ رفتاری چه این! بد اهورای. کوبیدم تخت تشک روی

. بیوفته من به چشمت هم تو تا بیام؛ نظر به بزرگ کردم سعی کنم، فتارر  خانومانه

 مگه اما. بشم دور ازش طوالنی مدت یک باید شاید. رسید ذهنم به فکری یهو

 زنده هم وضع این با گفت عقلم و مونینمی زنده اون بدون گفت قلبم تونم؟می

 .کردم فکر اهورا از شدن دور به فقط من و مونینمی

 .فشردم خودم به محکم رو ساحل و گذاشتم بالشت روی رو سرم

 !اطلس-

 !اطلس؟ جان-

 کردی؟ گریه چرا-

 .بردم فرو موهاش توی رو سرم

 .بودم دلخور یکم-

 عمو؟ از-

 .دلخورم خودم از گلم، نه-

 کردم، تنفس را تنش عطر و زدم لبخند. کرد حلقه گردنم دور رو دستاش و برگشت

 خوابم که این تا کردم فکر و کردم فکر چقدر دونمنمی. معصومیت و سادگی عطر

 .برد
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 (اهورا)

 تنم از رو کتم رفتم،می باال هاپله از که جورهمون. شدم خونه وارد خسته و کالفه

 دفعه یک و بود باز اطلس اتاق در کردم، باز رو پیراهنم هایدکمه و کشیدم بیرون

 نیافتاده اتفاق قلبم برای حاال تا که اریک. فشرد محکم رو قلبم که دیدم رو ایصحنه

 اون یسینه روی رو سرش هم ساحل و بود برده خوابش تخت روی اطلس بود،

 .بسته هایچشم رنگ،یک فرفری موهای دو هر. بود گذاشته

 بغل توی طوری این مادرش با که بشم دختر یک صاحب تونستممی هم من شاید

 یعنی. کردممی بیان راحت رو هااون و گرفتم مین رو افکارم جلوی دیگه. بخوابن هم

 زندگی هم با و بشه واقعیم همسر بشه؟ من یخونه خانم اطلس روزی یک شهمی

 وارد ذهنم به ساله ۱۸ پسر یک افکار میاد نظر به منن؟ مال فکرها این! خدایا کنیم؟

 .شده

 به رو دستم. بود معصوم هردوشون یهچهر و بودن خوابید آروم شدم؛ ترنزدیک

 واقعا  . بود شباهت بینشون چقدر. کردم نوازششون و بردم ساحل موهای سمت

 نیاوردم طاقت. کردم لمسشون و بردم اطلس موهای سمت به رو دستم آروم! عجیبه

 به بزنه سرم به ایدیگه کار اینکه از قبل و بوسیدم آروم رو پیشونیش. شدم خم و

 .شدم خارج اتاق از سرعت

 و برداشتم رو گوشی موهام، کشیدن و دیوار به زدن مشت کردن، فکر کلی از بعد

 خودم به و کشیدم عمیقی نفس مردی، الوی صدای شنیدن با. کردم وارد رو هاشماره

 .شدم مسلط

 !اهورا سالم-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر B.H.R|  میمونه تو پیش همیشه نفر یک رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

222 

 

 .سالم-

 .گرفتی رو تصمیمت اینکه یعنی این و زدی زنگ باالخره-

 .تونمنمی دیگه-

 .شد نگران صداش واقعا یا مکرد احساس من دونمنمی

 شده؟ چیزی چرا-

 بزرگ باد ببریش، باید. دنبالش بیای باید داره، دوست رو من گفت بهم امشب-

. برادر هم و مادر هم باشم، پدر براش هم تونمنمی دیگه من. بشم بزرگ باید بشه،

 .بخوره حسرت خوامنمی

 .فهمممی-

 رو اطلس اگه که کرد تهدید رو من شپی روز چند تا که مردی این کنم باور یعنی

 !فهمم؟می گهمی داره حاال کشه،می رو من ندم، بهش

 .باشه جریان در تا بگم بهش بذار فقط بیا، پس-

 .کرده زندگی تو پیش سال چند هرحال به نیست؟ سخت برات-

 :کردم اعتراف

 .بشیم بزرگ باید دومون هر ولی سخته، خیلی چرا-

 .گیرممی طبلی شب فردا برای من-

 گلوم بغض،. فشردم هم روی محکم رو چشمام. کردم قطع ایاضافه حرف هیچ بدون

 دیدن با و برگردوندم اتاق در سمت به رو سرم. رسید قلبم تا سوزشش و سوزوند رو
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 هم توی رو اخماش.شدم میخکوب سرجام در، چهارچوب توی باریکی و ظریف هیکل

 .اومد تختم سمت به و برد فرو

 کی؟ با بفرستی؟ کجا رو من هقرار -

 .نگفتم چیزی و انداختم پایین رو سرم

 .اهورا توأم با-

 صورتم روی محکم رو دستم. شد خیره من به لرزوش یچونه با و نشست تخت روی

 .کشیدم

 .بدونی رو چیزایی یک باید! اطلس-

 :کرد زمزمه عجز با

 چی؟-

 :گفتم روراست و رک و شدم خیره چشمام به

 .داری عمه پسر و شوهرعمه ه،عم یک تو-

 .خندید بعدش اما کرد نگاهم زده تعجب

 ؟!کنیمی شوخی-

 !هااشک این از آخ. ریخت اشکاش ندارم، شوخی فهمید کردم، نگاهش جدی

 بودی؟ نگفته بهم حاال تا چرا-

 .زدم زل صورتش هایچالهسیاه تا دو به

 .بری بذارم خواستمنمی-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر B.H.R|  میمونه تو پیش همیشه نفر یک رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

224 

 

 بود؟ داده یاد بهش کی رو زدن پوزخند این. زد تلخی پوزخند

 برم؟ خواستینمی موقع اون و برم خوای می حاال-

 .بری الزمه االن-

 یسینه تو رو سرش. شد شروع هقشهق و ریختن پایین بیشتری سرعت با اشکاش

 :دادم ادامه حرمانهبی من و کوبید من

 رو همه جای ونمتنمی دیگه. برادرت هم و پدرت هم باشم، مادرت هم تونمنمی دیگه-

 .کنم پر برات

 .قلبم نزدیک درست کوبید، سینم به رو مشتش

 !رحمبی اهورای! بد اهورای-

 .خوردم من که حسرتی بخوری؛ رو خانواده یک داشتن حسرت عمر یک خوامنمی-

 رفع محض فقط گفتم خودم به. کردم بغلش محکم و کردم دستم اسیر رو مشتاش

 .مشفشرد خودم به محکم و دلتنگی

 .شی بزرگ و بری باید تو. مواظبتن من از بهتر اونا-

 .کردمی خیس رو پوستم اشکاش. داد قرار گردنم گودی توی و آورد باالتر رو سرش

 .بشم بزرگ باید منم بشی، دور من از و بری باید-

 :شنیدم اما خفه چند هر رو صداش سوزوند،می رو گردنم پوست هاشنفس

 مونه؟می تو پیش کی چی؟ تو پس-

 .نشوندم موهاش روی ایه*س*بو
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 .نباش من فکر به تو-

 .کنم ولت خوامنمی-

 گفتم؟می باید چیزی چه نگفتم، چیزی

 شه؟می چی حاال-

 بزرگ من وقتی شدی بزرگ وقتی. گذرهنمی بد بهت اونا، پیش ریمی مدت یه تو-

 همه نقش ونمتنمی دیگه من فهمیدی وقتی چشیدی، رو داشتن خانواده وقتی شدم،

 رو بخوای هرچی موقع اون. برگرد اومدم، کنار خودم با من وقتی کنم، بازی برات رو

 .کنممی قول بسته چشم

 .کشید گردنم پوست روی رو گونش و کرد فینیفین

 .کنیم ازدواج بیا-

 بعد و گرفتن رو نفسم ثانیه چند برای امریه توی هوایی هایکیسه. ایستاد نفسم

 روی محکم رو چشمام و دادم قورت رو دهنم آب. بود شده گرد چشمام. کردن رهاش

 :گفتم تیز و تند رحم،بی. فشردم هم

 جواب بگو تو اصال  . اطلس ایبچه هنوز تو ازدواج؟ گی؟می داری چی فهمیمی-

 کردم؟ ازدواج اطلس با خواسته، دلم بگم بدم؟ چی رو اتعمه

 جاری هنوزم اشکاش سیل. نشوندمش خودم روی به روی و کردم جداش خودم از

 :کرد زمزمه عجز با. بود

 .دارم دوست من خب،-

 .کن درک شه،نمی! عزیزم-
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 .زد زل چشمام توی

 .گیمی رو این نداری دوسم چون-

 :گفتم آسمون به خیره و گرفتم بارونیش چشمای از رو نگاهم حرفش به توجهبی

 .دنبالت میاد فرداشب اتپسرعمه بری، باید-

 گذاشت؟ تو پیش رو من بابام چرا سپ-

 .زدم پوزخند

 نگهداری مسئولیت از که بود این اصلی دلیل اما اعتمادیم قابل آدم من گفتمی-

 خانوادش عضو تنها خواهرش، با خوبی یرابطه چون و کرد خالی شونه دخترش

 پس باید من رو پدرم گناه کرد،می فکر چون. بذاره من پیش رو تو شد مجبور نداشت،

 .بدم

 .متأسفم اتفاق این بابت-

 .بود زندگیم کار تریندرست تو داشتن نگه نباش،-

 .بودن دارغصه هنوزم چشماش اما زد محوی لبخند

 بود؟ کرده درست صورتت روی عمم پسر رو اون-

 .کردم نگاهش

 فهمیدی؟ کجا از-

 .انداخت باال رو هاششونه
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 باز آروم! خدا ای کردن؛ ریختن به روعش اشکاش دوباره کرد، بغض دوباره.زدم حدس-

 و زد زل چشمام توی. برگشت باشه، رفته یادش چیزی که انگار اما شد بلند جاش از

 نیاز کوچیک آغوش این به هم خودم کردم، اعتراف. کرد حلقه گردنم دور رو دستاش

 و بود بغلم توی آروم. کردم استشمام رو موهاش عطر و کردم بغلش سفت. داشتم

 از هنوز من که درحالی شد، دور گردنم دور از دستاش دفعه یک. خوردنمی نتکو

 و رفت. رفت و گذاشت گونم روی آروم و کوتاه ایه*س*بو. بودم نشده سیر آغوشش

 هایمحبت طعم فهمیدم آن یک فهمیدم تازه من نفهمید گذاشت، تنها رو من

 .تره شیرین هم عسل از حتی اشدخترانه و کودکانه

 یک عرض در وروجک، یک محبتای طعم چشیدن معتاد شدم، معتاد من یدنفهم

 تازه من بار این و داره وجود استثناء یک همیشه که شدم مطمئن بار این من و بار

 خودم بره، ذاارم باید حاال! لعنتی! لعنت بشم؛ معتاد نخواستم خودم شده، معتاد

 سخت خیلی سخته، خیلی بشم؟ دور کوچولو دختر این از تونستممی مگه. بره گفتم

 همون از دادم، قول خودم به. نداره نشد، کاری هیچ گرفتم یاد من. شهمی ولی

 اگه که هاییقول همون دادم،می مادر که هاییهمون عین دادم، پدرش به که هاییقول

 از بودن مطمئن جنس از لبخندی زدم، لبخند و دادممی انجامشون رفت،می سرم

 .خودم

 

 (اطلس)

. کردم گریه بس از سوختمی چشمام. کردم جمع ناله و آه گریه کلی با رو چمدون

 زدم مشت چمدون روی محکم حرص با. برو گهمی دارم دوسش گفتم بهش که حاال

 این یریشه باید. کردن ریختن اشک به شوره کوبیدم، چشمام به رو مشتم که انگار و
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 گهمی داری؟ دوست رو تنهایی چی؟ خودت پس! بد اهورای. بخشکونم هم رو اشکا

 دادن دست از قیمت به قیمتی؟ چه به اما بچشم رو داشتن خانواده طعم باید

 از اصال   من و ساحل دنبال اومد اوستا پیش یدقیقه چند گرانبهاش؟ خود خودش؟

 بابا کردم، اعتراف بازم لحظه همون من و کرد بغل رو ساحل اهورا،. نخوردم جم جام

 .قوی و پذیرمسئولیت پدرهای همون از پدر یک. خورهمی بهش زیادی یکم بودن

 قوی من پدر. نبودم موافق حرفش این با اولین برای نداشتم، باور رو اهورا حرف من

 اون. بود بس بود، داشته نگهم و بود کرده مواظبت من از که هم جا همون تا و نبود

 دوسش و کردممی افتخار پدر ینهم به من و بود سخت براش بود، سخت نبود، قوی

 .داشتم

. بودم درگیر خودم با و اومدنمی چشمام به خواب من اما بود طلوع به نزدیک آفتاب

 از بهش، دادن ازدواج پیشنهاد یا امعالقه اعتراف با که نداشتم غروری اهورا مقابل در

 حرکت خودم قصد به عقلمم حتی داشتم دوسش وقتی. نبود مهم برای بره؛ بین

 هر بشیم، بزرگ الزمه گفت،می راست شاید برم، باید. زبونم به برسه چه کرد،نمی

 خواستممی رو اهورا من. بیارم دستش به برگشتم، وقتی کردم، عهد خودم با. دومون

 یاد خودش از رو اوردن دست به و خواستن این و آوردممی دستش به شده طور هر

. نداشت اومدن بیرون برای اصراری اونم و نیومدم ونبیر  اتاق از روز کل. بودم گرفته

! خیلی بود، سخت خیلی اما. کنیم تمرین رو یکی اون نبودن خواستیممی دومون هر

 هرچند نیستم؛ مدت یه دادم، پیام لیلی و بهار به! واجبه الزمه، اما سخته که خدا به

 بهشون زیاد من البته. ننداشت کارم به کاری هم اونا گرفتم،نمی سراغ من وقتی تا که

 .بودم هم نگرفتنشون خبر این ممنون و نبودم وابسته
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 در کرد، خوشبختی آرزوی براش اونم گفتم، براش رو مرا تمام و زد زنگ خودش نفس

 بودنش، مخالف جنس وجود با کردممی احساس که سامینی سامین؛ آخر

 دم رو گوشی الوش شنیدن زا بعد و کردم وارد هاروشماره. بود من برای ترینموافق

 .گذاشتم گوشم

 .سالم-

 .آبجی سالم-

 .زدم لبخند

 .نیستم مدت یک من! سامین-

 .گفته بهم اهورا دونممی-

 .زنهمی حرف من راجب باهات بره،می کوه رو تو شم،می مشکوک بهتون دارم-

 .نمیارم اهورات سر بالیی من باش مطمئن داری؟ شک منم به نکنه بابا، نترس-

 .زدم لبخند من، اهورای تصور از

 .خداحافظ پس خب،-

 .بزرگه آبجی باش خودت مراقب-

 .بگی تو چی هر-

 .خداحافظ-

 روی. بیرون زدم اتاق از دیدمش؛می باید آوردم،نمی طاقت دیگه کردم؛ قطع رو گوشی

 چشماش. بود داده تکیه مبل پشتی به رو سرش و بود نشسته محبوبش مبل

 :گفت که نشستم مبل روی .بودن سقف یخیره
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 .رسهمی دیگه ساعت چند عمت پسر-

 چیه؟ اسمش-

 .امیر-

 .کشیدم عمیقی نفس

 خونه در شد، بلند مبل روی از انداخت من به نگاهی اهورا اومد، در صدا به خونه در

 پسر همون این کردم، نگاهش متعجب. دیدم رو مردی در چهارچوب توی و کرد باز رو

 از داد؟ بهم و برداشت زمین روی از رو گوشیم که نیست رآسانسو توی چشم خر

 مثل اهورا با مقایسه در. دیدممی رو بزرگش چشماش و درهم اخمای دورهم همین

 از بود، ایعضله و هیکلی امیر، شده، پیدا تازه یپسرعمه. بودن فنجون و فیل

 و موقعیتی چه یدم،کوب پیشونیم رو دست با. کردی بادشون تلمبه با انگار که هاییاین

 .فکریم چه تو من

 با چرخوند، دستش توی رو سوییچش پسرعمه، جناب و رفت کنار در جلوی از اهورا

. رسید من به چشماش باالخره و کرد نظاره رو خونه تمام درشتش عسلی چشمای

 .زد لبخند من به رو و شد خونه وارد کامل

 که مبلی اولین روی. کردم سالم بهش رو و شدم بلند جام از احترام و ادب رسم به

 دوست اهورا به رو نگاهش. کرد نگاه طلبکارانه اهورا به رو و نشست بود، نزدیکش

 اون به مغرورتری نگاه اهورا انتظارم، برخالف. رسیدمی نظر به مغرور خیلی نداشتم،

 بینمون یچندساله یصیغه و نشست کنارم مبل روی. اومد من سمت به و انداخت

 عربی یکلمه چند شده، فسخ بینمون یصیغه که نبود مهم برام. کرد فسخ رو

 پسرعمه شدنم بلند محض به شدم، بلند جام از. بشه بهش عالقم مانع تونستنمی

 اهورا. بردم بیرون در از رو چمدون و کردم حرکت خونه در سمت به شد، بلند هم
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 دور از بعد. رفت حیاط در سمت به پسرعمه. گفتنمی هیچی کرد،می نگاهم فقط

 :کردم زمزمه بود، پایین سرم که درحالی ب،**ل زیر اون، شدن

 .خداحافظ-

 بیشتر قدم چند. کشیدم خودم دنبال به رو چمدون و برگشتم منم. نگفت چیزی

 یک در. ببینم نگاهش توی رو رنج و درد تونستممی. برگشت یهو که بودم نرفته

 .تمگرف ناگهانی تصمیم یک لحظه،

 و انداختم آغوشش توی رو خودم. دویدم سمتش به و کردم ول رو چمدون یدسته

 در خودم آزادانه من و گرفت محکم رو کمرم. کردن ریزش به شروع سرعت به اشکام

 خودش توی رو من روح و قلب بانه،زندان یک واقعا اون. دادم جا دستاش حصار

 کار ترینسخت برام ازش دوری که کرد موم و مهر رو زندانش در طوری و کرد زندانی

 دعا دلم ته از و گذاشتم قلبش روی رو سرم بود، پیچیده دورم محکم رو دستش. شد

 .بده جا درش رو من بتونه قلب این روزی یک کردم،

 دوست من و کوبیدمی دیوار و در به رو خودش قلبش بود، کننده کر قلبش ضربان

 و زدمی قلبش که جایی درست. منه از دنش دور خاطر به علتش کنم فکر داشتم

 شد، آروم قلبش ضربان. بوسیدم رو بودم داده تکیه بهش رو سرم پیش یثانیه چند

 زل چشمام توی. شدم جدا ازش و کردم بلند رو سرم. نزد دیگه که جایی تا آروم؛ آروم،

 !باش خودت مراقب خیلی-.گرفت قاب رو صورتم دستاش با و زد

 .دادم تکون رو سرم گریه با

 و سوخت. گرفت آتش پیشونیم ثانیه از کسری در. جلوتر و جلو آورد، جلو رو سرش

 :کردم زمزمه. کرد جدا پیشویم از رو هاشب**ل رسید، قلبم تا سوزشش
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 .باش خودت مواظب هم تو-

 با گذاشت، شونم روی رو سرش و زد پلک محکم کرد، جدا صورتم از رو دستاش

 :گفت داره، بغض کردم،می احساس که صدایی

 !باش من وروجک مراقب خیلی خیلی-

 :کردم زمزمه

 ...حتما-

 بودن، سست هامقدم برداشتم، قدم. برگشتم من و برداشت پیشونم رو از رو سرش

 عجین خونه این با من جون و روح. بودن شده خشک زمین به انگار بودن، سنگین

 هایفرش سنگ الی البه گش،رن مشکی نمای هایقسمت تکتک با. بود شده

 قلب با آخر در و ترسناک سفید و مشکی دکوراسیون باغچش، خاک حیاطش،

 چمدون به. پوشوندن رو اهورا یعالقه مورد آسمون تموم تیره ابرهای. صاحبش

 شده سنگین ولی کردم همراهش خودم با و فشردم دستم توی رو دستش. رسیدم

 خونه این از خواستنمی هم چمدون این انگار .ایدیگه وقت هر از ترسنگین بود،

 .هابچه مثل درست کردم هقهق هوابی من و ریختن اشکام دفعهیک. بره بیرون

 سوار و گذاشتم بیرون در از رو پام باالخره و کنه همراهیم تا کردم وادار رو بدنم

 که خونه این صاحب به. شدم خیره خونه در به بغض با. شدم پسرعمه ماشین

 و بودن داده دوستی دست هم با انگار هم عقل و قلب. بود عقلم و قلب صاحب

 از بود، صاحبش هایچشم رنگهم که خونه مشکی نمای آخر در. گفتننمی چیزی

 .کجاست دونمنمی اصال   که جایی به رفتم، من و شدند دور نظرم

*** 
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 اهورا یخونه توی که سالمی اون جز به. نشستم عمه پسر کار و شدم هواپیما سوار

 هندزفری. نشد بدل و رد بینمون ایدیگه یمکالمه هیچ. داد رو جوابم و کردم بهش

 گوشیم توی از رو آهنگ یک دادمشون، قرار گوشام توی و کردم وصل گوشیم به رو

 افکارم و آهنگ به سپردم گوش بود، اطرافم و دور که هرچی به توجهبی و کردم پلی

 .گشت اهورا دور

 "گرفت امغصه"

 "پاییز تلخ هوای تو"

 "انگیزغم باغروبای"

 "لبریز گریه از آسمون"

 "نبود راهیم"

 "بارون و باد دوباره باز"

 "برامون مونده دیگه چی"

 "دالمون با کردیم چه ما"

 "کرد زندگی هم و مرد هم میشه خاطراتت با"

 "کرد دیوونگی یادت با حتی"

 "اشک با اما"

 "درد با"
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 تونستممی حتی داشتم، یاد به رو همه و همه هاش؛اخم هاش،خنده هاش،چشم

 چین تا چند خندهمی وقتی و ابروهاش بین چین چندتا کنه،می اخم وقتی بگم

 .افتهمی چشماش یگوشه

 من و دادمی حرکت هاسیم روی رو دستاش مهارت با چطور که افتادم زدن گیتار یاد

 .شدممی گشتاشان سحرآمیز و جادویی حرکات محو

 بعدی آهنگ بالفاصله و کردم رد رو آهنگ حرص با و اومد وجود به گلوم توی بغض

 .شد پخش

 "چشمام تو وقتا یه شیمی خیره توکه"

 "خوامنمی چیزی که موهات عطر جز به"

 "گیره دیگه دلم نیست من دست اخه"

 "میره تو سمت به وجودم تموم"

 " پودم و تار همه تو با خورده گره"

 "بودم تو اسیر اول از انگار که"

 "رفیقه چشمات با نگاهت با دلم"

 "عمیقه حسه یه موهات به عالقم"

 تا اما کردم رد سریع رو آهنگ آهنگ؟ این بازم! خدا ای فشردم؛ هم روی رو چشمام

 با رو گوشی و کشیدم بیرون گوشام از محکم رو هندزفری بشه، پخش بعدی آهنگ

 هواپیما بود نیازی چه فهممنمی من! هاآهنگ این به تلعن. کردم خاموش حرص

 پسرعمه ایعضله هیکل به نگاهی. بریم تونستیممی هم اتوبوس و قطار با بگیریم؟
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 چه عمه شوهر و عمه-.باشه کرده پر رو سن سال ۳۰ خورد،می قیافش به انداختم

 آدمایین؟ طور

 ترن،درشت نزدیک از شچشما چقدر! من خدای کرد؛ نگاهم و برگردوند رو سرش

 به چشم بزرگی همه این. شهمی محسوب گنده دیگه این اما درشتن منم هایچشم

 .برد فرو هم توی رو اخماش!عسلی اونم خوره؟می خوره،نمی پسر یک درد

 چیه؟ منظورت-

 من دونننمی اصال   یا خوشحالن من اومدن از بپرسم، رو سوالم دیگه جور یک بذار-

 بیام؟ قراره

 .فرستادن رو من اونا خود ضمن در خوشحالن، که معلومه-

 نداشتن؟ خوبی یرابطه پدرم با چرا پس-

 رفت، خودش یخواسته به اون. نیست من مادر و پدر بحث نخواست، خودش دایی-

 .نکرد قبولش خوانوادش، عضو تنها من مادر که گرفت رو دختری

 :داد ادامه و کرد مکثی

 توجه حرفش به بار یک حتی دایی اما بود گرفته سخت یادیز  من مادر دارم، قبول-

 .نکرد

 کنه؟ ازدواج باهاش داشت اشکالی چه مگه چرا-

 :انداخت من به نگاهی

 .بود زیبایی بسیار زن موقع اون تو مادر-

 :کردم اخم
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 .ندارم خوبی یحافظه بگی؟ مامانم یچهره راجب بیشتر شهمی-

 .دوخت روییروبه صندلی به و گرفت من از رو نگاهش

 اصال   و کردنمی غوغا بودنشون رنگ ایقهوه وجود با که داشت افسونگری چشمای-

. خوردمی هم مشکی به چشماش جورایی یه. بود جذاب بودنشون، ایقهوه که همین

 بودن، تو مثل درست صورتش اجزای یبقیه! العاده فوق! بودن العاده فوق بگم باید

 هایچشم مثل درست هم تو هایچشم کنم،می که دقت که حاال. موهاش رنگ حتی

 و بینممی رو اهورا تو چشمای توی من داره، وجود بینشون فرق یک تنها مادرتن،

 .نبود پدرت به عشق و وفاداری از اثری هیچ مادرت چشمای توی ولی رو اون خواستن

 گفت؟ چی ینا شد؟ چی. اومد یادم دفعهیک اما. دادم سرتکون حرفش به توجهبی

 بفهمن؟ باید همه چرا اهورا؟ خواستن

 فهمیدی؟ کجا از تو-

 .نشست صورتش روی بزرگی لبخند جاش به اما بزنه پوزخند داشتم انتظار

 .کردم دقت-

 آروم که بعد یدقیقه چند. کردم غرغر خودم با و کوبیدم پاهام رو مشت با حرص با

 یدقیقه چند تا کرد اعالم خلبان. رسیدم رو هواپیما توی هایبسته حساب و گرفتم

 در دلم توی منم و کرد تشکر پرواز انتخاب بابت ازمون و رسیممی مقصد به دیگه

 .گفتم کنمیمی خواهش جوابش،

 خودم با و بودم نشده هواپیما سوار حاال تا من. اومدممی پایین هواپیما هایپله از

 خوش بهش قدر چه اومد،می نپایی هواپیما هایپله از خمینی امام وقتی گفتم

 و آروم کردم سعی. دادنمی غرور حس آدم به خیلی لعنتی هایپله این آخه گذشته،
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 دیدن با اما بده دست بهم خمینی امام حس اون تا بیام پایین هاپله روی از وقار با

 کردم،می نگاه رو من درهم اخمای و گندش هایچشم با که هاپله پایین پسرعمه

 .اومدم پایین هاپله از تندی و شدم لخیابی

 .کردیم حرکت پرواز هایاتوبوس سمت به و گرفت رو چمدونم

 .کجاست اینجا دونستمنمی حتی. کردم تنفس رو فرودگاه از بیرون هوای

 به. خورد سرم توی ایجرقه راننده خاص یلحجه با دفعهیک شدیم؛ تاکسی سوار

 .وندمبرگرد پسرعمه سمت به رو سرم سرعت

 یزدین؟ مال شما-

 .من طورهمین و یزده اهل پدرم آره-

 کجاست، دونستممی حاال که شهری هایخیابون و بیرون به شیشه از و کردم سکوت

 وقتی گفتم خودم با داشتم، سرزندگی حس عجیب و بودم کویر توی من. شدم خیره

 رنگ. انداختم عمهپسر  به نگاهی. باشه تونهمی چطوری دیگه کرمان طوریه،این یزد

 گندمیش پوست. رنگشونهم درست. بود آفتاب و کویر دشت رنگ درست چشماش

 .زدمی دامن بیشتر بودن، کویری این به هم

 ماشین از دوختم؛ روروبه یخونه به و گرفتم خیابون از چشم.دارید نگه جاهمین-

 .تادماف راه کشید،می رو چمدونم داشت که پسرعمه سر پشت و شدم پیاده

 نگاه من به و برگردوند رو سرش. انداخت کلید و رفت قدیمی در با ایخونه سمت به

 خونه در سمت به من به توجهبی و بست سرش پشت رو در شدم، حیاط وارد. کرد

 .هامادربزرگ هایخونه مثل درست رفت،
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 باز رم؛نذا بیرون رو پاک هم دقیقه یک برای حاضرم و اسمعرکه اینجا! اهورا جان به

 .خودت جون گفتممی اخم با اهورا، جان گفتم دوباره که شنیدمی اگه که االن! اهورا

 وسط. دادم حیاط به رو حواسم و گرفتم رو بریزه پایین تا رفتمی که اشکی یقطره

 گذاشته اطلس هاشگلدون رو دورتادورش و بود آبی های کاشی با حوض یک حیاط

 فکر یکی اون و بود انگور یکیش که دخت دوتا با دبو باغچه یک حوض کنار. بودن

 چشم به هم فلزی تاب یک انگور درخت زیر باغچه و حوض ترطرف اون. نارنج کنم

 با بود خونه یک رومروبه. رفتمی عقب و جلو کویری شب نسیم با همراه که خوردمی

 کامال ونهخ این داد،می نشون هاپنجره و خونه در رنگی هایشیشه جلوش، ایوان

 .کرده حفظ رو قدیمیش بافت

 و آوردم در رو کفشام. کردم حرکت بود، باز که خونه در سمت به آروم و برداشتم قدم

 یک از. هست سرجاش بشم، مطمئن تا کشیدم اهورا اهدایی گردنبند به دستی

 پذیرایی اتاق اومد،می نظر به که پیچیدم چپ سمت به راهرو از بعد و شدم رد راهرو

 و صفا. داست قرار پشتی و کناره جاش به و نبود هم مبل حتی اینجا. اشهب

 عاشق اول، لحظات همین در کردم اعتراف که طوری بود گیرچشم خونه، صمیمیت

 !شدم خونه این

 داشت، قرار روشونروبه چایی سینی یک و بودن داده تکیه پشتی به مردی و زن

 با و کشیدم عمیقی نفس. بود لوممع طعمیشونخوش هم دور همین از که چایی

 یک از عمه پسر دفعهیک. دادن لبخند با همه رو جوابم کردم؛ سالم رسا صدایی

 پنجره به پشت کناره، روی و شد وارد داشت، راه هااتاق به کنم فکر که دیگه رویراه

 .نشست رنگی،رنگی بلند های
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 به شروع و زد لبخندی نز. نشستم زانو چهار کناره، روی روشروبه و زدم لبخند

 :کرد صحبت

 !شدی بزرگ چقدر بشه، فدات عمه-

 اهورا یخونه از رو من اینکه برای باید اینکه با بود؛ مهربون یعمه همون این پس

 .نبود اینطور اصال   اما بودم،می ناراحت بودن، کشیده بیرون

 .نداشتی بیشتر ماه چند دیدمت وقتی-

 مهربونی و گرم اما ایقهوه چشمای. کردم نگاه ده،ش پیدا تازه یعمه صورت به

 هم سفیدش صورت و بزرگ هایلپ نرفته؛ مادرش به عمه پسر چشمای پس داشت؛

 بود مهربونی اونم و داشت خصوصیت یک زن این کل در. کردمی اضافه مهربونی به

 رو سرش گندمی جو موهای با الغر، تقریبا   مرد. بود مشخص هم فرسخی صد از که

. بود رفته ارث به پدر این از پسرعمه عسلی براق هایچشم. برگردوند من سمت به

 :گفت گرمی صدای با عمه با شوهر

 .صبح برای بمونه صحبتامون باباجان، ایخسته اینکه مقل-

 بود دستش توی تسبیح در که رنگی کهربائی هایدانه از و فرستاد صلواتی ب**ل زیر

 :گفت و کرد پسرش به رو بعد ،داد هل جلو به رو دانه یک

 .بده نشونش رو اتاقش ببر رو دخترمون باباجان، امیر-

 این چقدر و دخترمون گفت خانوم، اطلس نگفت دخترداییت، نگفت اطلس، نگفت

 های نباتآب یا پسر و پدر این چشم هایعسل هایشیرینی به بود، شیرینی لفظ

 .گذاشتم بالش روی رو سرم.قندون توی عسلی
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 دراز رو دستم! دیدمشمی زودتر کاش! دیدمی رو زیبایی همه این هم اهورا اشک

 ناخودآگاه و کردم باز رو صفحش. برداشتم تخت کنار میز روی از رو گوشیم کردم،

 .اهورا یشماره گرفتن به کردن شروع انگشتام

 بله؟-

 .دادم قورت محکم دهنم آب و فشردم هم روی رو چشمام

 .رسیدم من سالم،-

 چطوره؟ اونجا سالم،-

 !قشنگه خیلی ببینی، بیای باید-

 ...اذیتت-

 یک خواستممی کنم، استراحت بهتره و امخسته گفتن اونام و رسیدم تازه من نه نه،-

 .بپرسم ازت چیزی

 .بپرس-

 ...ندا که اشکالی دانشگاه، برم خواممی-

 .دانشگاه برو نم نظر از اما بپرسی، اونا از باید مسئولتن دیگه اونا االن-

 :داد ادامه خنده با بعد و کرد مکثی

 .برسه رو حسابش بگو پسرعمت به انداختن، بهت چپ نگاه دانشگاه توی-

 :گفتم خنده با منم

 .مونهمی قرمزی کاله یپسرعمه مثل آره-
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 .بمونه حافظم توی صدا این تا نگفتم هیچی من و پیچید گوشم توی اشقهقه صدای

 .خداحافظ برم من-

 .خداحافظ باش، خودت مواظب باشه،-

 کردم مجبور زور به رو خودم. برگردوندم میز روی دوباره گوشی و کردم قطع رو تماس

 .برد خوابم و شدم موفق باالخره نکنم، گریه تا

 به پنجره از و کردم نچی. انداختم گوشیم ساعت به نگاهی و کردم باز رو چشمام

. بگیرم تصمیم باید گرفتم؛ دستام میون رو سرم. انداختم نگاه غروب درحال خورشید

 .شم بزرگ باید برگردم، و شم بزرگ باید من گهمی راست اهورا

. بشم خانوم گرفتم تصمیم اینکه از بعد. کردم خالی رو چمدون و شدم بلند تخت از

 جا کمد توی مرتب رو هالباس. گرفتم یاد که بود کارهایی از یکی داشتن نظم و سلیقه

 از آرومی یزمزمه. رفتم بیرون و پوشیدم روسری و شلوار با بلندی تونیک و دمدا

 گاز پشت که عمه دیدن با. برم آشپزخونه سمت به شد باعث که اومدمی آشپزخونه

 ترنزدیک. اومد لبم روی لبخند کرد،می زمزمه خودش با ب**ل زیر و بود ایستاده

 :گفت دید، رو من وقتی و رفتم

 کردی؟ استراحت خوب م؟دختر  تویی-

 .ممنونم بله-

 .بریزم خودت و خودم واسه چایی تا دو من تا بشین هال توی برو-

 عمه یخونه پذیردل حیاط به پنجره از. رفتم بیرون آشپزخونه از و دادم تکون رو سرم

 یخونه من یخونه نیست، من یخونه اینجا آره،! عمه یخونه. انداختم نگاه

 از شدمی وارد درش از کسی هر که سفید و مشکی تماما   یخونه همون اهوراست؛
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. چیز همه بود، چیز همه من برای اما کردمی شکایت خونه بودن ترسناک و دلگیری

 رو پیام انداختم؛ صفحش به نگاهی و آوردم درش. لرزید تونیکم جیب توی گوشیم

 .کردم باز بود، اهورا از که

 هم رو جزئیات تکتک کن؛ نام ثبت دانشگاه برای هم بعد بده، کنکور برو سالم،-

 افتاد دلت توی موندن واسه تردید درصد یک وقت یه اگه دیگه، چیز یک و بده خبر

 .بزنی زنگ یک کافیه فقط آمادم من

 مهربونی تو چقدر ؛بوسیدم رو صفحش و آوردم باال رو گوشی یواشکی زدم، لبخند

 !پسر

 :کردم تایپ تندتند

 .چشم-

 .اومد بعدش پیام یعسر 

 هم کارت خریدیم، هم با که مشکیت مانتو جیب توی راستی،! بالبی چشمت-

 خواستی بیشتر اگه و ریزممی حسابت به هرماه. بگیری پول اونا از خوادنمی هست؛

 .بزن زنگ

 چون کردم؛ خاموش رو گوشی و فرستادم براش لبخند تاپنج و قلب استیکر تا پنج

 .***شد داپی عمه یسروکله

 .گذشت سال سه

 !گذرهمی سال سه رفتم، یزد توی عمم یخونه به اهورا یخونه از که وقتی اون از
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 بود، داده بهم اهورا که کارتی با و رفتم همین واسه بخونم، کنکور برای گرفتم تصمیم

 و بخونم درس باید من گفتممی خودم به کرد،می خستم هادرس وقتی خریدم؛ کتاب

 برای و نبودم صمیمی عمه یخانواده با زیاد من. هابچه مثل درست شم،ب بزرگ

 از کمتر و بخونم درس بیشتر هااون با ارتباط و معاشرت عوض دادم می ترجیح همین

 یا بخونم جغرافی یا داشتم دوست. خوندم درس بکوب رو ماه سه. برم بیرون اتاقم

 که دنیا هایآدم تمام برای وندمخمی و شدممی قبول روانشناسی اگه روانشناسی؛

 .کنممی تجویز پیششون همیشه برای رو نفر یک تنهان،

 سرم به سر کلی بخونم، جغرافی یا روانشناسی یا خوادمی دلم گفتم اهورا به وقتی

 تو کرد اضافه مکثی از بعد و دارم احتیاج روانپزشک به خودم من گفت و گذاشت

 بس؛ و منه یخونه همون به محدود فقط که تو جهان بخونی؟ جغرافی خوایمی چرا

 یک مثل. زنه می برق داره چشمام لحظه اون بودم مطمئن کردم، ذوق حرفش از

 کردن خوشحالی ابراز کلی دانشگاه برم خواممی گفتم عمه شوهر و عمه به. بانزندان

 کرده عادت بهشون ماه سه این توی دیگه که دارشآب هایس*و*ب اون از عمه و

 .باشی موفق گفت و زد لبخند فقط جواب در که گفتم هم عمه پسر به. کرد بودم،

 عجیب اهورا نبود وسط این اما. داشت خوبی حس کنارشون در بودن بودم، خوشحال

 .زدمی ذوق توی

 از بعد پاتوقم. شدم نتایجش منتظر و دادم عمه یخونه چهارم ماه توی رو کنکور

 هاشب بعضی! گذشتمی خوش خیلی عمه؛ یهخون تاب و حیاط شد، کنکور

 با دلسوزی با کرد،می نگاه فقط نشستمی حوض روی و اومدمی هم پسرعمه

 و زدمی رو اهورا اینکه خاطر به هم جورایی یک و دیدمشمی کم خیلی. پشیمونی

 موضوع این راجب اهورا به و شدمنمی پرش دم زیاد. بودم عصبانی کرد،می تهدیدش
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 اونجا از و گیرممی رو دستت میام وگرنه بکنی رو کار این نباید اتفاقا   گفت هک گفتم

 .باشن داده تیتاپ بهش که خری مثل کردم،می کیف منم بیرون؛ ارمتمی

 به ششم ماه من اما دیرتر یا اومد زودتر دونمنمی یعنی اومد کنکور نتایج ششم ماه

 و دور اتفاقات که بودم شوهرعمه و عمه محبت از لبریز آنقدر و رفتم سراغشون

 .کردممی فراموش رو اطرافم

 اینکه از خوشحال. ناراحت یا باشم خوشحال باید دونستمنمی خوندم رو نتایج وقتی

 .افتادم اهورا یاد اینکه از ناراحت و شدم قبول جغرافی

 تبه باید االن کرد، اضافه اضافه خنده با و گفت تبریک بهم و دادم خبر اهورا به

 .مصنوعیه کامال کردممی احساس اما بود خوشحال جغراف؟ خانوم بگم

 کردم اعالم همه به خوردیممی نهار و بودیم نشسته نفره چهار جمع توی که روز یک

 زد، نابش هایلبخند همون از یکی عمه شوهر. شدم قبول جغرافی یرشته دانشگاه

 یجمله تکرار و لبخند دوباره عمه پسر و دارشآب هایس*و*ب همون از دوباره عمه

 اهورا به همه روی جلوی وقتی که یزد یا کرمان داشتم، انتخاب حق دوتا. باشی موفق

 لبخند جای به و شد محو عمه لبخند برم، کجا بگه بهم خواستم و زدم زنگ

 .بود خیالبی اما پسرعمه ،نشست صورتش روی بزرگی اخم هم شوهرعمه

 این به اتاق توی از جاش به من اما گرفت ازم رو پاتوقم و درسی راه از زمستون کم کم

 دانشگاه از که آخری روز درست. ببینم رو اهورا تونممی و نزدیکه عید کردممی فکر

 وقتی زد، زنگ بهم ناشناس یشماره یک اومدم، خونه به و شدم تعطیل عید برای یزد

 .بود اوستا برداشتم

 !خانوم اطلس سالم-
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 !آقا اوستا سالم-

 گمی تبریک بهت خانومم جغرافی؛ یرشته دانشگاه، مبارکه-

 :گفتم شوکه و متعجب

 خانومت؟ چی؟-

 .کرد مصلحتی یسرفه

 !خانوم اسماء خانومم، دیگه آره-

 :گفتم خنده با

 نگفتین؟ من به چرا ولی مبارکه،-

 سماءا خونی؛می درس داری گفت اهورا و بودی درگیر تو. شرمنده خوام،می معذرت-

 .بود ترمهم درست ولی اومدیمی شدن،می خوشحال خیلی هم ساحل و

 :زدم لبخند

 .نداره اشکالی-

 .شد جدی اوستا صدای دفعه یک

 نزدی؟ زنگ اهورا به چرا-

 .بود شلوغ خیلی سرم ببخشید،-

 :گفت آرومی صدای با

 .فهمممی-

 چطوره؟ حالش حاال خب،-
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 خونه شبا بعضی. شهمی اذیت خیلی و سخته براش دونممی اما خوبه ظاهر در-

 با که نیست آدمی اون ولی بگم رو این نباید. کنهمی کار شرکت تو صبح تا و رهنمی

 میگم؟ چی که فهمیمی نیاد؛ کنار شرایط

 .خداحافظ گم،می تبریک بازم آره-

 .کردم قطع سریع

 زنگ بهش املک ماه سه طور چه افتادم؛ اهورا فکر به تازه و ریخت چشمام از اشک

 آخر در کشیدم رو موهام میزان همون به و کردم نفرین رو خودم کلی شب اون نزدم؟

 .برد خوابم خستگی شدت از

 هااون گفتم، عمه شوهر و عمه به وقتی اما ببینم رو اهورا خواممی که بودم خوشحال

 هیچ اما کردم خواهش ازشون خیلی کردم، گریه خیلی. ندادن اجازه و کردن مخالفت

 .ندادن گوش کدوم

 اشک هاشب قدر اون درس کنار در کردم، غرق درس توی رو خودم شد، تموم نوروز

 نفرشون سه هر دست از ،گذشتنمی خوش بهم دیگه برد،می خوابم تا ریختممی

 .بودم دلخور

 ترم حتی درس؛ درس، درس، فقط و بودم عمه یخونه مهمون ماه نه و سال یک

 نه و نزدم زنگ اهورا به من نه ماه نه و سال یک این توی. بودم اشتهبرد هم تابستونی

 طاقت دیگه صداش، شنیدن با بودم مطمئن و بشه اذیت نداشتم دوست اون،

 .ارمنمی
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 خوب خوانوادش و عمه با رابطم ماه، نه و سال دو به شد تبدیل ماه نه و سال یک

 امسال نوروز مال هم اون که شتمدا خبر یک فقط اهورا از سال دو این طول توی شد؛

 .خوبه بود گفته بهم فقط اوستا و بود

 .یکسال شد ماه نه کمکم

 .اهورا پیش برگردم زودتر تا بودم آماده تابستون اواسط من و بود شده تموم دانشگاه

 به رو شادیم کردم سعی. زدم زنگ اوستا به بعدش و بودم کرده جمع رو چمدونم

 .بدم انتقال لحنم

 .مسال-

 .دختر گل سالم-

 .رسیدمی نظر به خوشحال اونم لحن و صدا

 .دارم بلیط من اوستا-

 کجا؟ سالمتی به امشب؟ واسه-

 .شما جای-

 :گفت بلندی صدای با دفعهیک

 اینجا؟ میای داری! من جان-

 .آره-

 رسی؟می کی گم،می اهورا به االن-

 .نباشه راه بیشتر عتسا یک اونجا تا کنم فکر. افتممی راه دیگه دوساعت-
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 هواپیما؟-

 .خداحافظ برسم، زودتر خواممی آره-

 .برسی سالمت به خانومی، خداحافظ-

 .کردم قطع رو تماس

 .نشستم تخت روی و گذاشتم کنار یک رو چمدون

 داره؛ جریان وجودم توی زیادی شادی و انرژی کردممی حس کشیدم؛ عمیقی نفس

 و گرفتم بلیط که بگم خانوادش و عمه هب زودتر داشتم دوست و بودم خوشحال

 .رفتنم یآماده

 صد و ترپخته خیلی االن مطمئنم نزدم، حرف باهاش و ندیدم رو اهورا که وقتهخیلی

 برای نبود؛ خبری بچه اطلس اون از دیگه بودم، طورهمین منم. شده ترجذاب البته

 احساس بود؛ بچگی وزهن وجودم توی یکم فقط یکم، اینکه با بودم شده خانوم خودم

 .کنممی فکر ترمنطقی و شدم ترعاقل کردممی

 بزرگی لبخند. بشه من رفتن مانع نمیتونه کسهیچ دیگه حاال بود، الزم جدایی این

 توی مطمئنم که برقی و بزرگ لبخند همون با. فشردم دستم توی رو بلیط و زدم

 بودن نشسته هال توی پسرشون و عمه شوهر و عمه. رفتم بیرون اناق از بود، چشمام

-.بشینم کنارش کرد اشاره و زد محوی لبخند من دیدن با عمه. خوردنمی چایی و

 !شدی حاضر عمه؟ شده چی

 .ببینن همشون تا گرفتم باالتر رو بلیط

 .برگردم خواممی باالخره-
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 های نگاه این معنی کرد؛ نگاهم غم با هم پسرعمه و کرد بزرگی اخم شوهرعمه

 :رفت باال کمی عمه صدای. فهمیدمنمی رو پشیمونش و غمناک

 بری؟ خوایمی کجا سالمتی به-

 هم چهرش کردممی احساس و بود تیز و تند بیشتر نبود، مهربون دیگه لحنش

 .زنهمی تیرگی به و داده دست از رو مهربونیش

 :گفتم متعجب و گنگ

 .اهورا پیش برم خواممی-

 نداشت نگهش عمش بگن دربیارن؟ حرف نبرامو مردم که ها؟ بشه چی که-

 جوون؟ پسر یک پیش فرستادتش

 ...در حرف سرمون پشت بخواد که نداریم رو کسی که ما-

 :گفت بدی لحن با و کرد قطع رو حرفم

 ...یدختره بکش خجالت-

 :کرد قطع رو عمه حرف و اومد در پسرعمه صدای

 !مامان-

 .کرد پسرش به رو عمه

 ...مادرش مثل کاریه؟ چه دختر این یفهممی! مامان و درد-

 :زدم داد و گرفتم رو گوشام

 .بسه بسه،-
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 .مونده وجودم توی هنوز کردن، گریه زود عادت این اینکه مثل. شد اشک پر چشمام

 .داشتم نگه خونم تو رو تو که من سر بر خاک! نشناسنمک یدختره-

 محکم رو لبم... من کردنمی فکر اونا. خورد سینم به و شد پرتاب محکم بزرگی تیر

 :نباشه لرزون کردم سعی و بردم باالتر رو صدام. شدم بلند جام از و گرفتم گاز

 و مهر با و کردمی مواظبت من از جوون پسر اون وقتی بودین کجا گید؟می چی شما-

 من زندگی برای حاال که بودین کجا موقع اون داد؟می راه خونش توی رو من محبتش

 بعد بود، آشناتر ایغریبه هر از بود، من مواظب مرد یه مثل کنین؟می فتکلی تعیین

 دارین؟ ایزاده برادر افتاده یادتون سال ۱۸ از

 رنگ هر از ترتیره که خونه رنگی هاییپنجره به و گرفتم ازشون رو روم نفرت با

 .دوختم اومدن،می نظرم به ایدیگه

 سال ۱۸ که شماها بذاره؛ شماها پیش رو من خواستنمی بابام چرا فهمممی حاال-

 .بذارن شما روی که آشنا و فامیل اسم حیف. اومدیننمی هم دیگه مدین،نیو

 رفته یادم چرا. انداختم چشماش به نگاهی. شد بلند جاش از عمه شوهر دفعهیک

 به محکم و اومد باال دستش! متنفرم؟ اصال   نه و میاد بدم هاعسلی این از که بود

. شد سرازیر بیشتری شدت با اشک. شد خم چپ سمت به سرم. نشستم تمصور 

 شدم، مرتکب دونستممی خودم که اشتباهی خاطر به زد صورتم به اهورا که سیلی

 خیلی سیلی جای کجا؟ شد، نواخته صورتم به هیچی خاطر به که ایسیلی این کجا؟

 .بود فتهر  فرو قلبم به که تیری سوزش یاندازه به نه اما سوختمی

 .متنفرم همتون از-
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 نفسم کردممی حس. زد صورتم به دیگه سیلی یک اونم و شد بلند جاش از هم عمه

 .اومده بند

 :گفت و کشید جیغی عمه

 .آوردیم اینجا رو تو که ما حیف! کثیف یدختره-

 یدک رو عمه یکلمه فقط که ایعمه کردم، نگاه عمه چشماش به و زدم پوزخندی

 .کشیدمی

 .داشتین اصرار شما نمیام، گفتم که من-

 :دادم ادامه پربغض صدایی با و کردم مکث

 .آشناتره ایغریبه از که مری همون پیش گردمبرمی دوباره و رممی االنم-

 توی رو بازوم بشه، نواخته صورتم به اینکه جای به اما اومد باال عمه شوهر دست

 اتاق توی. بود شده خیس اشکام از بلیطم. کشوند خودش با رو من و گرفت چنگش

 نه،. زد چنگ دستم از رو بلیط و شد خم بود اومده مون دنبال که هم عمه. کرد پرتم

 عاجزانه و کشیدم جلوتر خودم. بود شده کرخت بدنم اما چرا دونمنمی. بلیطم نه

 رو بلیط. واستاد صاف دوباره و زد خندینیش عمه اما بردم بلیط سمت به رو دستم

 .کرد نصفش وسط از چشمام جلوی درست و گرفت االب

 .بمونه منتظرم باید حاالها حاال ژیگول پسر آقا اون بری؟ اینجا از ذاریممی کردی فکر

 :گفتم نفرت با

 دارین؟می نگه خودتون پیش منو دیگه چرا میاد، بدتون من از که شماها-
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 بهم اهورا که کارتی تختم، کنار میز روی از و شد ایجاد لبش روی عمه شوهر پوزخند

 .برداشت گوشیم همراه رو بود داده

 تا که غذاهایی و جا پول باید خب ریزه،می حسابت به پول هرماه نکنم، اشتباه اگه-

 نه؟ یا دربیاد جا یک از خوردی، االن

 :گفت مصنوعی یعاجزانه لحنی با و کرد مکثی

 .کنم کار نمیاد خوش رو خدا شدم، پیر دیگه که من-

 قفل صدای رفتن، بیرون اتاق از و خنیدیدن عمه و خودش جملش شدن تموم از بعد

 .گریه زیر زدم شنیدم، که رو در شدن

 این. زندگیم برای اهورا، برای خودم، برای کردم، گریه و برداشت رو خونه کل هقمهق

 ااون. بودن ترزشت خودش از هم هاشآدم حتی اومد،نمی قشنگ نظرم به دیگه خونه

 چی؟ خاطر به کردن، رفتار اشغال تیکه یک مثل من با

 خواد؟می خواد،نمی برهان و دلیل که بودن کثیف بودن، کثیفی هایآدم اونا

 جهنم این از رو من بیاد بگم و بزنم زنگ اهورا به تونستم می بود، اینجا گوشیم کاش

 هایآدم اینا ردمکمی فکر که باش رو من. نگردونه برم وقت هیچ دیگه و کنه دور

 !من به لعنت. کننمی درک کردممی فکر که باش رو من. انخوبی

 ریشه از کردم حس که جایی تا کشیدم محکم رو موهام و سرم توی انداختم دست

 کاش اومدم،نمی اینجا وقت هیچ کاش فامیل؟ گفت، شهمی هاآدم این به. درمیان

 .برگردم میخوام فتمگمی و زدممی زنگ اهورا به اول ماه همون

 من کردن بزرگ از که پدری بودم، بچه هنوز من اینکه به توجهبی کرد، ولم که مادری

 خودشون توی رو من و بودن کثیفی هایآدم که ایشوهرعمه و عمه کرد، خالی شونه
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 پیش کس هیچ. شدم تنها تنهای کس؛ هیچ نداشتم، رو کسهیچ دیگه. کردن حبس

 فکر. شدم زده خانواده از بدتر و بچشم رو خانواده داشتن طعم ودب قرار. موندنمی من

 .شدم هوشبی تا کردم فکر و کردم

*** 

 رو من خونه، این اعضای که روزه پنج. پنجمه روز امروز دادم، تکیه کمد به رو سرم

! پولکی هایآدم. کردن استفاده اهورا کارت از چقدر دونهمی خدا و کردن حبس اینجا

 خاطر به بدبختیام، خاطر به. کشیدم جیغ و کوبیدم کمد به محکم رو سرم اهکثافت

 هراسون. چرخید قفل توی که اومد کلیدی صدای دفعه یک. بودم تنها و بیچاره اینکه

 فکر خودم با اما شم بلند نداشتم نا حتی. ضعیف و بودم گشنه. شدم بلند جام از

 چوب چهار توی. برم اینجا از من بذارن و باشه برگشته نظرتون ممکنه که بودم کرده

 کردممی احساس اول که هاییعسلی عسلی، هایچشم با مرد یک. بود مرد یک در

 دوتا اون نیستم حاضر حتی حاال اما ترنقشنگ هم اهورا مشکی هایگوی از حتی

 پسرعمه خواستنمی دلم دیگه. کنم عوض دنیا چیز هیچ با رو اهورا صورت گوی

 پسر این. کشیدم ترعقب ترس با رو خودم و کردم باز هم از رو م*با*ل .بزنم صداش

 .بود مادر و پدر همون

 خوای؟ می چی-

 دلسوز هاینگاه همون از بازم. بود دارخش و گرفته چقدر بود؟ من مال صدا این! وای

 رو نگاهاش معنی حاال. کشیدم جلوتر رو شالم ناخوداگاه. انداخت بهم پشیمون و

 :کرد زمزمه و شد ترنزدیک آروم. مفهممی

 .باشم مواظبت دادم، قول اهورا به من-

 .درآورد جیبش از رو گوشیش و برد دست. کردم نگاهش آمیزسرزنش
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 .ببخش رو من-

 با. زدم چنگ دستش از رو گوشی و بردم نزدیک رو دستم. گرفت سمتم به رو گوشی

 :گفت آرومش صدای همون

 به خواستمی دلم واقعا   کهاین.کن خالص رو خودت و بزن زنگ بهش نیست، کسی-

 .کردم نگاهش شک با اما بزنم زنگ اهورا

 بدونم؟ کجا از-

 خبری نداخت،می اهورا به که مغرورش هاینگاه اون از دیگه. داد قورت رو دهنش آب

 .نبود

 .نیستم مادرم و پدر مثل من باش مطمئن فرصته؛ یه این اما داری، حق-

 :بردم ترباال رو صدام

 نگفتی؟ بهم چرا داشتی خبر نیتشون از که تو-

 .انداخت پایین شرمندگی با رو سرش

 .برگردی دوباره بخوای کردمنمی فکر-

 بوق، اولین با و خورد زنگ گوشی. دادم حرکت رو لرزونم هایانگشت و زدم پوزخندی

 شنیدنش به بازم اما کرد کر رو گوشام مانندی فریاد و بلند صدای داد، جواب

 .گذاشتم گوشی کنار رو گوی و ارزیدمی

 برنداشتی؟ رو گوشیت چرا نگرانشم؟ قدر چه دونیمی دادی، قول من به تو! عوضی-

 .شدم دیوونه پاک من فرودگاه؟ نیومده چرا

 :گفتم بود، دارخش و گرفته هنوزم که داریبغض صدای با و بده ادامه نذاشتم
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 !اهورا-

 :دبو مبهوت و متعجب لحنش

 نیومدی؟ چرا بودی؟ کجا تو! اطلس-

 .ببر خودت با رو من بیا. بمونم جهنم این توی خوامنمی دنبالم، بیا! اهورا-

 مطمئنی صدای با یهو اما نخواد، رو من دیگه اونم ترسیدم. بود سکوت لحظه چند

 :گفت

 .اونجام فردا-

 بدون و گرفتش ازم برگردوندم، سمتش به رو گوشی. کردم قطع گوشی و زدم لبخند

 و کشیدم دراز تخت روی بار این. نکرد قفل ولی بست دوباره رو اتاق در حرفی هیچ

 صحبت به شروع آروم. کردم سقف به رو. شدنمی اما نکنم فکر هیچی به کردم سعی

 :کردم

 .مونهنمی من پیش وقتهیچ کس هیچ چرا بدبختم؟ قدراین من چرا بگو، تو! خدا-

 همیشه خودم نیستم، تنها من. رسید ذهنم به فکری دفعهیک اما زدم پوزخندی

 پیش همیشه واسه هم اهورا شاید مونه،می دیگران پیش همیشه نفر یک گفتممی

 .بستم رو چشمام بینمش،می فردا اینکه فکر با و بمونه من

*** 

 مگه بود، صدایی هر از آشناتر صدا شنیدم؛می اتاق درهای پشت از آشنایی صدای

 نشناسه؟ رو داره دوستش که مردی صدای آدم شهمی

 .بیرون پریدم اتاق از
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 توی اقتدارش و جدیت. رسیدمی نظر به صدا همون که صداش بود، من به پشتش

 از لحظه همون خواستمی دلم. اومدمی نظر به بیشتر مشکی شلوار و کت اون

 رو مرد این واقعا من. شدم ترنزدیک. نبود وقتش اینجا و االن ولی کنم بغلش پشت

 .بود شده ترافتاده جا و ترپخته بودم مطمئن بودمش، ندیده که این با! دارم دوست

 ترعصبانی یعمه شوهر و عصبانی یعمه رویروبه و بودم ایستاده پشتش دقیقا

 عمیقی نفس. باشه ازش خبری نبایدم زدم، پوزخندی. نبود پسرعمه از خبری. بودم

 هر از ترمخوف و ترتیره خونه این نظرم به حاال. کردم نگاه خونه بر و دور به و کشیدم

 :گفت من به خطاب و شد تربلند اهورا صدای. بود ایدیگه یخونه

 .کن جمع رو وسایالت برو! اطلس-

 :کردم زمزمه

 .انآماده-

 کنارم دفعهاین و برداشت رو چمدون اتاق، توی رفت و برگشت من سمت به اهورا

 .ایستاد

 .گرفت سمتم به رو موبایل و کارت و زد زشتی خندنیش عمه شوهر

 !پسرم نکنه درد دستت-

 شوهرعمه دست از تقریبا   رو موبایلم و کارت و انداخت بهش پراخمی نگاه اهورا

 .کشید

 .رفتیم بیرون حرفی هیچ بدون و گرفت هاشپنجه میون محکم رو دستم

 .گرفت راه اشک
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 بگیره رو بدنم تمام غم لحظه یک شهمی باعث که سیاهه و زشت قدر اون خونه این

 خودش اگه فقط شم،نمی جدا اهورا از وقتهیچ دیگه شد؛ تموم دیگه رفتم، دیگه اما

 .فشردم هم روی رو چشمام و گرفتم گاز محکم رو لبم. برونه خودش از رو من نخواد

 جا همون و شدم دور هاشآدم و خونه و حیاط اون از اهورا دنبال و پوشیدم رو کفشام

 نتونستم حتی بود، منتظرمون تاکسی.برنگردم وقتهیچ دیگه که کردم عهد خودم با

 یهمه اما بزنم؛ حرف باهاش اینکه به برسه چه ببینم حسابی و درست رو اهورا

 !رو همش ،کنممی جبران رو هااین

 عسلی چشم تا دو یهو که بشم سوار خواستم داد، جا عقب صندوق توی رو چمدون

 :کرد زمزمه ایشرمنده و غمگین صدای با که گرفتم ازش رو روم. شد ظاهر جلوم

 .ببخش-

 .دلخورم فقط من ببخشمش، بخوام که ندارم کینه کسی از من-

 یک و وایساده سرم پشت کسی کردم حس. کردم پاک دستم پشت با رو اشکام

 .اهوراست کردم حس جورایی

 :کرد زمزمه دوباره و انداخت پایین رو سرش رومروبه عسلی چشم مرد

 و هاضربه تمام جواب تو اما گردهبرنمی تو پیش وقت هیچ اطلس کردممی فکر! اهورا-

 اطلس پافشاری و اصرار اونم و دادی ضربه یک با فقط و زدم بهت که هاییمشت

 .بود تو پیش برگشتن برای

 :داد ادامه دوباره و کرد مکثی

 .ببخش رو من هم تو-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر B.H.R|  میمونه تو پیش همیشه نفر یک رمان

 

    roman.ir1www.         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

258 

 

 کردم آرومی خداحافظی ب**ل زیر منم و زد شونش به دستی حرفی هیچ بدون اهورا

 و بودم زده زل اهورا رخنیم به بودیم، تاکسی توی که مدتی تمام. شدیم ماشین سوار و

 .بود خیره جلو به فقط و گفتنمی چیزی اونم

 و بودم اهورا رکنا. شدم جاگیر هواپیما یپنجره کار صندلی روی بعد، ساهت نیم

 و رسیدمی هامرگ به فشار با خون تپش، بار هر با. شنیدممی رو قلبم قوی هایکوبش

 به اهورا سر یهو که کردممی فکر داشتم. کنهمی درد کمی قلبم کردم،می احساس من

 .رسید چشمام به آخر در و زد گشت صورتم توی نگاهش. برگشت طرفم

 بهتری؟ االن-

 .شدم خیره چشماش هب و زدم لبخند

 .خوب خوب،-

 ...اونا دونستمنمی من-

 .کردم قطع رو حرفش

 .نزنیم حرف درباره بیا دونستم،نمی منم-

 .زد جذابش هایلبخند همون از یکی

 !شدی خانوم چقدر-

 شدی؟ آقا قدر چه بگم باید االن-

 .داد تکون طرفین به رو سرش و کرد بلندی یخنده

*** 
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 چشمک سرمون، باالی آسمون هایستاره مثل شهر هایراغچ. کشیدم عمیقی نفس

 اولین سامین با که بودیم کوهی همون باالی ،نشست لبم روی عمیقی لبخند. زدنمی

 هیچ االن تا. زدم زل اشچهره به و برگردوندم سمتش به رو سرم ،بودم اومده بار

 توی بودم خواب تیوق کهاین راجب منم و بود نشده بدل و رد بینمون ایمکالمه

 نبود، الزم نظرم به. بودم نپرسیده چیزی بود، شده گفته چی خانواده اون یخونه

 من به کوتاهی نگاه از بعد. گرفت رو نگاهم سنگینی. کافیه هست، اهورا که همین

 ثابت نور پر اما کوچیک ستاره یک روی انگشتش برد، آسمون سمت به رو دستش

 .موند

 که دختری به رو اون تا خواسته ازم مادرم و منه یستاره نای گفتم بهت یادته-

 بدم؟ هدیه داشتم، دوسش

 :گفت ستاره، همون به خیره و نشد جوابم منتظر

 .بدم هدیه تو به رو ستاره اون خواممی-

 اومد، سراغم به همزمان حس چندتا. دوخت من به و گرفت ستاره از رو نگاهش

 .تعجب و ذوق شادی، خوشحالی،

 .همیشه تا شدن همراه هم با و گرفت محکم رو رو قلبم دست معقل

 انگار زد، چشمک ستاره. انداختم بود، داده نشنونم آسمون توی ایستاره به نگاهی

 درحالی. مونهمی تو پیش همیشه که نفری یک همون اینم بیا گفت زد، چشمک خدا

 رو اهورا دست گرمای. مانداخت پایین رو سرم بود، پرکرده رو صورتم تمام لبخند که

 ایدیگه وقت هر از ترقشنگ امشب که رو صداش اون از بعد و کردم حس شونم روی

 :بود شده
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 .بمونه من پیش همیشه برای باید نفر یک-

 :بده ادامه دوباره شد باعث که شدم خیره چشماش به من و کرد مکثی

 دوستانی تمام به تقدیم.*بمونه تو پیش همیشه برای باید نفر یک هم طور همین و-

 *همتون از ممنون و خوانندمی رو رمان که

 

 :کرد کامل رو حرفش و گذاشت شونم روی رو سرش. کشید عمیقی نفس

 .مونهمی پیشت همیشه که باشم نفری اون خواممی-

 .زندگی خوب حس پراز بود، شوق و ذوق از پر لبخندم. شد رد چشمام از شادی برق

 من و گذشت چقدر نفهمیدم. شد خیره چشمام به و برداشت مشون روی از رو سرش

 .بودم چشماش مشکی آسمون محو

 از دفعهیک. بگیرم رو زندگیم مهم تصمیم تونستممی حاال بودم، بزرگ دیگه حاال

 :گفت و داد تحویلم جذابش هایلبخند همون از یکی شد، بلند جاش

 .کن ازدواج من با-

 توی دستاش که درحالی و برگشت. کنم تحلیل و هتجزی رو جملش نداد فرصت حتی

 که بود شده دور قدمی چند. افتاد راه به بود، کرده مشکیش ایچهپار شلوار جیب

 گفت نه؟ دیگه، بود خواستگاری درسته، کوه؟ باالی خواستگاری؟ ؛اومدم خودم به یهو

 که االنه کردم احساس که جوری نشست، لبم روی شادی لبخند کن؟ ازدواج من با

 فرا رو بدنم تمام هیجان. شد پمپاژ هامرگ تمام به سرعت با خون. بخوره جر دهنم
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 به رو و انداختم سرم توی حرص با رو صدام. شدم اهورا رفتن متوجه دفعهیک. گرفت

 :گفتم رفت،می داشت که جایی

 گفتی؟ چی االن! اهورا-

 :کشید داد متقابال هم اون

 .گفتم واضح بود، الزم هک ایاندازه به کنم فکر-

 به که طورهمون و شدم بلند سرعت به جام از. موند باز دهنم و شد گرد چشمام

 :گفتم دویدم،می اهورا سمت

 بکشی رو راهت طورهمین و کنی ازدواج درخواست محترم خانوم یه از نداری حق تو-

 چی؟ ندادم مثبت جواب من اگه بری، و

 دنبالش که طورهمون شد باعث و برداشت رو هکو کل اهورا بلند یخنده صدای

 امید و حقیقت به لبخندی و اهورا به عالقم عمق به لبخندی ؛بزنم لبخند دویدم،می

 :جمله این در نهفته

 .مونهمی تو پیش همیشه نفر یک

 

 "واسم بودنت کافیه ترینم خوشبخت تو با"

 "باهم تهش تا بریم باید راه   این"

 "شه پیدا تو با ردمک گم که عشقی بذار"

 "باشه تو جای خالیه جای هرچی"

 "زندگیمی اتفاق زیباترین تو"
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 "هامیخنده دلیل تو"

 "هامیسال و ها هفته و شب و روز تو"

 "هامیلحظه تموم تو"

 "واسم بودی تغییر که ممنونم تو از"

 "سازممی تو با دنیامو کن باورش اینو"

 "ادمد قول تو به اینو شیممی هم سهم ما"

 "شادم تو با که همین یعنی تغییر و"

 "زندگیمی اتفاق زیباترین تو"

 "هامیخنده دلیل تو"

 "هامیسال و ها هفته و شب و روز تو"

 "هامیلحظه تموم تو"

 (خسروی سیروان از اتفاق زیباترین)

 

 !پایان
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 /https://forum.1roman.ir/threads/17274:  تایپ منبع

 رمان مرجع رمان یک

 که خواهید می و هستید نویسنده یا و هستید ما با همکاری به مایل که درصورتی

 به توانید می شوند منتشر و ساخته موبایل افزار نرم قالب در هایتان شعر و ها رمان

 .بگیرید تماس ما با و کرده مراجعه ما سایت وب

 

 

 پیشنهاد می شود

 

 

 

 

 I.yasi|  زرد رمان

 30roro nei|  باران بی بهاران رمان

 سین.ف|  طوفان حد رمان
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