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هززا زززز  کززه خززنانم مززد 

خواهزد ا  ییرودار صصزززاری می
اش کزه دزدر دور  زا دور  نزدیی 

کشزید  ا ز  وار زته  زود اما 
 ززر نا ززا یاری    ندیی عجیب

بردا زززته ا ززز م این میان در 
بین  زار و دود در ا  مم  نزدییم 
عشزززق بززه عزازوان راهزی بزرای 

کازد امزاردری!زا  نجزا  ههور می
ی عشززززق خزود مزخزمصززززه 

 ز  که  زرا زر و ود را عظیمی
دهزد و الشززز زاا  رار می حز 

 !اینردایان دردها نیس 

بززه خزوا زززز  خزودش نز زود   
عشزز ی که نجوا را به م شززو  
 ززز یزه ن ردم م زدل بزه خود  او 
کردم به خوا زز  خودش ن ودم 

یر ا   مزانی کزه صزا ظزه یزاری
ا زز م نجوا بود و فززرل     
خوا زتای که در مزمیرش رخاه 

بودم نجواهزایی کزه در  زار کرد  
و دود و ودش عجین بودنزدم و 
صال با با یشزز  محمد دا ا  

هزا و هماشزززیای ع ز  و  زززال
اصسزززازم  مزان عروو نجواهزا 

 .ر د  را می

هزای  هزا و بنازدیدر ژر زای دسزززتی 
دازا  میزان  زززرنو ززز    زافزززدکی بی

های ناکرد   ای ا    صزززیر و یازا هجمزه
 زززود به یاا ر به خیایی که متهم می

دیگران کردند و به دای او نو زته  زدم 
اش میزان بزاد بزه دروا   رویزاهزای دخترانزه

آیزد و  زززایزد عشزززقر مزدعزای  در می
 ززاگیای ا  اصسززاز او به مردی  ززود 

ای یازها  ک هزا  خم خورد کزه  ززززال
 زدیمیسززز م عنی در دسزززتوهزای در  

ییر ا فزا زا ی  هیزاهوی  نزدیی یری زان
 ود که نایرین  خم به  انش  د  و می

کازدر ا  خشزززم و کیازه و  او را در می
خواهد و  اصسزا زا ی که  اها   ران می

ییرد بین ع    بار  دالی فزور  می
و اصسزازر و این عشزق  اها یک مرد  

 !خواهدمی

 داننود داننود داننود
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 یمرگ ها یانم یرمان: آذرخش نام 

 بهاروند یتا: آرمیسندهنو نام

 : عاشقانه / طنزژانر 

 

 

 :خالصه

شرکت   یبا باز شدن پام تو  یول  یدم،محبت ند  یچوقتکه ه  یدختر   یتاآرم  من
از   یو همچ   یمکرد. درست مثل آذرخش زد وسط زندگ  ییر تغ  یآذرخش همچ 

 رو به اون رو شد. ینا

 

 

 

 یکم   عادت کرده بودم ییتنها ینشدم،سالها بود به ا یرهتو دستم خ یوانل به
بعد از   یمغ تلخ درست مثل زندگحال دا یندر ع یاز قهوه خوردم،تلخ بود ول

 خوردنش

که   یگهروز د یه ینمنگاه کردم ا یوار به ساعت رو د ییتو ظرف شو انداختمش
 قرار پشت سر بزارم
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که کفشام   ییبه جا یمانتو مناسب  برداشتم با شلوار  مشک  یهاتاقم رفتم  ب 
دخترا نبود من  یهبق یاندازه کفشا یعنینبود  یادنگاه کردم ز یزاشتمرو م

 نبودم ینبود دختر  یهبق یهشب یچیمه

رو برداشتم که رفتم    یدمسف  یمشک   یکفش پاشنه بلند بپوشم آل استار ها  که
رو سرم کردم زنگ زدم ب  یمبپوشم لباسام عوض کردم مقنعه مشک یرونب

 یدکردم سوار پرا  یم  یمکان ساده زندگ   یهتو اپارتمان تو    یینآژانس و رفتم پا
دادم  وارد   بشکه تابلو آژانس باالش بود شدم سالم کرد ک اروم جوا  یدیسف
ک توش   یبزرگ   یکجا برم منم ادرس شرکت تجار  یدکه شد پرس  یاصل  یابونخ

دغدغه خودش رو  یشدم هرک  یرهخ یابونکردم رو دادم به ادما تو خ  یکار م
 رو حساب کردم یهحرف کرا یب  یدیمساعت رس یمداشت بعد حدود ن

بود که من  ییشدم وارد شرکت شدم دوازده طبقه اش واسه اون جا یادهپ و
به گوشم  یادیز یبود صدا ها یکردم و هر طبقه مخصوص کار  یتوش کار م

 زدن یحرف م یگروه   یاخورد همه  داشتن دوبه دو  یم

 ۵۰ یبامرد تقر  یهشرکت بودم که  یسرئ یمن طبقه هشتم بود من منش کار 
رفتم   یباهاش ب جلسه ها م  یو خوش برخورد وقت   یپخوشت  یلیساله بود خ

 یخوب بود سوار اسانسور شدم خال  یلیکرد کال خ  یدخترم صدام م  ینتو ماش
شده   عثکوتام با  یال استارا  یشدم شلوارم کوتاه نبود ول  یرهبود به کفشام خ

   باشه یرونبود مچ پام ب

با  یستاداسانسور اکردم   یم یتمنم رعا یداد ول ینم یر اصال گ یمسار ت اقای
 با یول یرونلبخند اومدم ب
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 یکه تو اون طبقه کار م  ییهمه کسا یسادمکپ کردم و وا  یدمک د  چیزی 
 یه یهوچه خبر بود  ینجابودن و پشتشون به من ا یسادهوا یبکردن ب ترت
مرد بود  یه  یعنیادم    یدمدقت کردم د یروناز وسطشون اومد ب  یجسم مشک 

 یافشوق یع سر  ینمشبه سمتم اومد و تازه تونستم خوب بب یبا پوزخند بد
بلند  چقدمیمشک  یرهنتک  شلوار هم رنگش و پ یکردم کت  مشک   سکنا

 یچشا  یلب گوشت   یقلم  ینیب  یسشوف  یکوتاه بودم فقط کم  یمن کم  یبود ول
طرف انداخته    یهبلند که  همرو    یکه جون خودم سگ داشتم با موها  یمشک 

   یاسکن شد کالپورت شکاف  یدمبود به خودم اومدم د

زد برگشت  یبر اندازم کرد و چرخ  ینمبلند  کردم تا خوب صورتشو بب سرمو
بمش شروع  کرد به  یلیخ یصدا یاسمت اونا ک برگشته بودن سمت ما ب

 حرف زدن

    ینها یدگ  یک م  یشرق م یپس مشرق  - 

اومدم  یزمیزگیمور یاسوال  یر برد ز یمنگاه بهم کرد االن کوتاه یه یکهبا ت بعد
 دهن باز  کنم که ادامه داد

 هست!!  یگفتم االن ک   - 

 باز اومد سمتم با جرئت نداشتم تو چشاش نگاه کردم گفت بعد

 یشهشروع مساعت چند  یکار  یمتا یارنب یفمادمازل تشر  یممنتظر بود - 
 لب باز کردم

 نذاشت حرفم رو بزنم و داد زد  من - 
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 ساعت شروع کار -  

 اروم لب زدم هشتدادش چشمام رو بستم و باز کردم از 

 بمش گفت یصدا با

 چند - 

 تر گفتم  بلند

 هشت - 

 یمسارت یبود پس خود اقا یک   یگهد این

در اورد و روشنش  رد  یبشاز تو ج یشوکجش گوش یشخندبا ن کجاست
 یاالن چنده به ساعتش نگاه کردم هشت و س -گرفتش رو هوا روبه رو من 

 یهبرگشت سمت بق یبشباز گذاشتش تو ج یمهشت و ن -من  یقهدق

 بلند گفت یبا صدا 

 بره سرکار خودش یهرک  - 

د همه از ترس رفتن سر نگام کر  یز رفتم که برگشت و ت یزمب سمت م سریع
پسره بلند  یخواست لب باز کنه ک صدا یکار خودشون بهار اومد سمتم و م

 گفتم   -شد 

به  یارو ینبهارم رفت و من موندم و ا یسر کار خودش خانم سلطان  هرکی
 سمت اتاقش

 نگاهم کنه گفت ینکهو بدون ا رفت
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 یمسار ت یاتاق اقاباشه و رفت تو  یزمهمه پرونده ها رو م یگهد یقهتا دوق -  
   دونم یچه خبر ک من نم ینجاا

   درش اوردم بهار بود یفماومد از تو ک یمگوش  یامپ صدای

گذاشتم رو   یوگوشو جاش اومده یمسار دونم پسر اقا ت ینوشته بود فقط م 
 یاو همه پرونده هارو بغل کردم و رفتم سمت اتاقش در زدم ک با صد یز م
 گفت  یراشگ

 کردم نگاش نکنم که  موفق شدم  یتو رفتم داخل  سع یاب - 

 و خم شدم و تمام پوشه یز عادت رفتم پشت م طبق

 یسادمو اومدم روبه روش وا یدمچ هارو

 شروع کردم به گفتن یکمتو دفترچه کوچ از 

 ساعت  یک - 

 واسه  یانم یزدیا یاقا دیگه

 داده یهتک یدمو همه رو گفتم و سرمو بلند کردم د جلسه

 یالشمخ  ینخودمو خفه کردم ع  یو چشماشو بسته االن من واسه ک   یصندل  به
 هوا چشماش رو باز کردهول شدم  یکردم ک ب   ینبود داشتم نگاش م

 یبلند شد  و به سمت پنجره سرتاسر  یشاز رو صندل یینسرمو انداختم پا و
 رفت

 شما -و برگشت سمتم اشاره کرد به پاهام  شیبکرد تو ج  دستاش
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 شرکت؟؟با تعجب به یاریدم یفتشر  ینجوریا همیشه 

 پام من یرونیپاهام نگاه کردم چشه اخه فکر کنم واسه ب 

 یمسارت یاقا یول - 

 وسط حرفم انگار کال عادت داره پرید

 از فردا با لباس مناسب   بابام بابام منم منم - 

   و با دست اشاره زد برو یسر کار مرخص یاریدب یفتشر  

 داره بعد اداش رو در اوردم  یفچه پروو تشر یرونبهت از اتاق زدم ب با

و دفترچه رو انداختم تو  یز بابام منم منم پروووو رفتم نشستم پشت م بابام
 در اوردم و شروع کردم به ور رفتن باهاش یمونداشتم پس گوش یکشو کار

 یگهم یرمکه م  یرگاهیکردم هر تعم  یرشه بود اندازه پولش تعمخراب شد باز 
 همش تو هنگ چند ضربه به صفحه اش زدم یستبهش ن یدیام

 یکپ  یهک  یگهد ینسرمو اوردم باال ا یپا شخص یدرست شه که با صدا یدشا 
 یتوجه بهم رفت تو اتاق اقا یپسره بود ب  ینا

 زنگ خورد پروا بود یمکه االن مال پسرشه گوش  یمسار ت 

 اخرشم   شد یدرست نم یزدم رو گوش یم هرچی

    نهاربود کار کردم یمکه تا  یک شدم اونم قطع کرد تا ساعت  یالشخ بی
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 یپروا بودبا بدبخت     بلند شد یمزنگ گوش یخشک شده بود صدا کمرم 
 وصلش کردم

 الو - 

 چرا  الو درد  - 

   ی؟؟د یزنم جواب نم یزنگ م هرچی

 هنگ بود جون پروا یمگوش  -  

  یینپا یاخوب دم شرکتم ب -  

 رو برداشتم و رفتم سمت اسانسور یفمک    کرد  قطع 

همه پله رو  یندکمشو زده ا ییناز پا یک   یستمعلوم ن یومدموندم ن یهرچ  
ضرب گرفتم بالخره اومد   ینبا پام رو زم  یادتا ب  یسادمپس وا    مبر   یتونمکه نم

 یضیمر  یبود از اسانسور ترس نداشتم ول یتوش نبود خال یکس  تندرفتم تو
ارومش گفت  یخانم با صدا  یرمبگ ینفس تنگ  یگهگاه   شد یباعث م یمقلب

 پروا یدمکه د   یرونهمکف اومدم ب

 داده و ژست  یهرنگش تک یپژو ارد ینبه ماش 

 رفتم سمتش  یداشتم مخودش رو گرفته مخصوص

 از همون جا داد زد: یانیتبا عصب ک

 !؟ یاومد ینم - 

 باز کردم و نشستم یندر ماش ریلکس
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 به هم شروع کرد به غر زدن: یددرو کوب یتعصبان با 

 شرکت دعوام شد با بهت نگاش کردم یسبه خواطر تو با رئ - 

 ها؟؟ - 

 با اون بعد با چشم و ابرو به سمت چپ اشاره کرد   ها و مرز  - 

 داشت یدجد یسبه رئ یبییهمون پسرس که شباهت عج یدمکردم د  نگاه

 گفت و به جاده چشم دوخت  یالیخ یلب ب  یر گفت؟؟ ز  یم یحاال چ  - 

 گفتم  دوباره

 شده بود یدونم چ  یپکر بود نم یگهتر برو د یع نهار کمه سر  یمتا - 

 شده؟؟  یزیچ پروا

 نه - پروا

 زدم پشت گوشم موهامو

 ف من تا فرحزاد رفتم بگو چته یتو  بگ  - 

 دستشو تو هوا  تکون داد 

 یدمخند یز رکرد  یم یرو مخم فوتبال باز یستونرئ ینبابا ا یچیه - 

 که کنارش  یکی اونیستن یسمونرئ - 

 یمبا تعجب ن یمسار ت یپسر اقا یدجد یسرئ بود

 خودش گفتبا بهت برگشتم  سمتش -بهم کرد  نگاهی
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 خودش گفت؟؟ -  

 نده یهبه در تک یتااره آرم - پروا

 پروا کردم یدروبهبود شد یکتم جالب بود چقد مرموزن ترافاز در گرف تکیمو

 یمپروا برگرد شرکت تا غذا سفارش بد - 

 کردم پروا  یر که بد اخالق منم امروز د  یسامونمرئ یشهم دیر 

 یدطول کش یقهده دق یمتا برگشت یمباشه بر  - 

 یدمبوس گونشو

 پروا  عشقم یمرس - 

 نکردم یکار  - 

 یدملپش روکش  بخر بخور  یزیچ یهبرو از فروشگاه  

 باشه مامان - 

 فعال  پروا بزرگ

    خداحافظ - 

 اصال   تو فروشگاه رفتم

 بخره رفتم یدونست چ  یداشت ادم نم یز م یز چ اینقد

   کردم  یداسرد پ یچساندو یبا بدبخت  یخچاالش سمت

 تو صف حساب کردن یقهحدود پنج دق ینوشابه قوط  یه با
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 و رفتم سمت شرکت  یروناز فروشگاه اومد ب یع سر  بودم 

   شانس من اسانسور پر بود بازم

خودمو  ینهار تموم شده بود و همه منتظر اسانسور بودن با بدبخت  وقت
بهار  یشگرفتم برم پ  یمتصم یومدهکه معلوم بود اقا فعال ن  یوندم باال جوررس
   یز م یر گذاشتم ز  یدوخر یک وپالست یفک

 گشتم نبود  یهرچ بود پس از پله ها رفتم یینبهار طبقه پا کار 

 یشماومد پ سلن

 ی؟کن  یم یکار چ ینجاا یتاارم - 

رفت باال   یدمد  یمسار ت  یاومد اقا  یگرفت رفت االن که داشتم م  یمرخص  بهار 
 بدو

 کردم و از پله ها رفتم باال  یخدافظ  بروسرسری

 بود یبشکارم دستاش تو ج  یز داده بود به م یهتک دیدمش

  یننداشتا یدراه پله گوشه سالن بود بهم د چون

 ینگات م یجو اخالق وقت   یهبخوره تو سرش    یشجذاب بود جذاب  یلیخ  بشر 
 قبل  یکرد  یکرد احساس م

 اروم رفتم سمتش   اون تا تهشو خونده یحرف بزن  ینکها از 

 با اخم یسادمبرنگشت جلوش وا یول یدپام شن صدا
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 یدمشد یکه از وقت   یشخندنگام کرد با همون ن غلیظی 

 یرانگار شما کال به د یخانم مشرق  -رو لبش پاک نشده بود  از 

 قدم یهگرفت و   یز شو از م یهتک یدعادت دار اومدن

 جلو دستام توهم قالب کردم من اومدم شما اومد

 هه من نباشم  -رو مخم بود  یشخندشن یصدا نبودید

    زبونم با لبم تر کردم یتا اروپا برگرد یبر  یدبا شما

 بهم کرد یگفت نگاه کوتاه   یم یقتنزدم چون حق حرفی

 یبرهرفت سمت اتاقش نفسمو ازاد کردم صدا و و

 یداشبرداشتم با زحمت پ یز م یر از ز یفماومد ک گوشیم

 یوا - تعجب جواب دادم الو یاببود پرواکردم

  یخفه ا یغ ج یقرار داد تموم شداز خوشحال   آری

 کشیدم

 خودمم باورم یگ   یراس م ییوا - 

 بهت  یکنم آر  یهگفت تا پنجشنبه تخل  نمیشه

 فعال قطع کردم یاومد اوک  یسمزنگم رئ می

 پدرمادرش از یخوشحال بودم پروا تو بچگ  واقعا

 دوسال   کرد  یداده و با مادربزرگش زندگ  دست
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 یرپ یبود ول یادم خوب  یلیمادربزرگش مرده خ که 

 مادر بود از اون موقع پروا یهبود واسم مثل  شده

 با صحاب خونه قرار داد یمن ول یشپ یادخواست ب می

 منم   من یشپ یادکا قرار داد تموم شده م  داشتحاال

 یاکه قرار بود ب  یزدیا یدنبال پرونده اقا یز م یر سرمو بردم ز یامدر م ییتنها از 
 با شتاب سرم اوردم باال  یکیم سال یبا صدا

 دادم رفت هوا بدبخت یز خورد به م یبا صدا بد سرم

کنه خودمو جمع کردم دست به سر نگاش   یکار دونست  چ  یکرده بود  نم  هول
 یدمکرد غر 

   یید؟بفرما - 

هستم بدون حرف شماره  یزدیگوشه لبش تا خندش قطع شه ا  یدکش  دست
 تو گوشم یچیدبمش پ یگرفتم صدا  1

   بله؟؟ - 

 یاداومدن بگو ب یزدیا یاقا - 

   زد و تشکر کرد یحیبا دستم اشاره کردم رو به اتاق اونم لبخند مل 

بلند شدم   یع سر   یدمشکنم د  یداتر پرونده رو پ  یع تا سر   یز م  یر خم شدم ز  بازم
درو باز کردم رفتم  تو یاب در زدم   اومد یاقش صداشون مو رفتم سمت ات

 یزدیداخل بدون نگاه کردن به ا
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

تونم   یشو احساس کردم منگاه مسخره  ینیسنگ  یول  یز رو گذاشتم رو م  پرونده 
 بیونیر با حرص اومدم بهمون گم شو بود   یبا دست اشاره کرد برو ول   برم؟؟
   سددم باز کردم و شروع کردم به خوردن یچساندو   شعور 

 خودمو مشغول نشون  یروناومد ب یزدیساعت ا یمن بعد

دو  یولطفا جلسه بعد یخانم مشرق  یز اومد جلو و دستشو گذاشت رو م دادم
 یدبزار یگههفته د

 و رفت یدار د یدشرت کم به ام یعنی یناخدانگهدار باشه - 

    یدار د یدبه امپشت سرش اداشو در اوردم 

همه داشتن دنبالم  یادگفت م  یدپروا زنگ    تموم شد  یکار  یمتا  ینیخوام نب  یم  
   یرفتنم

دستم تونستم برم یمن نم یرونب یاداون ن تایرونب یومدفعال ن یمسار ت یول 
    چونم یر زدم ز

تو  ییاومده الو کجا یپروا بود حتمدرش اوردم یفماز تو کزنگ خورد یمگوش   
 یفعال نگفته م یسمتو برو رئ یخوا یاست دم در منتظرتم اگه م  یقهده دق

 تک بزن یداره بخرم اومد یچ  ینمفروشگاه بب ینا یرمتونم بدم ن بابا م

 باشع - 

درک      یومدگذشت ن  یقهپنج دق   یفمپرت کردم تو ک یوقطع کردم و گوش   
در اوردم که به پروا بزنگم    میگوش      یرونبرداشتم و از شرکت اومدم ب یفمک

 تک زدم بهش   
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 یشاز درب داغون   یشناختمرو م ماشینش 

 یماومد و سوار شد یع سر    یادتا ب یششپ موندم

   ی؟؟اومد یر چقد د -  

 یششخواد برم پ یمنم اصال دلم نم   یرونب یومداصال ن یشعور ب -  

 پروا حواسش نبود   با مشت زدم به بازوش یزندم ول یداشتم حرف م من

   ی؟؟چته تو فکر  - 

    یتاآرم - یدنال 

 یه؟؟چ - 

 در اورد یهادا گر  

 اخراج شدم - 

  ی؟چ  -     

   ی؟؟رفت  یستماه ن یک همش  یخاک   چطور اخراج شد یعنیخاک  

 ماه کار کنم  یهقرار شد  -    

دهن   ستخدام شدم امروز اخراج   ا یروز کارم خوب بود استخدام شم   د  اگه
 بهش کردم  یکج 

    ی؟؟کرد  یچه غلظ  -     

 راپورتم بهشون داده   یکیدونم  ینم - 
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

   ی؟؟حاال چ  -من   

 نداره؟ یاز ن یروشرکت شما ن -  

 گذاشت  یدصحبت کن شا یسبا رئ یاتو ب ینه ول -  

 یاممجبورم ب -  

چون واقعا    من    یشپ یادار امشب بخونه تو لباس بر  یمبر  یراست     دیگه
با  یچون چرا قبول کردم   از خونه  لباس خونگ  یتنها ب  یرفتحوصلم سر م

 باال شهر بود یباخونه پروا تقر   مانتو شلوار واسه فردام برداشتم   

 خسته بودم   ینقدبه زور خودمو انداختم تو خونه ا  یدیمرس  یقهدق  یستبعد ب 

  تو کارتون    یبزار یلکمکم وسا  یدنزن  با یپاشو پاشو خودتو به خستگ  - 
 خودمو ول دادم رو مبل

 استراحت کنم بعد  یکمجون پروا خستم بزار   - 

 دم    یپس من غذا سفارش م - 

فقط        تو کارتون  یماپن تا بعد بزار  یز رو م  یزارمم  ینتاز تو کاب  یلوبعدم وسا   
خوابم برد  با  یدونم ک  یچشمام بستم اصال نم  تونستم سد تکون بدم   

 زد   یاز تو اشپزخونه داشت داد م   یدمنکره پروا از خواب پر  یصدا

      یدارمبابا ب یدارمب -  

ساعت  هفت      یدیمساعت چهار صبح خواب   یدصبح پروا ازم کار کش تا
 بودم و سرم یدنخواب یشتر سه ساعت ب  م   شد یدار ب
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

  یادپروا خواب بود   گفت موقع نهار م  شده بود    سنگین 

فنجون قهوه خوردم که  یهحرف بزنه   فقط  یمسار نهار هم با ت یمهم بر  که
که در اون صورت        یابونآژانس نداشتن مجبور بودم برم سر خ    یرهخوابم نگ

 حدود    یرسیدمم یر د

  بود    یقهو پنج دق یستساعت هفت و ب  بودم    ینمنتظر ماش یقهدق پنج
 بود یدمشد یک تراف     یشماخراج م یحتم یرسیدمم یر اگه د

 تر یعسر  یشهاقا اگه م -    

   یچشم ابج  -    

با دو خودم         یینپا  یدمحساب کردم و پر   یهکرا  یع سر   یدیمرس  ینچهل م  عد
 رو رسوندم به اسانسور   

خوب شه    یدمچند بار پلک زدم تا د  زدن    یدودو م یچشام از کم خواب   
 یروننبود   نفسمو دادم ب یکس    یروناز اسانسور اومدم ب

 فعال یومدهاوف ن - 

  یگی؟؟منو م   ی؟؟ک   - 

 با شتاب برگشتم پشت     

 بود   اب دهنم قورت دادم   یسادهچنار پشت سرم وا مثل

 سالم  -  

 وقت اومدن     یک عل یرمگ  -   
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 رمان  کی

 بود   یک به خدا تراف -    

 سرکار    ییدبود  خانم تنبل بفرما یبهونه جالب -  

    یستممن تنبل ن - 

   معلومه - 

 بعد به پاهام اشاره کرد 

 شرکت؟؟    یاریدب یفتشر  یمگه نگفتم با لباس مناسب تر   - 

 یدقت نکردم برم خر و - 

 یدمخانم تنبل   با اخم غر    یدار یلدل ینه خوشم اومد واسه همچ  -  

   یستممن تنبل ن - 

 از  کفشاتون معلومه - 

به کفشام نگاه کردم   اه از نهادم بلند   توجه بهم رفت تو اتاقش    یو ب    
   تو سر خودم    یدمشد   بند کفشم باز شده بود   کوب

خم شدم و بستمشون     چطور بستمشون    یدمعجله داشتم  اصال نفهم انقد
در        دفترچه برنامه هارو با پوشه هارو بردم اتاقش    یز م یر گذاشتم ز  یفمک   

اومده نا خداگاه وزنم افتاد  یدر بود و خوابم م یرهزدم   چون دستم رو دستگ
 و پرت شدم داخل اتاق    یرهرو دستگ

نگاش کردم   اول با تعجب نگام کرد   بعد  یبا بدبخت    یدفاز خواب پر  کال
   یدترک یهو
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

  ی؟؟شما ندادن خانم مشرق  یاددر زدن  -   

 ینکهداد زد و ا  یمن افتادم و از قصد نبود ول  یدد  ینکهبغض  کردم هم واسه ا 
بده   سرمو گرفتم باال   جوشش اشک تو چشام  یادمداشتم که  یومگه من ک

 حس کردم   

با    یز روز م یدمتوجه به تعجبش پرونده هارو چ یتعجب نگام کرد   ب  با
از کردم   رو ب  یکمو دفترچه کوچ  یز جلو م یسادهکرد   وا  یچشاش کارم دنبال م

 جلسه داشت  یهامروز فقط 

 یشجلسه واسه طبقه هفت و ش یهامروز قراره  -   

ساله   یک  یپرونده ها   یدبا    یدبد  یحتوض  یدو بهشون درباره پروژه جد  بزارید
 دفترچه رو آوردم    یدکن  یگذشته رو برس

 نافذ زل زده بود بهم البته با  یلیو نگاش کردم   خ پایین

  یشگیهم پوزخند

 تونم برم؟  یم -   

 یقینفس عم    یروننگاشو ازم گرفت و با دستش گفت برو   از اتاق اومدم ب  
  یدمکش

دست اشاره کرد  یاب   یرونبعد از اتاقش اومد ب یقهاروم شم   حدود ده دق تا
 یاب

   یدتو جلسه باش یبه عنوان منش یدشمام با یخانم مشرق  - 
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 رمان  کی

دفترچه ام رو برداشتم و پشت    یشعور بکرد     یدتاک یرو به عنوان منش  
   سال واسه کنفرانس داشت یدونه یسرش روه افتادم   هر سه طبقه ا

طبقه رو بره   اسانسور بالخره اومد   اول اون   یک   ینتونه با پله ا  ینم  یعنی  
باهاش تو اسانسور تنها باشم   ینکهرفت داخل منم پشت سرش   اصال از ا

به طبقه    یختهواسه اون هزار تا دختر خوشگل خوشگل ر   یدمترس ینم
   یدیمهفت رس

 همه بلند شدن  یرونب یدمپر  یفور  

 احترام واسه

 تو سالن کنفرانس باشن   بعد برگشت گهید یقههمه تا پنج دق -  

 به من رو

 بزار فردا  یینمنم حوصله ندارم جلسه طبقه پا یادهچون تعداد ز -  

 اروم سر تکون دادم و تو دفترچه نوشتم  

 یزبونم که ندار - 

 رفت    یدتوجه بهم راشو کش یب  یبا بهت سرم اوردم باال   ول  

 ینتر  یک م   نشستم رو نزدمحکم پشت سرش رفت یحرص و قدم ها با
که   یمهم یز اون سرپا بود   شروع کرد به حرف زدن  هرچ یبهش  ول یصندل

 بود ینهم یفمنوشتم   وظ یگفت رو م  یم
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 رمان  کی

در عرض سه روز  یدما هست   با یپروژه ها یناز مهم تر  یکیپروژه  ینا -   
   یمبد یلشتحو

 یمچون مجبور یمد یخونه من و کارارو ادامه م یریمشده باشه همه شب م 
به حقوقتون اضافه کردم   همه موافقت کردن   قرار شد امشب   یمشبم کار کن

 خونه اش یمهمه جمع بش

 یرونام   از فکر اومدم ب  یمنش یهباشه برم چون فقط    یاز من فکر نکنم ن  یول 
 یمسار ت یاقا - یدمپرس یسوالم م یدو پشت سرش وارد اسانسور شدم   با

 باشم؟؟   یدمنم امشب با

 اره    -  

 ام یمن فقط منش یول - 

 رخش رو کج کرد طرفم یمن   

 دم  یمن دستور م ینجاا - 

از پشت      یرونمحکم رفت ب یبا قدم ها   یسادموقع آسانسور وا همون
 برگشت یهوه اداش رو در اوردم ک

 خشکم زد 

 یخانم مشرق  یددار یما یگهد یپس هنرها -  

 شدم یر کرد   ش  یدتاک یرو خانم مشرق    

 یمسارت یاقا یدمن اشنا بش یفعال مونده با هنرا - 
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 رمان  کی

از  یمن با غرور از کنارش گذشتم   ول یندفعهکردم   ا  یدرو کلمه اخر تاک    
   یهبلندش معلوم بود چقد عصبان ینفس ها

اونم   یز توجه بهش نشستم پشت م  یب     یزدم   دمت گرم آر  یطانیلبخند ش 
در اوردم و  یمنهار بود  گوش یک نزد یبابه هم   تقر  یدرفت تو اتاقش درو کوب

 یباز یرزاشدم و شروع کردم به ام یخیالشزنگ زدم به پروا   جواب نداد  ب
دراوردم    یمتو گوش از پا سرم  یکردم   با صدا  یر گ  یکلمه ا  یهتو  یکردن  لعنت 

 یسهمون پسره بود که گفته بود رئ

 یدابخارم   بالخره کلمه رو پ یتوجه بهم رفت تو اتاق   منم کال ب  یبازم ب  
 کردم   با ذوق واسه خودم دست زدم  

 اومد   یک   ینبا صداش سرم اوردم باال   ا   یهم که دار یریخود درگ -  

 لبخند ژکوند بهش زدم      یماومد یدبود یغرق باز یوقت  -  

 یدمبازم زنگ    یرونبهم رفت   عقب گرد کرد و با پسره رفتن ب  یغره خفن  چشم
 یرونبازم جواب نداد   حوصله نداشتم برم ب   یبه پر 

   بهم فشار اورده بود    یهم گرسنگ  یاز طرف  

بشمار  یز سرم گذاشتم رو م بخوابم   تا یکمشکم  یالخ یاومد   ب  یم خوابمم
داشتم   ینجوریدونم چند ساعت گذشت   هم  یتو فضا بود   نم    یدمسه خواب

 یمثل چ    یز محکم فرود اومد رو م یز چ یه یهوکه   یدمد یخواب گوسفند م
 زد   ینفس نفس م یادز یتگنگ نگاش کردم   از عصبان    یدمپر 

 خوابه؟؟   مگه   ادامه حرفش یسرکارم یک     ی؟؟؟هست  یک   یگهتوو د -  
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 رمان  کی

   یرونبلندم افتادن ب یها یسرمو کج کردم که چتر    یدو پوفف کش نزد 
 زدمشون پشت گوشم و اب دهنم قورت دادم  

 اومد    یخب خوابم م -  

 و خم شد یز رو م یددوتا دستاش کوب  

 دشدم و مثل برق گرفته ها نگاش کردم   تو صورتم داد ز  یقهوه ا     طرفم

 تو مگه شبو ازت گرفتن    یچقد نفهم - 

شاد پروا    یاسانسور اومد   بعدم صدا یخواستم جوابش بدم که صدا می
بهم زل زد   نفسشو  یخیش ینشون نداد   با اون چشا یعکس العمل یچه

 نفسش به صورتم یگرم     یرونداد ب

 بود یمما کپ کرد   هرک یدنو با د یک پروا اومد نزد   خورد

 کرد   یبد م یفکرا بود

   یتاآرم -پروا   

 پا شدم اونم راست شد   هول رو کردم به پروا   یع سر   

 ی؟؟چرا جواب نداد یتوگوش    ی؟؟اومد یر چقد د -  

 یمسار ت   خوابم برده بود    -گرفت   یم یمسار که نگاشو از ت  یپروا درحال   
   رفقت تو اتاق

 داشت؟؟   یکارتچ یارو   ی؟؟چخبر ار ینجاا -  
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 رمان  کی

 مجبورم   سرمو تکون دادم   -     ی؟؟باهاش بحرف   یریبابا   االن م  یالخ  یب   -   

   یستداخل ن یکس  یگهم یچ  ینبرو بب -  

و با استرس  پامو  یتکون داد و رفت   رفتم نشستم رو صندل یع پروا سر  
 واال    یادبرم یپسره هرکار ینتکون دادم   از ا

موهامو زدم پشت گوشم     یرونخوشحال اومد ب  یپروا با صورت   یقهده دق  بعد
 سمتش    ییدمو دو

    ی؟؟؟شد؟؟   استخدام شد یچ  - 

 کرد  یخنده ا تک 

 نه   لبامو غنچه کردم - 

 چرااا؟؟   هولم داد و از کنارم رد شد   -  

نه تو شرکت  ینجادومن ا   ینکن دلمو کباب کرد یاول لباتو اونجور -  
   استخدام شدمداداشش 

 هان؟؟  

 داداشش؟؟ -   

 یکزنگم زد بهش قرار شد از فردا برم به مدت  یهاره خودش گفت تازه  -   
به  یدمنه   با ذوق دستام کوب یا یشماستخدام م ینمکار کنم تا بب  یماه امتحان 

 هم   

   ی؟؟؟جمع کرد یزاروچ یخوب   راست  یلیخ ینمهم - 
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 رمان  کی

 ت اسانسوررفت سم یکه م  یدرحال    

 -ام جمع کنم   سرمو تکون دادم    یهاونجا تا بق  یارماره کارتون هارو امروز م  - 
 دکمه اسانسور زد   یدی؟؟ادرس شرکتش رو پرس یباشه   راست 

من برم توهم برو به کارت برس   خدافظ      یستدور ن ینجااز ا یاداهم ز -  
 اسانسور اومد 

 خدافظ    - 

شرکت پرواز   ینتو ا  یمیتاصال صفا و صم    یزمشت مرفت   منم نشستم پ   
 کرد   تلفن زنگ خورد     یم

 الو  - 

 یمسارسالم شرکت ت -  

    یید؟؟بله بفرما - 

 یشهشروع م یگهساعت د یمجلسه ن  یرمگ  یمن از شرکت ستوده تماس م - 
 باشه   یدبا یو شرکت شمام حتم

  ید؟؟چرا زودتر نگفت -  

    یمونیپش یخانم با صدا  

 فکر کردم تماس گرفتم    - 

 خداحافظ    -خدافظ     یایمم یگهساعت د یمتا ن یستن یمشکل - 
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 رمان  کی

 اروم در زدم    یندفعها    یمسار تلفن گذاشتم سرجاش و رفتم سمت اتاق ت  سریع  

سرشو از رو برگه ها بلند کرد و    یز م یکرفتم داخل   رفتم نزد   ییدبفرما - 
 شد    یرهم خبه

شروع  یگهساعت د یماز شرکت ستوده تماس گرفتن و گفتن جلسه تا ن -  
 و فراموش کردن که تماس نگرفتن   یشهم

 اخماش رفت تو هم 

 یمخب   بر  یلیخ -  

رو برداشتم   اونم از اتاق   یاز مورد ن  یلبا وسا  یفمو ک  یروناز اتاق اومدم ب  سریع
 دکمشو زد  و رفت سمت اسانسور و  یروناومد ب

 ییدمدو    یداسانسور رس   رو گرفتم دستم و برگه هارو بلند کردم      یفتند ک  تند
بود با مخ بخورم  یک کنار مبل و نزد  یعسل یهکرد به پا  یر سمتش که پام گ

   شدن ینبرگه پخش زم یول  خوردم و خودمو گرفتم    یسکندر   ینزم

کنار گوشم   یقشعم ینفسا یخم شدم تا جمعشون کنم   صدا یهول هولک  
 یلیسرخ تو دوم یپر حرص و چشا یبا نگاه  یقااومد   سرمو بلند کردم   دق

   بود   چشام مثل خر شرک کردم و نگاش کردم    یسادهوا یممتر 

برگه  یهپشت گردنش و خم شد و برگه هارو جمع کرد      یددستش کش کالفه
 رد سمتش   مونده بود   دستمو بردم سمتش اونم دستشو او

برش داشتم و بلند شدم    یع فقط چند لحظه دستم خورد به دستش   سر   
نگام کنه برگه هارو داد دستم     ینکهو بلند شد   بدون ا  یروناونم نفسشو داد ب
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 رمان  کی

اروم رفتم سمتش   حدود ده  یدفعهرفت سمت اسانسور و باز دکمشو زد   ا 
 بعد اومد یهثان

 یهثان 10اقا توش بودن   حدود  یک نم و خا یک داخل   خدارو شکر  رفتیم
 ینم  یگهبزرگ بودم راننده داشت د  یمسار ت  یبا اقا  یوقت     یینپا  یدیمبعد رس
اونم    یسادموا   یسجنس یهرفت سمت   نه؟؟؟    یاراننده داره  یندونم ا

 برگشت سمتم یهوزد    ینتوجه به من قفل ماش یب 

 مادمازل؟؟؟  یاریب یفتشر  یخوا ینم - 

 یدکش  مادمازلو

اونم سوار شد   عقب     ینشبراش ناز کردم و رفتم سمت ماش  یپشت چشم 
چون چرا نشستم جلو   از گوشه چشمم که نگاه  یزشته که   پس ب  ینمبش

و راه افتاد   تا  یدکش  ینگامو به جلو دوختم   اونم پوف  یلکسر  بهم کرد   
 یمتو راه بود یقهدق یستنگفت   ب یچیه یدیمرس

داد  یدواونم کل   یمشد یادهپ یناز ماش یعاالن جلسه شروع شده   سر  حتمی
 ینم یانداخت  یانقد شلوغ بود که سوزن م  پارک کنه    ینبه نگهبان تا ماش

 شرکت اومده بودم و سالن ینقبال ا   یگه؟؟بود د ینهم     ییناومد پا

 جلسه و کنفرانسش طبقه اول بود    

بود برا خودش   فعال جلسه شروع  یاهوییه  سمت سالن کنفرانس    رفت
کلفتا پشتش رفتم   ینجلو جلو رفت داخل   منم مثل ا یمسار نشده بود   ت

 اکثرا مرد بودن و چندتا  داخل   
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 رمان  کی

همه به احترامش بلند شدن     خورد چهل سال به باال باشن    یکه م  زن 
 یمسار دادم   ت  یکرد   منم که فقط سر تکون م  به همه دست داد و سالم  یباتقر 
نشست   منم کنارش   حواسش به من نبود   منم از فرصت  یصندل یهرو 

کال خنگم     هبرگشت   منم ک یهوزدنش    یداستفاده کردم و شروع کردم به د
 یکرد   ول  یور اونور نگاه م ینا یسرمو باال بردم و به سقف نگاه کردم   ه 

زدنت تموم شد برگه  یداگه د -شد     یحس م یبه خوب  نگاهش ینیسنگ
برگه هارو گذاشتم جلوش      و روشو برگردوند       مربوط به جلسه رو بده      یها

کرد و روشو برگردوند   بالخره   هشونب ینگاه  یمنگام کنه ن ینکهاونم بدو ا
 یکله   یادبدم م یناومد   چقد از ا یکاش نم  یشرکتشون اومد  و ا یسرئ
به شدت مسخره   سالم داد که همه  یبد نبود   ول یافشمداشت   ق یپوت

مکث  یکم  یدمنو د یدور چرخوند   وقت  یهجوابش دادن   نگاشو  یبشجوا
دور نموند   برگشت  یمسار ت یز از نگاه ت ینو ا  شد    یکرد و چشماش نوران 

   سمتم

 کن     یادداشتهم رو م یزاییچ -    

تکون دادم   ستوده شروع کرد به حرف زدن   از همه حرفاش نوت  سرمو
   حس بود یدستم کامال ب   کردم     یبردار

بلند شد و رفت سمتش   منم که بهش  یمسار جلسه بالخره تموم شد   ت   
 وصل بودم کال   باهم دست دادن   

  یدار به آذرخش مشتاق د - 

 آذرخش یمسار اسم ت یدشف جداوپس   ک  
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 رمان  کی

 کرد   یاومدم   ستوده خنده محکم یوقت نداشتم وگرنه م -     

  یوقت وقت ندار یچدونم تو ه یم -   

   یگهکار د  -     

 که دوتاشون متوجه من شدن     یدمپوف کش   

 ستوده دستش به سمتم دراز کرد   

 تو جه به دستش  یدارم؟؟؟   ب  یبا چه کس ییافتخار اشنا -   

 هستم یمشرق  -   

 به طرف آذرخش چرخوندم    سرمو

 ینم یگهنداشتم فقط د یچون من کار دارم   کار خاص یمبر  یشهاگه م - 
 باشم  ینجاخواستم ا

اونم سرش رو تکون داد و با ستوده دست داد   منم فقط سر تکون دادم     
   نیروب یمباهم از سالن اومد یندفعها

 یقاالبته شونه من کجا شونه اون کجا   دق   یمرفت یشونه به شونه هم راه م 
داشت  یسرم هم سطح بازوش بود   چون قدش بلند بود و محکم قدم بر م

داد   از هپروت اومدم   یبهم دست م  یرفتم احساس خوب   یکنارش راه م  یوقت 
  یرفت ب  ثلم  رو برامون اورد    ینرو برد ماش یچکه سوو  یارو   یرونب

گرم بود و   یلیخ ینحرف حرکت کرد   تو ماش یجلو نشستم   اونم ب  حرف
 کردم حرارتم رفته باال و سرخ شدم     یاحساس م
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 رمان  کی

 یدمو نفس کش یینپا یدمرو کش شیشه 

خونش اه از نهادم بلند شد   اصال  یمبر  یمخوا یامشب م ینکهبا فکر ا   
دو ساعت بعد  یکیخونه  یرفتمم یدخونش   تازه اول بادوست نداشتم برم 

 یرفتمم

 اومد    ینم یرمگ  یشد و تاکس یاون   اونوقتم شب م خونه

بعد سه تا بوق     یدمدر اوردم بهش زنگ  یمگوش   برسونم      یگمبه پروا م  ولش
   برداشت

 هان؟؟    - 

    یزم؟؟سالم عز  - 

   ی؟؟خوا یم یچ  - 

 خونه؟؟    یگذاشت   یلساو   یی؟؟کجا  -  

 کنم   اره  یجمع م یزاروچ یهخونه خودمم دارم بق - 

 بردم گذاشتم  اونارم

  ی؟؟ا یکارهچ یشب -   

    یچیفعال ه -   

 دنبالم   یاب - 
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 رمان  کی

 یباشه   کار -      یوفتمراه م یگهساعت د یمباشه خودمم خسته شدم   ن -  
 ی؟؟ندار

    ینه   با -    

    یخداسعد - 

 از سکوتش کالفه شدم   چقد نسبت   یفمگذاشتم تو ک  گوشیو

    یدیمرس یر رفت د به

بود    یکاون راه تراف -نبود     یمکه اومد  ینگاه دور اطرافم کردم   اصال راه   
منظورش گرفتم        یمگفتم زودتر برس  یدشمام که عجله دار -زد  یشخندین

 یهکه  یمبود یسادهنگاه کردم   پشت چراغ قرمز وا یرونونگفتم و ب یزیچ
 رز قرمز دستش بود    یگل ها    یشهزد به ش یدختر 

با لبخند به دختره نگاه کرد   ن بابا لبخندم        یینپا  یدرو کش  یشهش  آذرخش
  یبلد

  یخری؟؟گل م  یهعمو واسه عشقت  -   

 عموجون یستکه عشقم ن  ینا -   

پولش که گذاشته بود  یفعشقت   اذرخش از داخل ک یشهم یروز یه -    
از قصد گفتم  ینوخدانکنه خوشگلم   ا -بهش داد     یپنجاه  یه ینجلو ماش

   یهکه فک نکنه خبر 

   یادهکه ز  یناعمو ا -   
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 رمان  کی

 دختره با لبخند گل داد دستش       یدی؟؟گل به من م  یدونهاشکال نداره حاال    -   

   یشیدعاشق هم م یروز یهمن تو چشاتون خوندم  - 

 سوم منه یک تو هنگ بودم      یبعد ینرفت سمت ماش و

 یآذرخش گل گذاشت رو داشپورت   عکس العمل خاص   یگهم یاچ ببین
به حرکت دراورد   جلو شرکت  ینبالخره چراغ سبز شد   ماش  نشون نداد   

 د رو ترمز ز 

شدم   اونم  یادهسرم تکون دادم و پ   یبر  یتون  یتوهم م یرممن دارم م -  
مونده بود   حوصله سر   یقهگاز داد رفت   به اومدن پروا ده دق  یبدون خدافظ 

طبقه  یپا موندن نداشتم پس راه افتادم سمت شرکت   رفتم نشستم تو الب 
 اول   

زنگ زدم    یومدپروا ن یشته بود ولگذ  یقهدق یستب   یرفتنهمه داشتن م  
 بستن     یکردم   کم کم داشتن شرکت م  یداشتم سکته م  یجواب نداد   از نگران 

 )آذرخش(

 همه اومده بودن   با چشم دنبالش کردم    تقریبا

 یعصبان  ینقدا یخوردمخون خودمو م   یاخوب بش گفتم ب   یدمشند یول  
 ستشدو یرفتم سمت خانم سلطان   بودم   

 دور چرخوند  یهنگاشو    یومده؟؟ن یخانم مشرق  یخانم سلطان  -  



  

 
34 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

سرمو   دونم    ینم یگهد یاددنبالش که ب یادب یکیتو شرکت منتظر بود  -  
بستن   زنگ زدم   یشرکت رو م  یدبا  یگهتکون دادم و عقب گرد کردم   االن د

    یمسار ت یسالم اقا -به نگهبان    

  ید؟؟شرکت بست یناس - 

 نه اقا   -  

 اونجاست؟؟ یخانم مشرق  - 

 اومده  یشپ یپرشونن   انگار براشون مشکل یلیخ   ینجانراستش اره ا -   

 باشه   قطع کردم   روبه جمع کردم    - 

  یدکن  یراییاز خودتون پذ - 

سمت   گفته بودم پشت  یهرفت  یهرک    یمکن  ین شروع مهمه که اومد  
 اماده کنن    یراییپذ یلوسا یالو

 (یتا)آرم

دکمه اتصال رو  یع اومد   هل نگاش کردم   پروا بود   سر یمزنگ گوش صدای
    یدمکش

 پروا    - 

   تصادف کردم یدببخش یتاآرم - 

  یی؟؟ههه   کجا -  
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 رمان  کی

 دوتا کوچه باالتر شرکت     

 اومدم  -  

بود   مجبور بودم از کوچه پس  یکهوا تار     یرونرفتم از شرکت ب یعسر   
با چشم   از کوچه رد شدم    ییدمکوچه ها برم   دوتا صلوات فرستادم و دو

 یندنبال ماش

   پا تند کردم سمتش     یدمشد ییالبالو یشش یستدو یهگشتم   کنار   پروا
 شدم    یکشنزد

خورد هم سن خودمون  یدختره که م یهبا صدام برگشت سمتم     پروا    - 
 بود  یششباشه پ

  یآر -   

 گرفتم    دستش

نگاه کردم سپرش داغون بود   پس از جلو   ینشده؟؟   برگشتم به ماش  یچ   -  
 زده

 یلیدخترخانم   برگشتم سمت دختره که خ ینا ینخوردم به ماش یچیه -   
 کرد     یبامزه بود و با لبخند نگامون م

من   به  ینشما بخوره به ماش ینمن زدم رو ترمز باعث شد ماش یدببخش - 
 بهش زدم  یلبخند   یادداداشم زنگ زدم داره م

   بدبخت شدم یکردم   وا  یمنگاه به ساعت گوش یهممنون    -  
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 رمان  کی

 اخراجم  یگهاز قصد نرفتم   د یکنهفکر ماالن آذرخش    

از قصد نرفتم   دختره با صدا پر   یکنهپروا بدبخت شدم االن آذرخش فکر م  - 
 واقعا یدببخش -رو کرد بهم     یشرمندگ 

 که شده    یهکار  - 

   ی؟؟آر یهآذرخش ک - 

 خونش یمپروژه قرار بود همه جمع ش یامشب واسه کارا   یگهد یمسار ت - 

  یگید؟؟؟م یمسار خش تآذر  -  

اره خود سه نقطش    -داره؟؟؟   سرمو تکون دادم     یکه شرکت معمار  یاون  
 خنده دختره رفت هوا   

 خندشو جمع کرد    یمبا تعجب نگاش کرد  

رفتم اونجا   من دختر عموشم    یاتفاقا منم داشتم م   یگیپس اذرخشو م -  
 مغزم ارور داد   کپ کرده نگاش کردم

 گم   اها داداشم اومد     ینگران نباش بهش نم -  

 به پشت سرمون اشاره کرد   سرمو چرخوندم و به پشت و

تا  یسادیمپروا پارک کرد   وا ینپشت ماش یمشک  یبوگات  یه  کردم     نگاه
 جلو راه بود فقط باالتنه معلوم بود    ینچون ماش   یرونب یادب
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 رمان  کی

چند بار پلک زدم       یدماول فکر کردم اشتباه د    یرونباز شد واومد ب  ینماش  در  
توجه به ما رفت  یاومد سمتمون   ب  یکوفت   یشخندخودش بود   با ن یول  

 سمت دختره و بازوش رو گرفت 

   ی؟؟؟خوب  -  

 دختره سرش رو تکون داد 

  ینفقط ماش  خوبم داداش   -    

 کنم  یاشکال نداره عوضش م - 

 برگشت سمت ما   

 مونده؟؟؟   یبحث    یرگاهتعم یفرستمم ینتونو ماش یشهخسارت پرداخت م -  

خوام   پسره ام کارتش رو داد به   یم  ینمتو درست شه ماش  یعنه فقط سر   -  
 پروا   

 پروا هم سرشو تکون داد     یریدتماس بگ - 

 فسقل؟؟ یمبر  - 

 ینا؟؟ماش یول یمبر  -    

 داد به دختره   یدبرداشت و درشو قفل کرد کل یفشوپروا ک   یارنب یگمم -   

   خدافظ - 

 دختره اومد  یصدا   یابونسمت خ یدمو دست پروا کش   
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 رمان  کی

 کجا؟؟     -  

  یرسونیمتونما م بیاید

 یریمممنون خودمون م - 

ره که دوتامون عقب   پس یمنشست یمباال   رفت یایدپس ب یکیهکه   یر مس -   
   یشناخترو م

    یگهتر برو د یعطوفان سر  - 

   یمرفت یر که د  یهاالن آذرخش عصان  

کنه   پس اسمش طوفان بود   همون که با پروا دعواش   ینم یکار  یچه -  
 شد

 من بارانم و شما؟؟ -به شدت شباهت دارن   چطور پسر عمو هستن       

 زد   یپروا لبخند   

    یتاو دوستم آرم منم پروام -  

 رو کرد به من    یهپروا اسم قشنگ - 

 لبخند زدم      ی؟؟؟کن  یبداخالقم کار م یپسرعمو یشچند وقت پ -   

 کرد   یام   خنده جذاب  یبزرگ بودن من منش یمسار اقا ت یاز وقت  -   

دونم    یخودمم نم -چهره ام در هم شد       یایی؟؟پس االن چرا گفته ب -   
 پسره   یمو تشکر کرد یمشد یادهبا پروا پ  نگفت    یزیچ یدیمتا رس یگهد
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 رمان  کی

   یگردمبرم یرمدارم م یکار  یهباران من  -  

 باشه داداش   - 

 سمت پروا  برگشتم

 من همش استرس تورو دارم   یاالن بر    یری؟؟م یاتو  یایم -  

 خواد بره؟؟؟   یمگه کجا م - 

 برگشتم سمتش 

و در جلو  یددست پروا کش  کنه     یخونه   چون اون تو شرکت کار نم -    
 باز کرد  

    یمزاحم اقا یگهنه د - 

 رسونت    ینه بابا   داداشم م - 

به پروا زدم    یبخش ینانبود   لبخند اطم ینگفت   کال خنث  یچیه طوفانم
 یبه مکان   یتک بوق راه افتاد   نگاه کل  یهرو بست   طوفانم با    ینشباران در ما

 کردم  یمکه بود

من که    یاهنگ  یشده بودن رو درها یچیدهو گل ها پ یالییخونه ها و همه
  یگهد یاب -دونستم کدوم خونه است     ینم

بزرگ که با   یدر اهن  یه  یبرگشتم سمت باران و پشت سرش رفتم   روبه رو  
اول    درو فشار داد سمت داخل که باز شد        یسادشده بود وا  یدهگل ها پوش
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 رمان  کی

بزرگ   یالو  یهداشت که تهش    یبزرگ   یلیخ  یاطاون رفت منم پشت سرش   ح 
 بود   

 رفتن پشت باغ    یمحت  -پشت سر هم پارک کرده بودن     ینچند تا ماش  توش

 پشت باغ   همه اونجا بودن   به همه سالم کردم  یمباهم رفت   یاب 

 آذرخش و عمو کجان!! ینمبب یرممن م -   

 باشه   -   

    یناون رفت منم رفتم سمت بهار و سل 

 تو دختر؟؟؟  ییکجا  - 

حاال    یگمبعدا م -بود     یهم عصبان  یلیسراغت رو گرفت   خ یمسار ت  
 جاست؟؟   ک

بزرگ اب پرتقال   یوانل  یهواسم    ینسل    یالبزرگ رفتن داخل و  یمسار با اقا ت  - 
 اورد   

 ممنون   - 

 یروناومدن ب  یآذرخش و پدرش داشتن م    یالاومدن   برگشتم سمت در و  -  

با لبخند رفتم    یششو اشاره کرد برم پ یداومدن پدرش منو د یکنزد وقتی
 سمتشون 

 دخترم   یخوش اومد - 
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 رمان  کی

    یمسار ت یممنون اقا -   

   یدکنار هم خوب کار کن  یدوارمام   ییباپسرم که اشنا - 

 هستن   و  ینمونه ا یلیکارمند خ  یاره بابا اتفاقا خانم مشرق  -   

 زدم   یزد   لبخند ژکوند نیشخندی

 زدم    یشخندکه خوب باشه کارمندم خوبه   مثل خودش ن  یسرئ - 

بشه بره تو عضله هات مادر     یچهگرفته بود   بخور نوش جونت   ماه  حرصش
 بزرگ رو کرد سمت اذرخش   یمسار ت

  یمبهتره شروع کن - 

در بودم  یکداخل   چون نزد ییدبفرما یهمگ    یمکن  یدوستان شروع م - 
 رفتم داخل    یعسر 

گوشه سمت چپ    یبزرگ که معلوم بود واسه کار  یلیخ یز م یبابا با کالس  
بزرگ روبه  یلیخ یونتلوز یهگوشه سمت راست بود که  یو مبلمان راحت 

  یک روشون بود   چند تا مجستمه بزرگ و کوچ

 یبا گال  یدگلدون سف  یهوسط مبال بود که    یکمکوچ  یز م  یهبود    یونکنار تلوز  هم
   گوشه  یهرفت  یهمه اومدن داخل   هرک   توش بود    یطال

مبل و به ما  یهبزرگ نشست رو  یمسار ت   یز رو م یدنرو چ یلوسا یع سر   
 تمام به یدآذرخشم با جد  کرد     ینگاه م
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 رمان  کی

بود فقط   یکار که ب  یکرد   اون   یداد و مشکل هاشون رو حل م  یپاسخ م  سواال 
 ینمن بودم   سرپاهام بودم واسه هم

 یرهرو لمس کردم   نا خداگاه به  آذرخش خ یشونیمم   گوشه پشد خسته
 یکرد   چشا  یم  یخرو    یتو چشاش هر گرم  یبود    سرد  یجد  یلیشدم   خ

 نافذ    انگار  یمشک 

نگام رو حس کرد   چون سرش رو اورد باال و نگام کرد   گوشه لبم رو   سنگینی
 نگام کرد    یرهلحظه خ یهو نگاش کردم    یینکج کردم پا

 نگاشو گرفت و راست شد   دستشو سریع

بزرگ   با لبخند   یمسار تو موهاش   رومو ازش گرفتم   چشمم خورد به ت  کشید
بودم   صداش بلند شد    یفونکنار ا  کرد   منم لبخند زدم    ینگام م یکیکوچ

 یهکه   یدمبود د یریچون تصو

   پوش و حدود چهل ساله دم در بود یک ش خانم

 یه یبارانم داشت با آذرخش رو یهمه سرشون تو کار خودشون بود   حت    
 کرد   رفتم سمت آذرخش   ینقشه کار م

  یمسار؟؟ت یآقا -  

 سرشو اورد باال و نگام کرد    

 ه؟؟   بل - 

 زنن  یم یفونآ  - 
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 رمان  کی

 باز کن خوب  -    

نبود  یاطدر ح   یجوابش رو ندادم و عقب گرد کردم رفتم سمت در ورود   
 باز بود   یاطسالن بود چون در ح یدر ورود

دم   یباو ز  یپخوشت  یلیخانم خ  یهو درو باز کردم      یینپا  یدمرو کش  دستگیره
 در بود   لبخند زد 

 ادر آذرخشم   من م یزمسالم عز  -   

 رو خوب کردم   قیافم

   ییدسالم   بفرما -  -  

 داخل   اومد داخل و برگشت سالم  یاداز در رفتم کنار تا ب 

 آذرخش داخله؟؟؟  -  

 کردم   یسبا زبون لبخند خ 

 که بودن   نفسمو دادم  یاره داخلن   رفت سمت جا -   

و رفتم پشت سرش   آذرخش و باران و بغل کرد و به همه سالم کرد    بیرون
رو مبل ها    ینمشد برم بش یبزرگ   روم نم یمسار ت یآقا یشرفت نشست پ

کنم     یکار گرفتم برم بهش بگم چ  یمکرد   تصم  یپاهام به شدت درد م یول
 پشتش به من بود   صدامو صاف کردم  اروم رفتم سمتش   

   یمسار؟؟ت یاقا -   

 سمتم   برگشت
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 رمان  کی

   یقا؟؟کنم من دق  یکار چ -  

 باال انداخت   یخیالشونشو ب 

 کنن   یم یهکه بق  یکار  ینهم - 

 به جلو خم شدم  یزدم   کم یشخندن  

زد و   یشخنداونم ن    ی؟؟اوک     یا  یگهد یز ساده ام نه چ  یمنش یهمن فقط   -  
 مکث کرد و به جلو خم شد  یبه دور اطراف نگاه کرد   بعد کم

 خوب؟؟  -  

 چشم غره بهش رفتم   شونمو باال انداختم  

 فعلن      یگهپس من برم د -    

بود   رفتم برش داشتم   با چشام دنبال بهار  یز رو م یفمگرد کردم   ک  عقب
 یرفت از اقا یادممن که  اه   ینکردم   رفتم سمت در خروج  یداشگشتم   پ

نشونم   یکنم   عقب گرد کردم و رفتم سمتش   لبخند خوشگل  یخدافظ   یمسار ت
 یدنمتا د   مزدن   برگشتن سمت یشدم   داشتن حرف م یکشونرو لبام   نزد

خانمش    مزاحم تون شدم      یمسار ت  یاقا  یدببخش  -حرفشون رو قطع کردن     
ممنون    -    ییحرفا نزن توهم مثل دختر ما یناز ا -    یدبروم باش یلبخند

همه که    یزم؟؟کجا عز   -خانمش بلند شد       یگهرم د یراستش من دارم م
خوندم  یمعمار ینکهمن با ا استشر  -    یری؟؟شما چرا م یکنندارن کار م

االن که  یول یامب یپسرتون گفتن حتم مسار یت یام فقط   اقا یمنش یول
 اومدم
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 رمان  کی

 ندارم   بهتره برم    یکار  هیچ 

 کرد    اخم

  یای؟؟آذرخش گفت ب -  

 کردم     تعجب

 اره   - 

   یبرتتپس خودشم م -  

 کردم    هول

   یرمنه نه ممنون خودم م -  

 خواد   دستمو فشرد تو دستش  ینم 

آذرخش رو صدا  یحساب بلند یبا صدا   یسهکه کرده وا  یکار  یپا یدبا -   
  یکی یشزد   اونم پ

 لبامو   یامکلش بود   با دستش گفت االن م  نقشه

 کردم   غنچه

  یگهد یرمنبود خودم م یازین -   

 یشمونآذرخش اومد پ  
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 رمان  کی

دخترم رو ببر برسون  -شده؟؟؟   مامانش اخم کرد     یزیبله مامان؟؟ چ -  
آذرخش گرد شد از  یمشک  یچشا   یانه نرفته خو یخونه   تا مطمعن نشد

 ماااامااان    -تعجب    

 حاال یشکشوند  یالک  ینجاکه گفتم تا ا  ینهم - 

 تو موهاش یدو دستشو کش یرونببرش   آذرخش نفسش رو داد ب هم

  یریمتموم شه م یریمنقشه گ یدونهرو  -  

خواد خودم  ینم -    تونم برم اخه   حاال آذرخشم اخم کرد یخودم م -  
   یینگوشه لبمو کج کردم پا    یبرمتم

 باشه   آذرخشم سرشو تکون داد ورفت سمت بچه ها    -  

 تعارف نکردم و نشستم کنارش    یگهاز خودت بگو   د یکم   یشمپ ینبش یاب - 

شب بود    یک ساعت حدود   اومد    یخوابم م یدخسته بودم و شد خیلی
 بودم   یدهنخواب یشتر منم که کال چند ساعت ب

    یتاآرم -گلم؟؟؟   با لبخند برگشتم سمتش      یهخوب اسمت چ - 

   ی؟؟اسمتم قشنگه   تک فرزند - 

 بله  -کردم      یباز یدمکش  یو با انگشتا یینسرمو انداختم پا 

هفت سالم بود که مادرم فوت شد و    پدرم قبل از تولد من فوت شدن  
 دستشو گذاشت رو زانوم   عمرش رو داد به شما   

 ناراحتت کردم؟؟   یزمعز  یوا - 
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 رمان  کی

 سرمو اوردم باال    

 وقته گذشته یلینه از اون موقع خ - 

خوب بود و ارامش  یلیبغلم کرد   بغلش خ یهو   یدبه روم پاش یلبخند  
 یبچه ها کم کم رفتن ول     یرونش اومدم باز بغل یقهداشت   بعد چند دق

بود   مادرش واقعا خانم خوب  یمهمه رفتن   ساعت دو و ن   یومداذرخش ن
 یدمسه ساعت فهم ینتو هم ینوبود   ا یو خوش صحبت 

همه رو بدرقه کرد   اومد نشست رو مبل   افتاده بودم به غلط کردن     آذرخش
طرفم نصف شب بود که خودم تنها   یهخسته بود   از    یلیور آذرخش خ  یهاز  

 اومد داخل   یاطبرم   باران از تو ح

   یادراه خراب شده نتونسته ب ینب ینشبه طوفان زنگ زدم گفت ماش -  

 خوابه    یت به پروا زنگ بزنم   االنم که حتمرف یادمهههه خاک به سرم    

 باران  یزنمخودم بهش زنگ م - 

بارانم سر تکون داد و اومد سمت من   نشست کنارم و دستشو گذاشت رو   
 شونم   

 بهم زد  یحرف نگاش کردم   لبخند بی

   ی؟؟؟چقد ساکت  -   

 یچ   یدار  دوست  -خستم بابا   منم مثل خودش لبخند زدم       یستمساکت ن 
 بگم؟؟   
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 رمان  کی

 فقط ساکت نباش    یهرچ  -  

 کرد     یزیخنده ر یماستاسمش فاط یدمآذرخش که حاال فهم مامان

 نکن  یتباران دخترم اذ - 

   یمچشمم روشن زن عمو  فروخت -   

منم از مدل حرف زنش خندم گرفت   برگشتم سمت آذرخش که  یدفعها 
چشم دنبالش گشتم بازم نبود    با یکم   یستن یدمخواد ببرم د ینم ینمبب

موندن برام واقعا سخت بود    یبهچندتا ادم غر  یندستپاچه شده بودم   ب
 ر بودمشون   موهام از جلو چشمم کنا یدهبار بود د ینمخصوصا چون که اول

 انگار از چشمام خوند چمه   زدم و به باران نگاه کردم   

 یماسرمو اروم تکون دادم   فاط     یادآذرخش رفت باال   فکر کنم االن ب -  
 زد   یحرف م یمسار خانم با اقا ت

ببر اتاقت   از سر مبل  یتاآرم یومداگه آذرخش ن یمبخواب یریمباران ما م - 
 بلند شدم  

 زحمت ندم     یمسارمت یمن برم به اقا یداگه اجازه بد یمسار خانم ت - 

 یمسار ت یاقا ینبار اومدم   ساعت سه نصفه شب کجا برم   ا یبالف م چه
 مداخلت کرد  

  یابوندختر تو خ یهساعت  ینا یستدرست ن -  
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 رمان  کی

به ما اعتماد نداشته   ینکهبمون   مگر ا  ینجااگه آذرخش نبردت امشب ا    باشه 
   ی؟؟؟باش

   یچه حرف  یننه نه ا - 

   یر شب بخ   یمپس ما رفت -  

اونا رفتن باال منم   برگشتم سمت باران که داشت    کرده بودم      یر تو گل گ  بد
 کرد    یبا لبخند نگام م

  یگهد یادخب برو به پسرعموت بگو ب - 

 و بردم سمت باال   یددستمو کش    

  یامشب ور دل خودم یخیالآذرخشو ب -    

اخر   مت اتاقا   س یکشیدمتوجه بهم م یب  یکردم  ول  یمات بهش نگاه م  
پرتم کرد تو اتاق و درو      ییدمدو ینقداتاق رو باز کرد   نفسم گرفت ا یهدر 

 زد   نشستم رو تخت   یخودشم نفس نفس م  بست   

    یارمتا برات پتو و بالشت ب یار لباساتو در ب -  

تنگ نگاه به لباسام کردم   شلوار  یه   یرونبگم و رفت ب یزینذاشت چ اصال
 ینجوریشد   هم یمانتوم هم چروک م  تونستم باش بخوابم    یبود و نم

گذاشت رو   یبا بالشت  یطب ییپا یر پتو و ز  نشسته بودم که بالخره اومد   
    ینزم
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 رمان  کی

و  یراحت نباش یدگفتم شا یول یمنگران نباش   اتاق مهمان دار یزنتم -  
 همه درک و شعورش زدم    ینبه ا یلبخند     یخودم باش یشپ

 ممنو ن - 

 بلندم کرد  یدنذاشت حرف بزنم و دستمو کش  

 یهسمت کمدش   درشو باز کرد و  یدمکش    یاوردی؟؟؟چرا لباسات در ن -     
 بودن    یک در اورد   تو پالست یرهندست شلوار و پ

      یزنتم یاب - 

 زدم و تشکر کردم  یگرم  لبخند

     یتا توهم لباسات عوض کن یمبخور یارمب یزیچ یه یینپا یرممن م -   
لباسام عوض کردم و   یعسر    و درو بست      یرونسرمو تکون دادم اونم رفت ب

چقد     یدمگوشه که چروک نشن   جام رو پهن کردم   دراز کش  یهگذاشتمشون  
 یر د  ینقدکه چرا ا  مکرد  یداشتم فکر م  ینجورینرم بود   چشمام رو بستم   هم

   چشمام گرم شد    یک   یدماومد که نفهم

 یدمخوردخوردم و بالشتمو محکم گرفتم بغلم   پامو باز کرد د یجام تکون  تو
   ینمنه رو زم یدمتکون خوردم د یکم   یینپا یوفتادمم یداالن با   ینبه زم

 یاتاق ناشناس   چشمام چرخوندم   اتفاق ها یهاروم چشمام باز کردم   
صدا خنده  یهوسمت لباسام    یدماومد   مثل برق گرفته ها پر  یادم یشبد

بلند شد   برگشتم سمت صدا   باران بود که افتاده بود رو تخت و  یشخص
اروم باش دختر   ساعت  -پکر نگاش کردم   خندشو کنترل کرد       یخندیدم
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 رمان  کی

شرکت  یایخواد ب یظهر بابا    آذرخش گفت بت بگم خانم تنبل امروز نم ۱۲ 
      یبهش زنگ بزن  یشد یدار گفت ب  یول

رفتم سمت   یع سر     یندازهم  یکهت  یتو سرم   بدبخت شدم   فردا باز ه   کوبیدم
   کنه     یداره نگاه م ینجوریباران هم یدمکه د  یارمخواستم درب یلباسام   م

 روتو کن اونور  -

    ینمخوام بب ینه م -   

و پشتش کرد بهم     یدرفتم بهش که خند  یفنبشر چه پروعه   چشم غره خ  این
لباسام عوض کردم   بارانم همونجور که پشتش بهم بود شروع کرو به  یع سر 

 حرف زدن   

   یپشمال با کل اک  یریمپروژه که تموم بشه همه باهم م  ینآذرخش گفت ا  - 
    یاممن نم -مانتوم بستم     یدکمه ها

 سمتم   اخماشو گرد تو هم  برگشت

 اه چرااااا؟؟؟ -   

 حاالم من برم    یگهد یامنم -   

 از رو تخت بلند شد    

  یدهزنعمو تدارک د -   

 کرد   یکار چ ینمبب یرمرو دراوردم تا شماره پروا رو بگ یمگوش   

 یشممزاحم نم یناز ا یشتر ب یگهممنون د -    
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 رمان  کی

 خواست جواب بده پروا جواب داد   یتا م      

 الووو    -  

 الو سالم پروا - 

   یدنذاشت حرف بزنم ترک  

زنگ بزن بگو کجام؟؟    یهحداقل   هااااا؟؟؟    یهست  یکدوم قبرستون  -  
    یتا؟؟د حرف بزن آرم   ی؟؟؟چرا جواب نداد یتوگوش

فراموشم        یامنشد ب  یشبد    یمسارمت  یمن خونه اقا  یپروا اروم باش اج   -   
   ی؟؟استخدام شد یکرد  یکار حاال تو چ   یدشد بهت بزنگم   ببخش

   یگمبرات م یوخونه همچ یافعال ب - 

 ی؟؟من یمگه تو خونه ا -  

    یاب یعاره سر  -    

 باش    - 

 برگشتم سمت باران    

 چشماش تو کاسه چرخوند      یگهبرم د یدباران جون من با -  

 کن    یخودت زنعمو رو راض - 

   یرونب یختممغنعه ر یر موهام رو از ز   

  یینپا یمباشه بر  -  
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 رمان  کی

 اومد سمتمون    یدزنعمو تا مارو د   یینپا یمرو برداشتم و باهم رفت یفمک    

  یزمعز  یر ظهر بخ - 

 کنن من تنبلم     یفکر م یناماالن ا  

  دمیخواب یادمن ز یدببخش یمسار سالم خانم ت - 

 و نشستم روش    یدکش  یصندل   یز دستمو گرفت و بردم سمت م  

 یدوست دار یتو هرچ    یماستنه اسم من فاط یمسار خانم ت ینکهاول ا - 
تا من زنگ بزنم  یدبشن   یزمعز  یاشکال نداره خسته بود ینکهبگو   دوم ا

بگم که بهار زود تر از من  یزیخواستم چ یم  نهارو بکشم    یاداذرخش ب
 شروع کرد 

 عمو کجاست؟؟؟    -  

 از همکاراش    یکی یشسر شمال پ یهرفت  - 

 کجا بره؟؟     -    یروناز اشپز خونه اومد ب  خواد بره    یم یتازنعمو آرم - 

 زدم و بلند شدم    یلبخند ژکوند  زارم بره    ینهار نخوره نم تا

      یشممزاحم نم نیاز ا یشتر ممنون پ - 

 شونه گرفتم و نشوندم سر جام   از 

 یرفتزنگ در اومد   همونطور که م یکه گفتم   همون موقع صدا  ینهم -  
 برو درو باز کن  -اشپز خونه برگشت سمت بهار    
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 رمان  کی

 یکرد   معموال سر درد داشتم   حتم  یدرد م  یلیبهارم رفت سمت در   سرم خ   
 و چشمام بستم    یز دکتر   سرمو گذاشتم رو م یرفتمم یدبا

   ییبلند شدم تا برم دستشو  یز م  یبهم منتقل کرد   از رو  یوحس خوب  یز م  سردی
 کجاست؟؟   ییدستشو -رفتم تو آشپزخونه    

 اونجاست    -به سمت چپ داخل راه رو اشاره کرد     یر با کفگ  

 یمرس - 

 یهاول  یرفتم خودمو انداختم داخل   بعد انجام کارا  یع رو برداشتم   سر   یفمک   
دست صورتم شستم و با دستمال خشک کردم   موهام از مقنعه انداختم 

     یرونبه خودم زدم و اومدم ب یخوشگل تر بودم   لبخند ینجوریا   یرونب
نشسته بودن و به   مبالفرد نا اشنام اونجا بود   رو    یهاومد      یخنده م  یصدا

قد نود   مانتو   ینگاه به لباسام کردم   شلوار مشک  یه  نداشتن    یدمن د
     ییبرگشتم داخل دستشو   یفمتو ک یافتاد شال مشک  یادمکوتاه   خوبم   

د مرتب بو یفمکه تو ک  یکیاز توش شالم رو در اوردم و موهام رو با شونه کوچ
خط   یه  یعسر     یشمکه چشم افتاد به لوازم ارا  بندمخواستم درشو ب  یکرد   م

   یرونزدم ب یافماز ق یتبا رضا  زدم    یممو رژ لب صورت یدمچشم نازک کش
البته فقط اون پسره و    یدنبودن که منو ند یدنرفتم جلو   انقد غرق خند
 یفمک   دستش رو چشاش بود    داده بود مبل و یهباران   آذرخش سرشو تک

و از رو دسته مبل بلند شد اومد  یدو رفتم جلوتر   باران منو د یز رو م گذاشتم
پسره    یتااز آرم ینما -و به احترامم بلند شد     یدسمتم   پسره تازه منو د

 زد    یلبخند گرم
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 رمان  کی

 خانم    یتاخوشبختم آرم -  

   ینهمچن -    سرمو تکون دادم  دوست آذرخش  یرمام من

چشاش   یبالخره آذرخش سرشو بلند کرد   سرشو برگردوند و نگام کرد   مشک  
کردم و تپش   یبهم کرد   احساس گرما م یپررنگ تر بود   نگاه کل یشهاز هم

نشستم رو مبل   آذرخشم بلند شد رفت اونور  سرمو   یعسر    قلبم رفته بود باال  
 کردم   یم یو با انگشتام باز یینانداختم پا

   یاول اونا بلند شدن بعدش من   نشستم سر صندل   یز سر م  یایدبچه ها ب  -     
بود   فک کنم دوازده نفره بود   چند مدل غذادرست کرده بود   همه   یبزرگ   یز م

و باران کنار هم روبه روم نشسته  یر بود   ام یومدهآذرخش ن یول یمنشست
 یکنار من م  یدآذرخش با ابود   قطع یز (رائس میمابودم   و خاله)همون فاط

بالخره     یمبودن چون فقط پنج نفر بود  یز غذا ها همه سمت چپ م   شست    
   اومد   برعکس تمام انتظاراتم 

 نشست   کامال سرد بود یر کنار ام  رفت

   یدشروع کن -    

و  یدمکش  یاالزان یکمنگاه کردم    یز رو م یبه غذاها   یدکش  یزیچ یه یرک ه 
شه   چشمم خورد به نوشابه     یبدون نوشابه نم  یاشروع کردم به خوردن   الزان

فشار دادم باز  یبسته بود   دستمو بردم سمتش و برش داشتم   هرچ  یول
شد   سرمو  ندخنده جمع بل ینشد که نشد   با حرص فشارش دادم که صدا
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 رمان  کی

اذرخش فقط با  یول   یدنخند یبلند کردم   همه نگاشون به من بود و م 
 کرد     یسکوت نگام م

 آذرخش مادر بازش کن براش  - 

 یبرش داشت و به راحت  یاذرخشم بعد مکث کوتاه    یز گذاشتمش رو م   
م غذا  یقهبعد حدود ده دق   توش      یخامبلندم رو براشتم و ر  یوانبازش کرد   ل

شد بلند شم   پس  یدرحال خوردن بودن   زشت م یهبق یتموم شد   ول
 نشستم تا تموم کنن  

   ی؟؟خور یچرا نم یتاآرم -    

 زدم   ییلبخند کوچولو 

 ممنون خوردم    -  

 که مادر؟؟؟   ینخورد یزیچ - 

 شدم   یرهمهربونش خ یبرگشتم سمتش و به چشا    

 شدم  یر س -  

 سرشو تکون داد   

 مادر    یالغر  ینقدر ا ینواسه هم -   

  ینمنو بب یگهراست م -   

 یر بعد نهار آذرخش و ام    یدنبعد مغرور ژست گرفت   همه به حرکت خند  
رو  یز نگاه کنن   با اصرار من خاله رفت نشست    با باران م یونرفتن تلوز
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 رمان  کی

دستامو شستم و رفتم      ییداخل ظرف شو یمو ظرفارم  گذاشت یمجمع کرد 
 نشستم کنار خاله   یزهبر  ییبارانم موند تا چا   یرونب

    یه؟؟شمال چ یهآذرخش قض یراست  -    

 انداخت  یر به ام ینگاه  یمن  

 خوبه   -   حال هوامون عوض بشه    یمپروژه بر  ینگفتم بعد ا  -   

 بعد برگشت سمت من  

   یاید؟؟خانم شمام م یتاآرم -   

 یرونهمون موقع باران از اشپز خونه اومد ب 

 یچانداختم   ه یبه اذرخش نگاه      یامنم یگهم یگمبهش م ینه هرچ  -    
 که وال اخمو هست    ینمفقط اخماش توهم بود   ا   نشون نداد      یعکس العمل

  یادخواد ب یم ینامچ بد شرکت طوفان ا -  

    ؟یر؟ام یجد -   

  ی؟؟دونست  یاره باران نم - 

  یز هارو گذاشت رو م ییچا  

 نه   -  

باران      یریم؟؟؟م یرفتم باهاشون   حاال ک  یم یاومد حتم یاگه پروا م 
  یدحرف دلمو پرس
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 رمان  کی

 یر؟؟ام یریمم یک   -      

 پنجشنبه  -    

 یندوست نداشتم   واسه هم  ییامروز سه شنبه بود   خوب بود   اصال چا     
    یگهنخوردم   حدود ساعت دو بود   از جام بلند شدم که برم د

 بهتون زحمت دادم   یلیخ یگهمن برم د - 

 خاله و باران بلند شدن 

    یموند ی یکم -    

 برم یدبا یگهممنون د - 

 نممنو یلیخ یواسه همچ    

 نگران نباش داداش   -   باران و مامان با تو   یر برم مامان ام یگهمنم د -    

 با خودت ببر   یتارمآرم یریم یآذرخش حاال که دار -  

 برگشتم سمت خاله    نهههه    هههه

  یرمممنون خودم م -  

  یرونآذرخش راه افتاد سمت ب  

 منتظرم  یرونب -   

 کرد   دستشو گذاشت رو شونم     نگام یخاله با مهربون   

 ها   سرمو تکون دادم و قدر دان نگاش کردم  یایین یگهد ینر  - 



  

 
59 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

    یتشمارم بزن تو گوش یتاآرم -   

 سمتش   برگشتم

 خراب تو بزن  یمگوش  - 

آذرخش تو پورشه نشسته     یرونکردم و رفتم ب  یشمارمو گرفت   خدافظ       
که   درو     کرد      یبود   دودل بودم   بالخره جلو نشستم   فقط به حلو نگاه م

برم شرکت   واقعا حوصله نداشتم    یدفکر کنم منم با  بستم حرکت کرد   
 یشتا چند سال پ  ینکهکرد   با ا  یبودم کمرمم درد م  یدهخواب  ینزم  یچون رو

با    چند سال عادت کرده بودم به تخت      ینتو هم  یبودم ول  ینهمش رو زم
 خونتون کجاست؟؟   -      یرونصدا سردش از فکر اومدم ب

شدم     یرهلب ادرس رو گفتم   دستام تو هم قالب کردم و بهشون خ  یر اروم ز    
 یهبود که باهاش تو  یبار یندوم یناز سکوتش واقعا کالفه شده بودم ا  

 یمکنارش بودن سخت بود   گوش   بازم استرس داشتم      یتنها بودم ول  نیماش
 یهودرش اوردم که  ومداشت   ار  یمیمال یلیزنگ خورد   خداروشکر زنگ خ

زدم درست نشد   کم مونده بود باهاش   یهنگ کرده بود   هرچ     نکنه  یقاط 
ارم   پشتش د یواون باشه مگه من جز اون ک یدمپروا بود   با   یرمبگ یکشت 

در اوردم   باز زدم سر جاش    یشداغ شده بود   باتر  یشرو در اوردم   باتر 
اعصابم خورد شد      یفمتو ک انداختمششدم و  یالشخ یروشن نشد   ب  یول

حلوم قرار گرفت    یکردم که گوش  یم یروناخمام کردم تو هم   داشتم نگاه ب
 ه  نگام کن ینکهبا تعجب برگشتم سمتش   بدون ا

   زنگتو بزن   اروم از دستش گرفتم    -  
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 رمان  کی

 نبودم  یاهل گوش یاددونستم   ز یاسمش رو نم   یخفن یگوش  چه 

بازش کرده بود   شماره پروا رو گرفتم   بعد چهار بوق برداشت   چون   خودش
 دونستم   یبرداشت م یر ناشناس بود د

  یید؟؟؟الو   بفرما -  

    یتامآرم -   

 شدبلند  جیغش

 سر؟؟؟   یرهدختره خ ییکجا  -  

 چشمام گرد شد   

 یاماروم باش   تو راهم دارم م -    

 یایخوام ن یم -    

 یعو کپ کرده نگاش کردم   سر   ییناوردم پا  یوو قطع کرد   گوش    یعععسررر   
پاک کردم و گذاشتم رو داشپورت     یششماره رو از رو گوش   خودمو جمع کردم    

   یاصل یابونسر خ یمساعت بود   رسد یک واسم  یههر ثان

 کدوم کوچه؟؟   - 

 بهش کردم    یطوالن  ینگاه  یمن    

 کدوم؟؟   -نگام کنه     ینکهبدون ا   یرمممنون   خودم م - 
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 رمان  کی

با انگشت  نشوت دادم   رفت تو کوچه   خداروشکر    یروننفسمو دادم ب   
اروم شماره  یول ییدونستم پرو یبود   م یز کردم و تم  یم یزندگ  یخوب  یجا

پالکم گفتم   جلو اپارتمان زد رو ترمز   صدامو صاف کردم و برگشتم سمتش   
 اون فقط سرشو برگردوند یول

 یشعورینگاه چقد ب یهسرشو تکون داد        یدینممنون زحمت کش -    
و درو   یداشدماون فقط نگاه کرد   پ  یدم   ولکر   یلب خدافظ   یر بهش کردم و ز

 کردم     یداشزور زدن پ یگشتم   بالخره با کل  یفمتو ک یدبستم   دنبال کل

  از اونورم راه داشت    یابوناومد که رفت   خ ینشماش یصدا یول برنگشتم
سروصدا   یخلوت و ب   یشهاپارتمان مثل هم   انداختم تو در و بازش کردم      یدکل
اومدم زنگ رو فشار بدم که در باز شد و چهره     یسادمد   پشت در واحو وابو

  ینخشمگ

 یاحرف نزن ب -شد   لبخند زدم که همه دندونام معلوم شد     یاننما پروا
 داخل   

و خودمو انداختم  یداخل و کفشام در اوردم   پرتشون کردم تو حا کفش  رفتم
 پروام اومد روبه روم نشست     رو مبل   

 ی؟؟؟تا االن کجا بود ینمبگو بب - 

 کردم   یفبراش تعر   یونفسمو فوت کردم و موهام دادم پشت گوشم   همه چ   

کوسن مبل رو گرفت دستش و فشار داد   با حرص     ی؟؟کرد  یکار تو چ -   
 شروع کرد به حرف زدن   یرباوریغ
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 رمان  کی

    یهپسره الدنگ   فکر کرده ک -  

 خنده   یر زدم ز بلند

 پس خورده تو پرت   -  

کوسن پرت کرد     یسادمزد انگار اون طرف منم جلوش وا یحرف م همچین
  یز رو م

 اگه نشونت ندم طوفان خان یستمپروا ن یغلط کرده بزنه تو پر من   ول -   

 یدمکجم افتاد   طوفان   هه   پر   یچند لحظه هنگ کردم   بعد تازه دوهزار   
 هوا  

 پروا اون شرکت طوفان بود؟؟؟ -  

 چشاشو با حرص بست   

 اره مال خودش بود  -    

تو  یرفتمکه م  یاند که گفته شرکت داداشم   در حال یمیاونقدر صم یعنی  
 اشپز خونه شروع کردم با پروا حرف زدن

   ی؟؟اورد یلهمه وسا -    

 اروم تر شد  یکم   

باطل کردن قرار داد   خدا  یبرم دنبال کارا یداره همه رو اوردم   فقط با -   
 نو هم بودن   یباتقر    یخرهرو م ینسنگ یلبده خودش گفت وسا یرشخ
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 رمان  کی

 خوبه که نونت افتاد تو روغن  -   

 م سمت پروابرگشت   یخچالو گذاشتمش تو  یدمسر کش یوبطر   

 بهش؟؟؟ یداد یدوکل  -    

 هارو بهم داد   یلاره چک پول وسا -  

 یامالک  یرمبه حسابم بعد م یزنمم یرمفررا م 

   ی؟؟؟اتاقت درست کرد  خوبه    -    

 اومد تو اشپز خونه جواب داد یکه پ  درحالی

  ینشستم رو صندل   یتا؟؟؟ارم   یفهرد یاره همه چ  -    

 بله؟؟  -  

 اونم نشست  

  یستممن که مزاحمت ن یگمم -   

 یدنه اصال من با -   گذاشتم رو دستش     یتمود یز از رو م   یمجور یهاخه   
   یرو پر کرد یمازت ممنون باشم که تنها

 نصف نصف    یداپس خر  -    

بزار باهم  یلمیف یهم توهم حمو یرمخستم م یلیمن خ  باشه حاال توهم    - 
   ینیمبب

 بلند شدم و رفت سمت حموم یاز رو صندل   
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 رمان  کی

 باشه    -     

  رفتم تو اتاقم   حموم و اتاقم کنار هم بود    یعو سر  یرونحموم اومدم ب از 
    یروندور موهام   از اتاق رفتم ب یچوندمحوله پ   یدملباسام پوش

 ی؟؟؟کرد  یداپ یلمف -بود     یز کاسه هم رو م  رو مبل نشسته بود   چندتا پروا

  یااره ب -    

 ینارومن ا  یادمهکه    ییبود   تا جا  یرفتم نشستم کنارش   تو کاسه ها خوراک   
 و تو خونه هم نداشتم   یدمنخر 

 یدی؟؟؟تو خر  یناروا - 

 و به داخل کاسه ها اشاره کردم    

 خورم بخورم ازشون    یحرص م یدماره سر راه خر  -   

 تکوت دادم   سرمو

 شروع شد   یلمکن   ف  یپل -  

  یدممنم سرم گذاشتم رو پاهاش و دراز کش   یز پروا پاشو گذاشت رو م 

چطور چشمام گرم شد   یدمبود که نفهم  یلمف  یوسطا  یبابود   تقر   یقشنگ   فیلم
باال    یدمو خوابم برد   سرمو جابه جا کردم   احساس سرما کردم   پتو رو کش

اومد   پتو رو زدم کنار   بلند شدم   با چشم  یغذا م یچشمام باز کردم   بو
 دنبال پروا گشتم   تو اشپز خونه بود  

 وقت خواب؟؟   -  
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 رمان  کی

    ییغرغر کنان رفتم سمت دستشو  

   یم؟؟؟دار یچ      یسته بودم پر خ یلیخ - 

 کتلت   -   

موهام خشک شده بود و حوله    یروناومدم ب ییبعد کارهام تو دستشو 
 شدم و رفتم تو اشپز خونه   یخیالشافتاده بود   ب

 کردم   سرمو تکون دادم     یز ر یاراروکن   من خ  یز ر یار در ب یارشور گوجه و خ  -  

 باشه    - 

 نون باگت ها چشمم خورد به    

    ی؟؟نون بخر  یبر  یوقت کرد یک   -  

 رفتم  یتو که خواب بود - 

 اها دستت طال  -   

 سفر شمال افتادم   یادکردم که   یم یز داشتم گوجه هارو ر  

 پروا؟؟؟   یراست  -    

 بله؟؟؟    -  

شمال رو   یتو ماجرا  -     یز و کتلت هارو گذاشت رو م  ینشست رو صندل  اومد
  ی؟؟؟یدون م

 برداشت   ینون باگت   
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 رمان  کی

 خوان برن؟؟؟   سرمو تکون دادم  یکه از طرف شرکت م  ینهم -   

 اره  -   

 رو گرفت جلوم   یچساندو 

  یری؟؟؟م   یمرس - 

 واسه خودشم گرفت    

 یای؟؟؟اره   مگه تو نم -  

   یدملقمه رو جوو  

  دونم ینم - 

  یاممنم م یاب - 

 سرمو تکون دادم    

 باشه -    

دستام شستم و رفتم      ینهجمع کردم و گفتم پروا بره بش یزوبعد از غذا م   
 یششپ

 شد؟؟ یچ  یلمادامه ف یراست  -    

 برگشت سمتم   

 استپ زدم   یتو خواب  یدمد - 

 قدردان نگاش کردم   
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 رمان  کی

وردش   مثل ظهر دراز رو روشن کرد و ا  یونادامشو   تلوز ینیمخوب بزار بب  -   
 یکس  یرو پاش   دستش رو گذاشت رو سرم و نوازش کرد   اصال وقت   یدمکش

بود که چشمام بسته  یلمف یبرد   اخرا یزاشت رو سرم خوابم م یدستشو م
 شدم    یدار رو بازوم ب یدست  یشد   با تکون ها

 باز کردم    یمهچشمام رو ن   یتاآرم   یآر - 

    یم؟؟؟ه - 

سرمو تکون دادم و چشم     یشهو برو رو تختت   رو مبل کمرت خشک مپاش  - 
      یوار بسته رفتم تو اتاقم   دستمو گرفتم جلوم که نرم تو د

 شدم   یدار خودمو پرت کردم رو تخت   صبح با صدا داد پروا ب    یدمرس  بالخره

 یدنرس  ر یبلند شد   کال تا اسم د  یمتو برس  یشهم  یر ساعت هفت د  یتاآرم  -     
      یداومد فاز خوابم پر 

  یرونشدم و از اتاق رفتم ب بلند

  یر صبح بخ -   

 یرصبح بخ -   

     یرونو اومدم ب ییرفتم دسشو   

 بخور   یااول لباس بپوش بعد ب -  

 یمشک  یمانتو کت  یهاماده بود   رفتم تو اتاقم   درو کمدو باز کردم    خودش
وجب  یهتا   بلند تر بود    یکم ینا یمانتوم بود ول یکیدر اوردم   مثل اون 
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 رمان  کی

ساق کوتاهمو در اوردم    یال استار ها   یشلوار جذب مشک   زانو بو    یباال 
گذاشتم تا  یمشک  یطرح ها باساق بلند  یه یشهشلوار کوتاه م یدمد یول

 بپوشم   

برداشتم   یفمک     یاددرب  یحال  یکردم تا صورتم از ب   یشارا  یکمو    یدمپوش  لباسام
    یرونو رفتم ب

    یرهبدو دختر د - 

حاال دو ساعت بند ال استارم    یرونب یمچند لقمه خوردم   از واحد زد سری
پروا منو رسوند شرکت خودش رفت   مثل   شده بود    یبستم   پروا کفر 

شدم     یداشتم خفه م  یدیماسانسور شلوغ بود   تا به طبقه هشت رس  یشههم
   یومدهپس ن   شدم   سالن خلوت بود   نفسمو ازاد کردم یادهسانسور پاز ا

 ینگاه کل  مرتب کردم    یزشوو رفتم تو اتاقش   م یز پرت کردم رو م یفمک
 که اومد داخل   یروناومدم ب یبود   داشتم از اتاق م یز تم  بهش کردم   

 به سرتا پام انداخت   یسالم نگاه  -   

 یکه از اتاق م  یباشه   در حال یزمامروز و برنامه سر م یسالم   پرونده ها -  
  و درو بستم    یرونباشه   از اتاق اومدم ب -جوابش دادم     یروناومدم ب

 پرونده ها با دفترچمو برداشتم   در زدم 

    یاب -   

و چشاش   یصندل  یداخل   انگار خسته بود چون سرش گذاشته بود باال  رفتم
 چشماش باز کنه جواب داد   ینکهبسته بود   بدون ا
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 رمان  کی

 یه؟؟؟؟بگو برنامه چ یع سر  -     

رار داد و   فقط سرشو تکون داد   ستوده واسه ق  یاقا  یشپ  یمبر   یدامروز با  -    
قهوه اش وه از   یوانچشمم خورد به ل    یدمو پرونده هارو چ  یز رفتم پشت م   
  بود    یز اونور م یبانبوده برش داره   تقر  یمخوب کس   یز مونده رو م یروز د

 کرد   یر خم شدم که برش دارم پام گ

از  یوانمل   یم رو صندلتو دستم بود   افتاد یوانچرخ دارش   ل یصندل پایه
چشماش باز کرد   سرمو اوردم باال     شکست یبد یدستم افتاد و با صدا

خواستم بلند شم   یم   به خودم اومدم      یع سر     وجب فاصلمون بود  یه  یقادق
نفسم قطع شد   چشمام     ومدستشو   گذاشت رد باز   یعکرد   سر   یر که پام باز گ

و بلند شدم   اصال نزاشتم  یذاشتم رو دسته صندلگرد شده بود     دستم گ
به  یبلند یقلبم با صدا یادز یجاناز ه   یرونبگه و از اتاق اومدم ب یزیچ

 یجانه  یشد وقت   یکه داشتم باعث م  یقلب  یضیالبته  مر        یدکوب  یخودش م
   یدکش  یم یر که اروم شد ت  یقهبعد چند دق   االدارم ضربان قلبم صداش بره ب

سرجاش    یادحالم ب یکمخودمو باد زدم تا      یماروم رفتم نشستم رو صندل  
  نکشه چون قرصامم تو خونه بود    یر دستمو گذاشتم رو قلبم تا اروم شه و ت

اسامسور اومد   سرمو اوردم باال   بهار   یصدا   بکشم      یقکردم کفس عم  یسع
 بود   اومد سمتم   

 اومد سمتم    یدهترس یدچهره ام رو د یوقت    ؟؟؟یتاآرم یچطور - 

سمتم و اسمم رو داد زد   قلبم رو گرفتم و خم شدم   از شونه هام  دویید
 یسع   یرونگرفت تا بلندم کنه   در اتاق آذرخش به سرعت باز شد و اومد ب
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 رمان  کی

نشد   شونه هام خم شد و افتادم   آذزخش بهارو کنار  یکردم بلند شم   ول 
دستشم  یک یزانو هاش نشست   دستشو انداخت دور شونم   اون  زد   رو

رو برداشت   تو بغل اذرخش  یفمزانوم   بهار هول کرده بود   ک یر انداخت ز
 زد   درست مثل قلب من    یمچاله شدم   قلبش تند م

رو دکمش   بهارم پشت سرمون بود   قلبم   یدرفت سمت اسانسور   کوب  سریع
چشمام     یدبالخره اسانسور رس   ستم محکم فشار دادم    د    یدکش  یفیخف  یر ت

   یمبستم و مچاله تر شدم   نگاه آذرخش به جلو بود   بهار چند بار زد رو گوش

 اه هنگ کرده   - 

 و نگام کرد   ییناذرخش سرشو اورد پا   

 نگاشو ازم گرفت     ی؟؟از خانوادش ندار یشماره ا -  

 نه ندارم  -  

 حال شد خوش یهو 

 اها درست شد    -  

 گرفت     یشماره ا سریع

 )پروا(

با چشم از پشت در      یزمرو م یدمحرص نشستم سرجام   پرونده رو کوب با
بلند شد    یفماز تو ک یمگوش  یصدا   یدمکش  یاتاقش براش خط و نشون م



  

 
71 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش
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 یبه من زنگ نم یکار  یمبود   با تعجب جواب دادم   اخه اون تو تا یتاآرم 
 زد   

 الو    - 

 یبا صدا  یباتقر    از جام بلند شدم      یاومد   سر  یاز پشت خط م  یهگر   صدای
    یتاآرم -   زدم    یحرف م یبلند

 یبریمشم یمحالش خراب شده دار   یتاسالم   من بهارم همکار آرم -   
 و قطع شد      ینبه خانوادش بگ انیمارستب

خاموش  یکردم خودمو کنترل کنم   بازم زنگ زدم ول  یگرفته بود   سع  گریم
 بود 

افتاد به طوفان  یادمکه   یرونخواستم از شرکت برم ب یبرداشتم   م یفمک  
بود   برگشتم داخل    یسمرئ یگهاون د یبرام مهم نبود   ول ینکهنگفتم   با ا
بود   دوستم حالش  یسصورتم از اشک خ   یکردنعجب نگام مکارمندا با ت

در بزنم رفتم  اینکهداغون بدون  یبودم   با اعصاب  ینجابد بود بعد من فعال ا
 تو اتاقش  

چشاش گرد   یدمنو د یسرشو با ضرب اورد باال   وقت    دستش بود     گوشیش
  ند شد و اومد طرفم    بل یاز رو صندل  یعبود   سر  یدهامونم رو بر   یهگر    شد    

 بهت زدش اومد سمتم    یزدم   با صدا یاروم هق هق م

 پروا؟؟  - 

 کلمه بگم    یک فقط تونستم   
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 برم    یدمن با   یتاآرم -   

تا  یدمرس یکم داشت نم ینبنز  ینمماش   یرونگرد کردم و زدم ب عقب
 یرونبرم ب  ینگخواستم از پارک  یقفل کردم   بدو بدو م  یندر ماش    یمارستانب

تفاوت از کنارش رد  یکرد؟؟؟   ب   یم یکار چ ینجاا ینا     یدمکه ستوده رو د
 شدم   

 سالم عرض شد خانم    - 

 ینجوریخواستم صورتم رو ا  ینم   برگردم جوابش دادم      ینکهحرص بدون ا  با
 نگاه کنه 

   یرونم سمت بسالم   و راه افتاد -   

اومد    ینیماش یخواستم برگردم سمتش صدا یم یبرسونمتون   عصبان  -  
 بم طوفان   یبعدم صدا  جفت پام زد رو ترمز    ینماش

 باال  یاب -  

حرف پاشو رو  یدر جلو باز کردم و نشستم   اونم ب  یع از خودا خواسته سر   
رو گرفتم  یتاشماره آرم یهرچ رو دراوردم    یمگوش  یع پدال گاز فشار داد   سر 

زد به سرم   اشکام با نوک انگشت گرفتم    یفکر  یه  گفت خاموش     یم
االنم اصال    کنار حرف زدن رو گذاشتم   یبرگشتم سمت طوفان   تعارف و کتاب 

 وقتش نبود   
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خاموش     یشگوش  یتادونه آرم  یم  یبه پسرعموت اون حتم  یزنگ بزن   یشهم  -  
کردم   بالخره   یدراورد   با استرس با انگشتام باز  یشوگوش  سرشو تکون داد و

 چون رو بلندگو  بود  یچیدپ ینجواب داد   صداش تو ماش

 بله طوفان -     

خواستم حرف بزنم که طوفان زود تر دهن باز  یبود   م یجور یهصداش    
 کرد 

   یمارستان؟؟خوبه؟؟؟کدوم ب یتاآرم -   

 با اسم صدا بزنن یتااصال واسم نبود آرم 

 قلب  یمارستانب یهدونم    ینم -    

 یدنبا شن  و قطع کرد   پاشو رو پدال گاز فشار داد      یایمم یمباشه دار -   
خوام    یاز خودت م یماج یاقلب هق هقم اوج گرفت   خدا یمارستانب یصدا

    طوفان معلوم بود کالفه است

سمت   ییدمشدم و دو یداپ  یع پارک کرد   سر   ینماش    یدیمرس  یقهرب دق  بعد
 قفل کرد و اومد پشت سرم    ینطوفانم در ماش   یمارستانب

 سمت پرستار  رفتم

 یمشرق  یتاآرم -   

  ید؟؟باهاشون دار یچه نسبت  -    

    یز رو م یدمدستمو کوب  
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 اش کرد توهمبه توهم جواب بدم؟؟؟   کجاست؟؟   اخم یدخواهرشم   با -  

بردن واسه اکو طبقه باال    یمارتونمب   یمارستانب ینجاچه خبرتون خانم ا -  
   یدمطوفان جلو من رفت باال متم پشت سرش   تو راه پله بهارو د

 رفتم سمتش   طوفانم پشت سرم  سریع

 حالش چطوره؟؟   -   

 نوشت   نانیاکو واسه اطم  یهنگران نباش   دکتر گفت حالش خوبه   فقط    -  

بهم زد    ینانلبخند واسه اطم یهبرگشتم سمت طوفان      یروننفسمو دادم ب 
 بهمون کرد یبا لبخند برگشتم سمت بهار که نگاه مشکوک و اما متعجب

تو پاهام نمونده بود   نشستم رو  یمجون یگهنداشتم   د یححوصله توض   
 یاددستام و منتظر موندم تا ب ینسرمو گرفتم ب   یدمآذرخش ند   یصندل

طوفانم نشست روبه روم   زنگ زد به باران که بگه حواسش به شرکت     یرونب
ده  حدودبعد    یچارهباشه   اصال وقت نشد بهش بگه   اونم نگران شد ب

بست   اذرخشم  یمانتوش م یداشت دکمه ها یتاآرم   یروناومدن ب یقهدق
   یم بغل کرد یگرومحکم همد   یتامثل جت رفتم سمت آرم  پشت سرش بود 

    یرونب یدمشآذرخشم رفت سمت طوفان   از  بغلم کش

    ینهتا بش یسمت صندل یدمکش  دستشو

  یهو؟؟؟ یشدیچ یاج  یآر - 

 و چشاماشو بست   یوار داد به د یهسرشو تک  
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رد کن برن    یناروا   یستنگو   اصال حالم خوب ن یچیه یزتپروا جان عز  -   
 خستم    یلیخونه خ یمخودمونم بر 

 گرم دستشو فشردم    دل

 باشه  -  

 گفت؟؟؟     یدکتر چ   -    بهار رفت سمتش   منم رفتم سمت طوفان و آذرخش      

 هردو برگشتن سمتم     

  ی؟؟؟دونست  یقبال مشکل داشته   م یانگار -   

 ون دادم سرمو تک  

 اره    -   

 دفعه اود کرده انگار   قرصاشم سر وقت بخوره یهخب  - 

 یالبته اگه کار یمما بر یگهممنونم ازتون   د   یدینزحمت کش یلیخ -    
 نمونده  

    یمتونرسون یپس خودمون م   یستکه باهاتون ن  ینماش -  

    زحم یلیخ یگهنه ممنون د - 

    یمتونرسون یگفتم که خودمون م  - 

 زدم رو شونش      یتارفتم سمت آرم ناچار 

   ی؟؟بلند ش یتون  یم یتاآرم - 
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 چشماش باز کرد   

  یستمچالق که ن -   

 بهش رفتم که بلند شد   برگشتم سمت بهار   یچشم غره ا  

  یدیتوهم زحمت کش   یزمممنون عز  -  

 بهم زد  یلبخند مهربون   

    یمتبرسون یاب -   نکردم    یکار  -   

   یگهمنتظره   برم د یینمن نامزدم پا یدممنون اگه اجازه بد - 

 اونم رفت یمبازم ازش تشکر کرد 

 و خودشو طوفان جلو جلو رفتن     یگهد یمبر  - 

    یتاافتادم   برگشتم سمت ارم یزیچ یه یادپشت سرشون    مام

 خوب درستش کنن   یجا یهبده  یا یر بگ یبه نظرم که گوش یآر - 

 چشاشو تو کاسه چرخوند   

بزنم   بعدم همه  یوهمچ یدماه ق یک  یدبا یرمبگ یبخوام گوش ینکهاول ا - 
 یماومد یمارستاناز ب  بود قانع شدم    یمنطق      یشهجا بردمش درست نم

آذرخشم   یول  یرهآذرخشم خودش م  یریمطوفان م  ینفکر کردم با ماش    یرونب
  ید؟؟؟اومد تاکسیشما با  -      یتابرگشتم سمت آرم  با ما اومد   

   یماصال چطور اومد یدماره فکر کنم من که حالم خراب بود نفهم -   
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 اها -   

 یمجبور  ینداشتم   ول  ینجوریوا  یاصال حوصله فضا ها       ینبه ماش  یدیمرس  
 یتاآرم   که عقب      یتاممنو آرم   فان راننده آذرخشم جفتش    طو       یمنشست

 یو چشماش رو بست   منم که کار یشهداد به ش یهاز همون اول سرشو تک
 چرخوندم سمت جلو  رمآذرخش س یبا صدا  نگاه کردم    یرونونداشتم ب

 یرد م یهفته ا یک یبرات مرخص  بمون خونه    یتا هر وقت خواست  -   
 نم  ک

 خوام   خوبم  ینم -   چشاش باز کنه جوابش داد    ینکهبدون ا یتامآرم   

  یامم  حالم خوبه    -چشاش باز کرد و بلند شد     یگهکه گفتم   د  ینهم -   

 آذرخش برگشت سمتمون روبه پشت    

 سر ساعت      یامعلومه   باشه فردا ب - 

 (یتا)آرم

 هشت اونجام یاوک  -      یارمفکر کرده کم م تو کاسه چرخوندم   چشمام

 یدیمتا رس  نگفت   طوفانم که راه  رو بلد بود    یزیچ یگهاونم برگشت د   
 یجلد   یدیمرس یدمچشمام باز کردم د   یسادوا ینحرف نزد   ماش یکس
اصال نموندم پروا    باز کردم رفتم داخل ساختمون     یددرو با کل    یینپا  یدمپر 
    یادب
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کردم   یقهدادم   رفتم حموم پنج دق یم یمارستانب یخسته بودم و بو خیلی 
    یدهاومد   پس خواب یصدا پروا نم   یرونو اومدم ب

حالت ممکن لباسام عوض کنم   چون پروا خسته  ینکردم با اروم تر   سعی
دور موهام و خودمو انداختم   یچیدمر روشن کنم   حوله پسشوا  یومدبود دلم ن

   رو تخت   

 چطور خوابم برد یدمنفهم یادز یخستگ  از 

 یموتا گوش  یبه پاتخت   یدمهوا روشن بود   دستمو کوب    به زور باز کردم  چشمام
از چشمام باز کردم و نگاه ساعت کردم    یکی یال   یدمشکنم   بالخره د  یداپ

مثل جت از جام بلند شدم   از        یقهنه چهل دق    یییییی؟؟؟ال   چنه زوده فع
 بود    یخچالرو  یادداشت یهپروا نبود        یروناتاق رفتم ب

 ینم یگهد یرهد یلیخ یشیم یدار االن که از خواب ب   یر سالم صبح بخ -   
    یگمشرکت خودم به آذرخش م یخواد بر 

خواست  یکاغذ مجاله کردم تو دستم   دلم م    یبوس   با  نگران نگاش     
چند لقمه غذا خوردم   مانتو بلند جلو بازم به رنگ  یع خفه کنم   سر  یکیو

مقنعه    یدمونس هامم پوش     یدمتنگم پوش یباشلوار ل یرهت یلیخ یگریج
 انداختم    یکممکوچ  یکول  یفک  یمشک 

 یبود مجبور شدم با تاکس  یر د  یلیخ    یرونهارو برداشتم و از خونه زدم ب  کلید
 برم   
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شدم     یادهرو حساب کردم و پ  یهدر شرکت   کرا  یدمساعت ده بود که رس  حدود 
  اومد    یشد امروز نم یم یو رفتم داخل   چ  یدمکش  یقچند تا نفس عم

ود   از استرس با پام خلوت ب یلیشروع شده بود اسانسور خ یکار  یمچون تا
   یرونب سور ضرب گرفتم   خانم گفت طبقه هشتم   اومدم از اسان ینرو زم

رفتم  یزمشدن به م یکبدون نزد  خلوت بود    یلیطبقه خ ینا یشهمثل هم
 باشم   آروم در زدم یکردم عاد  یسع  سمت اتاقش   

 یاتوب -    

اروم رفتم داخل   نگامو  یلیخ  و درو باز کردم  یینپا یدمدرو کش یرهدستگ  
بود که رو  یظیکه معلوم بود اخم غل  یزیباال رو صورتش   تنها چ یدمکش

 کردم و رفتم جلو    یممحکم رو شونم تنظ یفموصورتش بود   ک

 سالم   -  

و بلند شد     یز بود که تو عمرم زدم   دستاشو گذاشت رو م  یحرف   یناحمقانه تر  
جلوم   دستاشو گذاشت تو  یساددور زد و اومد وا یزومحکم م یبا قدم ها

 سرمو نگرفتم باال که نگاش کنم و به دکمه هاش نگاه کردم      یبشج

 هم تلخ بود     بالخره به حرف اومد    یلیخ    ینیمتو ب  یچیدعطر تلخش پ  بوی

   ی؟؟؟چه وقت اومدن خانم مشرق  -  

 یکرد   کالفه چشمام به چپ و راست چرخوندم   حرف   یدتاک  یرق رو خانم مش 
گرد شده سرمو اوردم   یدر اور  با چشما یبشنداشتم واقعا   دستشو از تو ج

   شدم    یرهرنگ شبش خ یمشک  یباال و به چشا
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   و سرد   سرشو اورد  تو صورتم    یتو چشماش نبود   خنث  هیچی 

   یاخراج  - 

کردن    عقب گرد کرد   رفت سمت   یروم خال یختشت اب  یهقشنگ انگار  
 زل زد    یرونو به ب یبشدستاش کرد تو ج   یسادپنجره و پشت به من وا

 چرااا؟؟؟چ -    من هنوز هنگ بودم   دهن باز کردم ولی

که حقوقتو تا   یاکن   تا اخر هفته ب  یهتسو  یکه گفتم   حساب دار  ینهم -    
   یریبگ اخر 

اشک تو چشمام      ینبودم ول یفیاصال جا حرف نزاشت برام   دختر ضع   
تو دستم فشار دادم   اشکام   یرهدستگ   یروناز اتاق اومدم ب  یعجمع شد   سر 

    ییناومدن پا

وقت نهار   یگهساعت د  یک تونستم      ینم  ینجوریگشتم   ا  یدنبال کار م  باید
 تونم مزاحمش بشم    یاالن نم   زنم یبود اونوقت به پروا زنگ م

خودمو جمع جور کردم        یراحت   یناسانسور را زدم   اخراج شدم به هم  دکمه
چشمام قرمز شده بود   اصال حوصله نداشتم برم   و رفتم داخل اسانسور   

 یهکرا  یکل  یدبا  یرفتمبرم اگرم م  ییتونستم جا  یکه نداشتم نم  ینمخونه   ماش
   دادم    یم

خوام  یم   یرونشرکت   از شرکت اومدم ب یک گرفتم برم پارک نزد  تصمیم
 یهمش دود بود   ساعت دوازده بود ول یهام شد ول یهه وارد ربگم هوا تاز 

 شلوغ بود    یابونخ بازم
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 رمان  کی

گرفتم با پا   یمتصم  شلوغ بود و صدا بلند بچه ها رو مخم بود    یلیخ کپار  
 که پروا  یبرم تا شرکت 

 کرد     یکار م  توش

کدوم   دونستم پروا  یبود   رفتم داخل    نم  یکدر شرکت ساعت    یدمرس  وقتی
 یابخش 

 خواستم برم سمت  یم   کجاست

 اتاق یهو ازش بپرسم که پروا از  یکی

 چهره اش سرخ شده بود      یرونب اومد

 حرص خورده   فعال یلیداد خ ینشون م ینا و

 بود   یدهند منو

 یز م یهشل شد   رفت سمت  یششن یدچرخوند تو سالن   منو که د چشاشو
 رو برداشت    یفشو ک

 سمتم    اومد

    یرون؟؟؟ب یچرا اومد - 

  یمبر  یااوف پروا اوف حرف نزن فقط ب -   

    یدمرو ند ینشبا چشم گشتم ماش  خودم جلو جلو رفتم اونم پشت سرم     

 جا نبود زدم تو کوچه  یاب - 
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 رمان  کی

 یارشباشه برو ب -    

 اومد به حرف   یمکه رفت  یکمجلو نشستم    یعرفت اوردش   سر    

 شده؟؟؟   یچ  یگهوب بگو دخ -  

 بدبخت شدم     شدم یچارهپروا ب -  

 شده مگه؟؟؟ یچ  -  

اخراج شدم پروا    -کوچه و پارک کرد   برگشتم سمتش      یهداخل  یچیدپ   
   

 گرد شد    چشماش

    ی؟؟؟شد یچ  -  

 به داشپورت یدمکوب  مشت

   اخراج اخراج اخراج -    

    ی؟؟؟چ  ی؟؟؟واسهچ  یعنی - 

 و نگاش کردم  یدمدارم   لب ورچ یر تاخ یشهرفتم   چون هم یر چون د -   

   دلم کباب شد    ینگام کن ینجوریخواد ا یخوب نم -   

 به طوفان بگم؟؟؟ یخوا یحاال؟؟؟   م یمکن  چیکار 

 ک برگشتم سمتشمشکو   

 ن؟؟   طوووفا -    
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 رمان  کی

 شد   یخیالبعد ب یهول کرد ول یکم 

 اره -  

    ی؟؟کرد  یآذرخش آذرخش م یروز تا د چطور 

خواد بعدا  ینه نم -شونه هامو انداختم باال      گفتم طوفان     یباز من  حاال
 از عمد یکنهفکر م

  یگفتم بهش بگ   من

      ی؟؟؟بمون  یکار ب یخوا یم یتا ک  یول   یباشه خود دان  -     

 دوختم   یرونبه ب نگامو

 فعال گفت تا اخر هفته -  

   یااخر ماه ب یشهم که

اره   یوا    یگهاره د  -    اخر هفته بعد   چون امروز پنجشنبه است      یعنی  -     
   کنم     یداهفته وقت دارم کار پ یک امروز پنجشنه است   

 براق شد یع اومد سر  یادش یزیچ یهانگار  پروا

 تمسم

  یایی؟؟؟شمالم م یعنی -   

اها   فکر نکنم حوصله ندارم   مگه امروز   شمال؟؟؟    -نگاش کردم     یجگ   
    یمقرار نبود حرکت کن
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 رمان  کی

   یشداد به صندل تکیه 

   زنگ خورد    یمگوش    یریمطوفان اعالم کرد فردا م یاره ول -  

 شماره ناشناس یدندرش اوردم   با د یفمتو ک از 

   باال    یدهام پر  ابرو

 اکرار دکمه سبز زدم   البته محکم زدم تا هنگ نکنه  با

 الو   -   

  ی؟؟؟سالم   خوب  -    

 چشمام گرد شد     

 شما؟؟؟   -   

 هوف بارانم -  

 بارانه یهصداش شب یدمتازه فهم   

 ی؟؟؟سالم باران جون   ممنون تو خوب  -  

 ذوق دارم   یلیمن که خ یکه واسه فردا؟؟؟   وا  یده اخوبم   اماد یمرس -    

 نفسش نرفت انقد حرف زد        یمکن  یطوفان گفت ساعت هفت حرکت م   

    ی؟؟؟باران ام -   

    یتاکه اصال راه نداره آرم  یاینگو نم -   

    یکنمم یکار چ ینمحاال ببخوب - 
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 رمان  کی

 اصال حرف نزن   خونتوک کجاست؟؟؟  -    

اوردم  یوگوش   بعد قطع کرد     اونجام    یگهد ینم یبفرست س یشنلوک    
 و نگاش کردم    یینپا

 گفت؟؟؟    یچ  - 

   بفرست برام    یشنبعدم گفت لوک   یناو ا یدگفت اماده ا  یچیه -    

بود رو براش  ینجاا یک که نزد یارک آدرس پ  که از اون داغونا بود     گوشیم
همه پر بودن     یمکتان   تا پارک      یمپارک کرد   با پا رفت  ینکردم   پروا ماشاس

      ینمونکه اومد بب  ییجا ینرو زم یمنشست  

 اومد یکیکه صدا سالم   یکندمرو م ینبا دست چمنا رو زم داشتم

   نبود جز    یکس  سالاام    -    

گذاشت رو   یفشوک      یمبازم نشست   یمو باهم دست داد یمبلند شد   ارانب
 پاش  

 یشده؟؟؟چ -  

    ی؟؟کن  یم یکار بابا   تو چ یچیه -      

 یمارستانب یامخواستم ب یمن م   ی؟؟بهتر  یراست   یکارمب - 

 زدم و دستشو فشردم  یلبخند  گفت حالت خوبه     طوفان

   شده واسم    ینبود   عاد یخاص یز چ -   
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 رمان  کی

    ی؟؟جمع کرد یلتونوسا یخداروشکر   راست  -  

 اخماش رفت تو هم      یامن یدمن دو دلم شا - 

    یایب یدبا یاز شرکت  یتو عضو   یای؟؟چرا ن - 

 از  یعضو یگهگرفته بود   من د  خندم

 نبودم   شرکت

   اخراج شدم      یستماز شرکت ن یعضو یگهمن د -  

 گرد شد     چشماش

 شونه هامو انداختم باال     ها؟؟    - 

امکان نداره   آذرخش  -بود     یومدهاره اخراج شدم   هنوز از بهت در ن - 
 خودش گفت؟؟؟   

 هامو انداختم یتو کاسه چرخوندم و چتر  چشمام

 گوشم    پشت

  یپس ک  یگهاره د -  

 خواست بگه   می

    یساوا - 

    یکیدر اورد   زنگ زد به  یشگوش  بعد

 شروع کرد به حرف زدن    فوری
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 رمان  کی

 دلم   یز الو   سالم عز  -  

بعد حدود   حال سرمو گذاشتم رو شونه پروا    یبلند شد رفت اونور   ب  بعد
 اومد    ینپنج م

 کردم     یشاوک - 

    ی؟؟؟چ  -    ماز رو شونه پروا برداشت سرمو

   یدجمع کن  یزاتونخونه چ  یداصال نگران نباش   حاالم بر   یزمحلش کردم عز   - 
خدافظ   براش دست تکون  -بعد رو هوا بوس فرستاد         یبینمتونفردا م

چشه؟؟   شونه باال انداختم  بلند شد   دستمو به سمتش   ینا  -دادم و رفت     
   یزمبه سرم بر   یچه خاک   ینمبب  ونهخ  یمدونم   حاالم پاشو بر   ینم  -کردم     دراز  

    ینسمت ماش یمبلندش کردم و باهم رفت  

 شونه هاشو انداخت باال   یرمشد برو من خودم م یرتد یراست  -   

 سرمو تکون دادم   یدجمع کن یلتونخونه وسا یدنه طوفان گفت بر  -    

 یطونهاز کار افتاده بود   ش یگهور رفتم   د یماها   تو راه همش با گوش -    
   از شرش راحت شم    یابونپرت بدم تو خ یگهم

خودمو پرت کردم رو مبل و دستمو خونه    یدمبعد رس ینم یستب حدود
 گذاشتم رو چشمام  

مانتوش پرت کرد سمتم که با    یمبزار بخور یچ  یهدستت  پروا قربون یا -  
 کوفت     -دست گرفتمش    
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 رمان  کی

بعد رفت تو اشپز خونه   بلند شدم رفتم تو اتاقم تا لباسام عوض کنم        
   غذا اماده است؟؟؟    یپر  -      یدمهامو پوش یلباسوخونگ 

 ز خونه باهاش حرف زدم  رفتم تو اشپ یکه داشتم م  یهمونجور     یااره ب - 

    یم؟؟نگفتن چند روز موندگار یپر  -  

    ینشستم رو صندل  

شرکت ما و  یپتازه فقط اک     یممون ینم یشتر گفت چهار پنج روز ب  -   
 گذاشتم تو دهنم  یسسوس     یمسرجمع چهارده نفر   یانشرکت شما م

      یمرو جمع کن یزامونچ یمگرفت  یمبعد غذا تصم  بهتر    -   

رفت اتاق خوش   خوب ساک بزرگ که لباسام توش جا بشه نداشتم    هرکی
   نه بزرگم رو دراوردم    یک پس چمدون نه کوچ

برداشتم   تاشون    یشرتچند تا ت    یمانتو   پنج تا شلوار   دوتا راحت   چهارتا
بود  یشمکه جا لوازم ارا  یک کوچ  یفک  یه  تو چمدون    یدمشونکردم و چ

و      اونم گذاشتم  یماوردم   اونارم گذاشتم توش با شونه و سشوار مسافرت
   بستم و گذاشتمش گوشه کمد    یپشوگوشه چمدونم   ز

   یششقش بود   رفتم پپروا تو اتا   یرونبود   از اتاق رفتم ب ینسنگ المصب

     ی؟؟؟کرد  یکار چ -  

  یدکش  یپوف  

 شد   یلیچمندون خ یجمع کردم   ول -   
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 رمان  کی

 درست کن    یچاشکال نداره   واسه فردا تو راه ساندو    یخیالب -   

    یمخر  یم یمخواست یسر کوچه صبح بازه از اونجا هرچ  فروشگاه

 کنم     یباشه   درست م -   

ساعت گذاشتم رو    یمکرد  یز و خونه رو تم یمارارو انجام دادتا شب همه ک 
 یبود   ب  یششدم   ساعت ش یدار با صدا زنگ ساعت ب     یدمزنگ و خواب

دست صورتم شستم و    ییحوصله بلند شدم و چشم بسته رفتم دستشو
      یروناومدم ب

 همون جا داد زدم  از 

 پرواااا -     

 ز خونه اومد   صداش از تو اشپ یهو  

 بله   با تعجب رفتم سمتش    - 

به به پروا چه کرده    -    ینشستم رو صندل  شدم   یدار من زود ب   یه؟؟چ - 
 کرده   یوونههمرو د

قاچ کرده بود و  یوههاموت رو گذاشته بود تو سبد   م یچساندو   یدخند   
       و یوانظرف انداخته بود   فالکش ل یتو

   بابا کد بانو    - 

 غره بهم رفت   چشم
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 رمان  کی

که بزنم   یومددستم ن یزیکردم چ  یز نگاه م  همه که مثل تو تنبل نبستن    -   
 بهش 

 دستاشو برد باال      یزنی؟؟؟چرا تهمت م -   

 عشقم   یتو خوب    یاوک  یاوک  - 

  زدم یحیلبخند مل   

  حاال شد    ینافر  -   

   یمجمع کرد یزوو م یمصبحانه خورد یبا خنده و شوخ  

  داره؟؟؟    ینبنز  ینماش -    

 رفت تو اتاقش  

 اره پرپره    -   

   رفتم تو اتاقم تا لباس بپوشم    

   یو شلوار  مشک     یدمحالت پانچو داشت پوش  یمانتو مشک   یهوسواس    یکل  با
   

گازو  -   پروام اومد     زحمت هول دادم تا دم در    یرو با کل چمدونم
   ی؟؟؟بست 

 چمدونارو ببره  یحاال ک    یمبر    یاوک  یاره همه چ  -    

   اسانسور؟؟؟    تا
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 رمان  کی

رو  ییپسر واحد باال یینپا یمرسد یوقت   تا داخل اسانسور    یمداد هولشون 
    یدیمد

 ینا یشهم یدببخش -دنبال من بود   منم از فرصت استفاده کردم     چشمم
    چشاش برق زد نکبت   ین؟؟؟برامون تو ماش یدچمدون ها رو بزار

 واسمون گذاشت تو صندوق    یچشم   چمدون ها - 

 ممنون   - 

 رفت باال     کنم با اجازه     یخواهش م -  

   یبه درد خورد یبار  - 

 من چشم غره ایندفعه

 به هفت بود  یقهدق یستساعت ب    ینو نشستم تو ماش رفتم

      یاوک  -      یمبخر  یز تا چندتا چ یابونسر خ یسوپر  یساوا - 

در  میطوفان گفت بمون -      یمو حرکت کرد یدیمخر  یخوراک  یک پالست دوتا
 شرکت آذرخش   

     یمشد یادهپارک کرد و پ ینوهمه اومده بودن      ماش یباتقر  یدیمرس وقتی
 اومد سمتمون    یکه داشت م  یدمبهار د

  یدحرکت کن یدش یادهخواد پ ینم - 

به  ینه طوفان   وقت  یدمنه آذرخش را د   ینداخل ماش یمدوباره برگشت  
 کردم     یاداهنگو ز یکنم   صدا  یکنم احساس ترس م  یفکر م یدنشد
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 رمان  کی

 بودن       یاک  یدمند یگهد   یمبود ینتا ماش شش 

 سمت پروا    برگشتم

 بهم انداخت    یگاه   یمن   ینمبزن کنار من بش یخسته شد - 

 به گردنم دادم    یخانم   قر  ینمنامه ات رو بب یگواه   یشهنه بابا   م - 

 یهنه شخص - 

خنده   حدود دوساعت از حرکت کردنمون گذشته بود که  یر ز یمباهم زد 
    یمجتمع تجار یه یشکنار جاده پ  یچیدپ ییجلو ینماش

 فکر کنم واسه صبحانه موندن - 

بهار   ینکنار ماش  ینپروا ماش       ینگ کردن سمت پارک  یتمونهدا    یداره شا  -  
 شدم    یادهبرداشتم و پ یکمکوچ  یکول  یفپارک کرد   ک یناا

مامانشم همراهش بود   احساس ترس بهم دست داد      یدمشد بالخره
 رومو کردم اونور که انگار یعسر 

   ندیدمش

دونستم   ینفر پشت سر همه رفتم   نم  ینهمه رفتن   آخر   یآر  یگهد  یمبر   -  
 بشم    یمخوام ازش قا یم یتا ک 

 یز م  یهبالخره      یدمد  یرفتم جلو چون اصال جلومو نم  یداشتم با جمع م  فقط
 کرد     ینم یاریچشمام  یکردم نگاش نکنم   ول  یم یسع  انتخواب کردن   
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 رمان  کی

ازش    یصندل ینو نشستم دور تر  یمرفت سمتش   چشمام دزد ینگام م هی 
 یکشبود نرم به خاله سالم کنم   اروم رفتم نزد  یاحترام  یب   یگهد   سلف بود       

 زد   یداشت با باران حرف م

 سالم   -  

 زدم   یگشتم؟؟؟   لبخند اروم  یداشتم دنبالتم یکجا بود  -  

 پشت بچه ها بودم   سالم خاله جون  -  

باران بهم   ی؟زاره ادم حرف بزنه   بهتر  یباران م یندلم مگه ا یز سالم عز  -   
 شده    یچ گفت 

 نبود   دستمو فشرد    یخاص یز خوبم چ - 

 بهمون بگو   چشمام رو هم گذاشتم    یداشت  یهر مشکل - 

 چشم یبه رو - 

 طوفان نگامون رفت سمتش یبا صدا   

  یددوستان   مهمون ما هست یدراحت باش - 

 دوستم یشبا اجازه   من برم پ -   

 راحت باش دخترم   رفتم -   

  پروا   سمت

 یبرداشت و هرچ  ینیس یهواسه خودش  هرکی
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 رمان  کی

و نون سنگک  ییچا یوانل یهبا  یر پن یکمزاشت توش   یداشت م دوست 
   برداشتم و نشستم کنار پروا   

داشتم   ضربان قلبم رفته   یحس خاص  یهباال      یووردمطول خوردن سرمو ن  در 
نم تشکر کردم   نگاهش ک ینکهبود باال  چند لقمه خوردم و بلند شدم   بدون ا

 خم شدم سمت پروا  

 دستشو گذاشتم رو دستم       یامقرصام بخورم   م یرمم -  

 ی؟؟خوب  -  

 زدم   یو بلند شد   توجه همه به سمت ما بود   لبخند اروم   یاممنم م   

 یر نگاه نگرانش بهم بود   ز ینشست ول یگهد     ینخوبم   سه نکن   بش -  
نگاه به  یهخوان برن  یدونستم االن م یاز مجتمع   م یروننگاه همه رفتم ب

با من  ینماش یدافتاد کل یادم     یانطبقه هام بکنن  و حاال حاال ها نم یهبق
 برگشتم سمت   یستن

 یرفتنبچه بلند شده بودن داشتن م     مجتمع 

 پروا؟؟    -   زد    یپروا که با تلفن حرف م یشرفتم پ     بزنن دور 

 برگشت سمتم و دستشو  

 سکوت اورد باال   ساکت بهش نگاه کردم یمعن به

تر   صحبتش که تموم شد قطع  یعصحبتش تموم شه   اشاره کردم   سر  تا
 کرد 
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 رمان  کی

 ک بود؟؟؟   -    

 خونه تموم شد   یهقض یچیه -  

 یبشاز تو ج   ین؟؟ماش یچسوو   یمراحت شد یگهخوبه د -  

 اورد داد بهم  در 

 چک کن قفلش یاومد   یاب -   

   یباش کرده

  باااااشههههه    -  

باز  یدقرصا تو چمدون بود   صندوق با کل   ینحوصله رفتم سمت ماش یب  
   کردم     یداشونپ یکردم   به بدبخت 

صندوق بستم رفتم سمت        یرماب بگ  یبطر    یهکه برم    یفمتو ک  گزاشتمشون
 که درست  یک مغازه کوچ یه

 یبا چشمام دنبال بچه ها گشتم   ول   اب گرفتم یدونهمجتمع بود    وسط
 پروام نبود     نبودن   

شد   رفتم سمت   یجا نم  یفمگرفتم دستم چون  تو ک  یبطر     خوردم       قرصام
م گرفت   ساده ساده چشم ینگر یهتوش داشت    یفروشگاه   همه چ   یه

 بود   

    یرو داشت هم نقره ا یشطال هم

 شدم بخرمشون   رفتم سمت فروشنده وسوسه
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 رمان  کی

     ینم؟؟هارو بب ینگ ر یشهسالم م -     

به پوست   کردم     یدادستمو پ یز سا ییهارو اورد   اول طال ینگدختره ر 
 بزرگ برداشتم    یز سا یههام بدون فکر  یاومد   از نقره ا یم یلیخ یدمسف

چهل   گذاشتشون تو دوتا جعبه خوشگل      برام تو جعبه    یدبزار یناروا - 
برگشتم        یفمدراوردم و بهش دادم   جعبه هارو گذاشتم تو ک  یفمتومن از تو ک

  کردن     یکه داشتن نگاه لباسا م  یدمشرکت رو د یبچه ها یرونکه برم ب
 شماها؟؟    بودیدکجا   -تم سمتش    پروا هم اونجا بود   رف

  ی؟؟؟بگم تو کجا بود یدمن با - 

 نگاش کردم پکر 

 یدی؟؟خر  یزیچ یخیالب -  

 به دورور انداخت  نگاهی

 اگه خوبه بخرمش    ینبب یالباس چشمم گرفته   ب یه یول یچیفعال ه -   

 گوشه اشاره کرد  یهکدوم؟؟  با دست به   - 

 که گفت  ییسمت جا یماونوره  باهم رفت - 

   ینها -  

محوش   خوشگل بود    یلیخ   یصورت  یرهنپ یهبه لباس نگاه کردم      
 شدم 

 شونه هاشو انداخت باال      ی؟؟؟بپوش یخوا یکجا م  ینوبپرسم ا یشهم -    
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 رمان  کی

 بالخره  -    

     یگهپوشم د یم ییجا یه

       ینمبپوش بب -  

منم    رفت داخل اتاق پرو       تا بپوشه      یارشفروشنده خواست که براش ب  از 
کردن نداشتم     یدعالقه به خر   یادکردم   ز  یدم در و به لباس ها نگاه م  یسادموا
   ی؟؟؟کجا بود  -   

 باال  یدبرگشتم سمت صدا   ابرو هام پر  

 جلو تر اومد   و یبشدستاشو کرد تو ج     ید؟؟؟ببخش -   

   ی؟؟؟تا االن کجا بود یگمم -  

    یستبه شما مربوط ن -  

فکر کرده   صدام زد   برگشتم سمت اتاق پرو و ازش دور شدم   پرووو    پروا
 همه کارمه    یسمهرئ

 

 پرو رو باز کردم  تو تنش محشر بود   در 

 دختر   یهعال - 

 بخرمش؟؟   - 

   یهآره تو تنت عال - 
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 رمان  کی

 دادم بهش   یهباشه  درو بستم و تک -  

 پروا   یتکون خورد بعد صدا در 

 برو کنار تا درو باز کنم   - 

فعال  یهبق یرونرفت حساب کنه منم از رفتم ب یروناونور  اونم اومد ب رفتم
 داخل بودن  

ضرب گرفتم  نگاه   ینسفر مسخره خسته شده بودم با پام رو زم  یناز ا  نرسیده
از اب  یشلوغ بود  کم یلیمبود  خ یبه مجتمع انداختم  دکورش عال یکل

 پرت کردم تو سطل کنار مغازه  بالخره پروا اومد   یوخوردم و بطر 

   یانتا اونام ب یمبخور یزیبه چ یمبر  - 

  یمبر  - 

 یکیبود نشستم رو  یدهتو محوطه چ یزهاروکافه گوشه مجتمع بود که م  یه
و ناخون هامو  یز پروام رفت قهوه سفارش بده  نگامو دوختم به م  یزهااز م

دونه  دلم واسه  یکجا بودم خدا م  یرفتم تو فکر ول یم یادزدم روش  ز یم
 یواسه پدر  لمکه خنده هام از ته دل بود د  یتنگ شده بود واسه روزا  یمزندگ

 یمرد تنگ شده  روزا  یدمشند  یچوقتت قبل از تولدم و هکه درست چند وق
کرد   یتو گوشم نجوا م  یکردو سرمو بوس م یبافتبلندم رو م یمادرم موها

 موهام تا وسط کمرم هستن  ینهکوتاهشون نکن االن کجاست بب  یچوقته

 قهوه رو بچسب یرونب یااز حس ب -  
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 رمان  کی

هره اش رفت توهم دستشو چ   یدداغونم رو د  یافهق   یز هارو گذاشت رو م  قهوه 
 گذاشت رو دستم  

 !!  یباز که پکر شد - 

 نگفتم اون ادامه داد   هیچی

 نقشه توپ دارم   یهغم غصه  یخیالسفر ب ینتو ا ینبب - 

 توهم نرفت   یافمق یگهاز قهوه تلخم خوردم برعکس قبال د کمی

   ی؟؟؟چه نقشه ا - 

   یک اورد نزد سرشو

 طوفان خان رو قلقلک بدم چشمام گرد شد  یکمخوام  یم - 

 ی؟؟؟کن  یکار چ -  

   یز قهوه شو گذاشت رو م لیوان

 اشکال نداره که  یمکن  یطونیش یکمبزار نقشمو اجرا کنم  - 

 حوصله چشمام تو کاسه چرخوندم  بی

  یکن  یم یکار چ ینمبب -  

   یرفتن سمت در خروج  یکه داشتن م  یدمشرکتو د یبچه ها 

  یمحساب کن بر  یرنرن مدا یپر  - 

 انداختم روشونم   یفمک  یماز جامون بلند شد 
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 رمان  کی

 یمحساب کردم  بر  -  

   یسمت در خروج  یمباهم رفت 

   یدی؟؟؟خر  یزیتو چ یار یراست  - 

 دم   ینشونت م ینتو ماش یماره بر  - 

کرد از حالتش خندم گرفت    یکمکوچ  یفو ک یمبه دست خال یپر تعجب نگاه
 کردم  یتشکمرمش و به جلو هدا  دستمو گذاشت پشت

 خودتو نکش  یکهکوچ  -  

 اها باشه   - 

 ها  باران اومد سمتم   ینبه ماش رسیدیم

   یام؟؟؟من با شما ب یشهم - 

 برق زد  چشمام

   یزمچرا که نه عز  -  

پروا  یچشا یمطوفان راه افتاد ینشدن پشت سر ماش یناشونسوار ماش همه
  یدملب غر  یر تو سرشه  ز یفکر  یهزد  معلوم بود  یبرق م

 پرواااا   -  

 توجه بهم شروع کرد با باران حرف زدن  بی

 بزارم برات؟؟؟   یدوست دار یچه اهنگ  -  
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 رمان  کی

 داد بهم   یرو باز کرد و فلش یفشدر ک باران 

 اهنگ باحال توشه  یبزنش کل - 

تو راه جاده   یمافتاد هیگضبط دراوردم و مال باران رو زدم د یفلشو از رو 
 باحال بود   یاهنگ خارج  یهکردم    یادضبط رو ز یصدا

 هست؟؟؟  یها دود یشهش - 

 اره بابا راحت باش  -  

 یشهبرقصم کال حالشو ندارم  بعدم ش یاومد جلو کس یخوشم نم یادمن ز 
باران  یها یمعلوم بود  داشتم به مسخره باز ینبود و همچ  یجلو که دود

 یخنده و صدا یر بلند شد  پروا زد ز یغمکج شد  ج  ینکه ماش  یدمخند یم
باال بود از  یلیو افتاد جلو  سرعت خ یدکش  ییال یناکرد  از ماش  یاداهنگو ز

ما  ینطوفان با ماش ینداد  ماش یزد و عالمت م یاونور طوفان مدام بوق م
   یینرو داد پا یشهمماس شد  ش

 برو   یواشپروا  - 

  یینروبه منو داد پا یشهش پروا

 راد هستم   -  

 زدم  یغ گاز داد  ج  و

   یار درن یمسخره باز یواشپرواااا  -  

 پروا  بسته  یگهراست م - 
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 رمان  کی

 بود صدا ضبط باال   یینها پا یشهش  

   یگهد یساپروا سکته کردم وا - 

از پشت سرمون   یناذوق ماش  یزد کنار صدا  یع رو گاز برداشت و سر   پاشو از   پروا
 اومد  

  ی؟؟؟خوب  - 

 از گوشه چشم نگاش کردم  

 فقط ساکت شو   - 

در سمت راننده باز شد   طوفان با  یهواز تو فالکس پشت بهم اب داد   باران
 شد   یاننما ینچهره خشمگ

 تو؟؟   یشد یوونهد - 

شدم و رفتم  یادهپ ینش شاخ تو شاخ شد  از ماشو باها یینرفت پا پروام
 اونور سمت راننده  

 بابا   یخیالپروا ب - 

  یستادطوفان ا  ینآذرخشم پشت ماش  ینکردن  ماش  یاونا به ما توجه نم  ولی
 شد اومد  پشت سرشم خاله   یادهاونم پ

  یددوتا ادم بالغ هست  یگهد یدبچه ها بس کن - 
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و حرکت  ینشحرف رفت تو ماش ینزد  طوفان ب  یخاله حرف  یبه بزرگ  یکس   
آذرخشم پشت سرش    یناز تاسف تکون داد و رفت تو ماش یکرد  خاله سر 

 پروا شروع کرد به غر زدن  یمتا  حرکت کرد  ینتو ماش یمنشست یممام رفت

    یستمپروو  من تورو سرجات نشونم پروا ن -  

  یگی؟؟؟ه برادر من جلو من مدربار  یدار یدون  یم یپروا جان  ول یدببخش - 

 با لحن طنز گفت  پروا دستشو تو هود تکون داد   ینوا 

  یهرچ  - 

 صدا خنده هر سه تامون رفت هوا  برگشتم سمت باران   

  یار در ب یخوراک  یکاز تو پالست - 

به شمال  پشت سر  یدیمدس یگهد یمهارو خورد یهمه خوراک  یدیمتا رس 
مال اونا  یالآسمان بلد بود  چون و یشدیمالبته اگه گم م یرفتیمها م ینماش

 ییباال یها یتطوفان و آذرخش که به موفق یگفتکه باران م  یبود  جور
 یکیدر  یهبه  یدیمرس  یدنخر  یکیبراشون شر  یالروو ینپدراشون ا یدنرس

رفت   یع باران سر   یسادکه وا  ینرفتن داخل ماش  یکی  یکی  ینابازش کرد ک ماش
 یباغ بزرگ که همش چمن کار یهشدم  یادهرو برداشتم و پ یفممنم ک یینپا

بود  وسطشم  یشده بود و چندتا درخت بلند کاشته بودن دورتا دورش  عال
و همهمه   دندر اور   یلشونهمه داشتن وسا   یناسنگ فرش شده بود واسه ماش

خواست   یم  یال ک نگاه به داخل صندوق کردم حا  یهزار    یافهشده بود با ق  یادز
   یینپا یارشب یک   یبرمش ول یتهش تا داخل با چرخ م  یارهدرشون ب
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 رمان  کی

 شده خانما؟؟؟  یزیچ -  

 یاز طراح ها  ازش متنفر بودم  ادم بد  یکی  یکاظم  یبرگشتم سمت صدا اقا 
 اومد ازش   یمن خوشم نم ینبود ول

 ممنون   یر خ - 

   یکنمخواهش م - 

متم  سرمو به نشونه تشکر تکون دادم اونم هست در خد یبازم اگه کار ولی
 عقب گرد کرد رفت  خاله جون اومد سمتمون  

 شده دخترا؟؟؟   یزیچ - 

 امم  چطور بگم!؟  - 

 حرفم رو بزنم  یهنذاشت بق  یننسنگ یکمچمدون ها  

   یریغذا بخور جون بگ یکمباشه   ینواست سنگ یدمبا -  

 مدل صحبت کردنش خندم گرفت  از 

   یدشما بگ یم هرچ چش -  

 زد و طوفان رو صدا زد   لبخندی

 زد  اومد سمتمون   یطوفان داشت با نگهبان حرف م  یاطوفان ب - 

 بله زنعمو؟؟   - 

 کرد به صندوق    اشاره
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 رمان  کی

 واسه دخترام   یینچمدون هارو بزار پا ینا -  

از همونجا به نگهبان که   ینگذاشت رو زم  یینچمدون ها رو اورد پا طوفان
 حدود پنجاه ساله بود اشاره کرد  یمرد

 چمدون هارو ببر داخل  -  

چه هواتو داره  طوفان با خاله جون رفتن   ینواسه پروا ابرو انداختم باال که بب 
 داخل  مام پشت سرشون 

 مامان آذرخش بود؟؟   -  

 تکون دادم  سرمو

 اره  همون که موندم خونشون -  

 مهربون   یلیخ یوا -   

 خواد بغلش کنه  زدم به شونه اش   یدلش م ادم

  یاخودشو  - 

  یتاآرررررم -  

پروا  با پام  یالل ش یا  یینسرا همه برگشت سمتمون  سرمو انداختم پا 
که نگم براتون   یالو  یالداخل و یمسرخ شد از درد  رفت یچارهزدم تو پاش  ب

آذرخش  ینکنم  راست  یشم چرون باشم و چ یکردم عاد یعمارت  سع
که حدود   یدمشخانم د یهکجاست؟؟  سرمو چرخوندم اطرافو گشتم  کنار 

کردم که سرشو برگردوند    یخورد  داشتم نگاش م  یو هفت هشت سال م  لچه
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 رمان  کی

نگهبانه چمدون رو گذاشت کنار پاهامون    یینسرمو انداختم پا یع سر  یلیخ 
   یمپا مونده بودازش تشکر کردم و رفت  همه تو سالن سر 

  ییناتاق پا یوناتاق خانم ها باال و اقا ییدبفرما - 

 گفت    یاون زنه م ینا 

  یایدخانم ها با من ب - 

 و بردم باال  یدمخودم چمدون روکش یگهد 

   یداتاق باش یهباهم تو  یدتون یهشت تا اتاق هست  دوبه دو م ینجاا -  

اتاق که انگار اتاق خودش بود  خانم ها چهار نفر بودن با ما  یهرفت تو  باران
موند  اون   یینباال و پا  یومدهشت نفر  البته بارانم حساب کردم  خاله ن  یشدم

 یخواستم در اتاق رو باز کنم که صدا  یچهار تا خانم رفت رفتن تو دوتا اتاق  م
 زنه اومد

 اتاق   ینتو ا ییدخانم اون اتاق اقا آذرخشه  بفرما -   

 یمکه گفت پروام اومد داخل  تشکر کرد  یگرد کردم و رفتم سمت اتاق   عقب
 ازش و رفت  شالم 

رو تخت  یدمدراوردم و پرت کردم رو تخت مانتومم در اوردم و دراز کش رو
هوا  یدراتاق ب  کرد   یکه اونجا بود  پروام داشت لباساشو عوض م  یدونفره ا

   باز شد و باران اومد داخل

 هلووو   - 
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 گذاشتم رو چشمام    ارنجم 

 سالم  نشست رو تخت کنارم   - 

 قرض از مزاحمت اومدم خواستگار   - 

  یرخندهزد ز یهواز رو چشام برداشتم و نگاش کردم   دستمو

 هاشون  یافهنگاه ق -  

 با پام زدم تو کمرش   

 واسه نهار   یرونب یمبر  یدها گفتن اماده ش کردم  بچه  یشوخ  - 

تو سرم  تو جام قل   یدمتو کاسه چرخوندم  بالشتو برداشتم و کوب چشمام
 خوردم  

 باران  یاااممن ن یشهنم - 

 برداشت و زد تو شکمم   یگهبالشت د یه

 نه  پاشو   - 

 نییپا یگهد یقهاز رو صورتم برداشتم  بلند شد رفت سمت در  ده دق بالشت
 پتو رو انداختم رو خودم    یرونو رفت ب  یدباش

 اه زد حال نباش پاشو   - 

 گذاشتم رو سرم   بالشت

 بخوابم   یقهباشه فقط چند دق -  
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   یننگرفت از رو تخت پرتم کرو پا  دستمو 

 پاشو  - 

 یشهم  یر االن د  یدمرو گذاشتم لبش  د  یشونیمتخت و پ  ییننشستم پا   یع سر  
 یگهد یکیمانتوم در اوردم و  یر ز یشرتبلند شدم  ت  میدنواسه لباس پوش

شلوار   یر که عکس ساده دختر روش داشت  زدمش ز  یمشک   یشرتت   یدمپوش
  شکیبا همون شال م   یدمروش پوش  یمممانتو جلو باز بلند مشک   یمتنگ مشک

 پروا زد به پام 

 بپوشه   یرنگ  یرنگ  یدمثال تابستون ها  ادم با یمیچه ت ینا -  

   یخیالب - 

با  یاسمون  یکردم  مانتو کوتاه اب   یپشنگاه به ت یه  یبمگذاشتم تو ج  گوشیم
   یتنگ آب  ینج

  یاری؟؟م یفک  - 

 اره   -  

 دادم دستش   یکمپول کوچ کیف

 بزار توش  ینما - 

  یاوک  -  

 کردم   یدرو تمد یشمارا 

   یاتوهم ب یینپا یرمتشنمه ممن  یپر  -  
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سرشو تکون داد رفتم از پله ها  یکشیدکه داشت بزور خط چشم م  درحالی 
برم اونجا  داشتم  یومدهبه نظرم زشته ن یراه اشپزخونه معلوم بود ول  یینپا

 از پشت سرم اومد  برگشتم  یرفتم که صدا یبا خودم کلنجار م

 شده خانم؟؟؟   یزیچ -  

  یدذهنم رس که به  یزیچ تنها

 اشپزخونه؟؟   -  

 ید؟؟الزم دار یزیچ - 

 بله تنشمه  -   

   یارماالن خودم براتون م ییدبفرما -  

  یشهزحمت م - 

 تکون داد و رفت سمت اشپزخونه  سرشو

   یفمهوظ یچه زحمت  -  

کرد    یم یتابیقلبم ب  ییناومد پا یکه داشت از پله ها م  یدمرو د آذرخش
با انگشتام    یدمتنگام ازش گرفتم که مثال ند   یجانه  یادونم از ترس بود    ینم
 کردم   یم یباز

  ید؟؟؟الزم دار یزیاقا چ -  

 داد دستم  یاب بزرگ  یوانهمون خانمه بود  ل 



  

 
110 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

   ییدبفرما -   

 ممنون   - 

 لبخند سرشو تکون داد   با

 شما   تدارکات با  یمشام خونه ا یول یرونب یریمم یمنه دار - 

   یگه؟؟راحت  امر د یالتونچشم اقا خ - 

   یبر  یتون  ینه م - 

تونم   یکردم تا م  یسع   یدمابو سرکش  یادب  یکی  یگهکردم د  یخداخدا م   رفت
پشتم بهش بود    یرفتدر م  یشنگاه کنم  نشست رو مبل و با گوش  یوار به درد

 کجان؟؟؟  خودمو سرگرم کردم    یناپس ا  ینمشتونستم بب یو نم

 بچها؟؟؟  - 

 برگشتم سمت خاله جون  

 سالم  -  

کردم نگام   ینگاش کنم نشستم  سع ینکهبدون ا  ینبش  یزدلمسالم عز  -  
 کرد    ینم یاریچشمام  یروبه خاله باشه ول

 آذرخش؟؟؟   یمبر یمخوا یکجا م  - 

 هست مال دوستمه  اونجا  یاییرستوران در یه - 

 باشه من برم تو اشپزخونه   -  
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کنم   یخواستم باهاش باز  یدر ارودم  م یمجاش بلند شد و رفت  منم گوش  از  
با حرص   یشهخراب بود  زود زود شارژش تموم م یشباتر  شدم یمونپش

زدن  پامو  یبرق م یزیشدم  از تم یرهبه ونسام خ  یبمگذاشتمش تو ج
 شدیدلحظه گذرا نگاش کردم  اخماش    یهدادم به مبل     یهانداختم رو پام و تک
کرد  ناخداگاه دوباره نگاش کردم  چرا واسم   ینگاه م  یشتوهم بود و به گوش

 کنم  نگاه سقف کردم    یدارم نگاش م ید!!  سرشو اورد باال و دی؟؟جذاب 

اومد  نه دوتا   یکیبالخره     یداشمعاشق و ش  یکنهاالن فکر م   ینبدتر از ا  سوتی
 روا  اومد  باران و پ

   یه؟؟؟پس بق - 

   یمتا بر  یایدشمام ب  یاطنتو ح یوناقا - 

 اونام  یاندارن م - 

تا  یعنیآذرخش و باران  با حرف پوشت کنار ناخونام رو کندم   ینمکالمه ب 
اون خانمام    یروننشسته وردل من  آذرخش رفت ب  ینبودن ا  یروناالن مردا ب

بهار  یکیشونمبودن سه تاشون    ینااز شرکت آذرخش ا   ییناز پله ها اومدن پا
چندتا  یمنبر  اشینم یادز ینکهآذرخش گفت واسه ا  یاطتو ح یمبود همه رفت

ام  یهبق  یمما بود ینمن و پروا  خاله جون و باران تو ماش  ینیدچندتا بش
 یابونخوب بود  تو راه از خ یلیکردن  اب و هوا شمال خ  یمخودشون تقس

بودمش   یدهکامل ند یول  یدد یادر یشدشد م یختم م یاکه به در یها
از تو   یانکردم  االن بازم در  یادیمن توجه ز  یبود  ول  یکنزد  یابه در  یالشونو

که قرار   یرستوران  یدیمکوچه ها معلومه  به احترام خاله عقب نشستم تا رس
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 یگهد ینجاشلوغ بود  ا یلیاون قسمت خ یدطول کش یقهدق یستب یمبود بر  
پارت کرد با ذوق  ینبود  تا ماش یادر یدد یکامال معلوم بود  تا چشم م  یادر
 یو مجستمه فروش یفروش یوپاز رستوران گرفته تا مغازه ت  یینپا یدمپر 

 یکچند نفره  موز یزهایتو رستوران  م یماونجا بود  پشت سر آذرخش رفت
 یدادجون م  یادابشار بزرگم وسطش بود که باعث شده بود صدا اب ب  یه   یتال

 خورد همسن یپسر که م یهواسه عکس گرفتن  

هم  یهباشه اومد سمتمون  با آذرخش و طوفان دست داد  به بق آذرخش
کرد   یتمونگرفتم  هدا یادسالم کرد  منم فقط سر تکون دادم  از آذرخش 

 یکار اصال من چ  یز تم  آذرخشم راس مکنار پروا نشس  یصندل  یز م یهسمت 
شدم  از االن  ی! سرمو بلند کردم چشم تو چشم کاظمیشینه؟دارم کجا م

 شاد باران اومد  یصدا  یشهغذا کوفتم م میدمفه

   یمکن  یباز یشهتا غذا اماده م یایدب -  

 اورد   یشد و رفت بطر بلند

 یقتخب جرات و حق - 

  یا خودش و کاظمچرخوند  افتاد ب یز وسط م یبطر   

 ح  یاج  -  

 ح   -  

 فکر کرد   یکم  باران

  ی؟؟؟خاستگار یتا حاال چندبار رفت  - 
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 دست دست کرد   یکم  یکاظم   

 پنج بار - 

 ابلفضل  باران باز چرخوندش  منو بهار   یا  

 ح   یاج  - 

 ح   - 

 تا حاال؟؟   یچندتا خاستگار داشت  - 

  یهفکر کردم  پسرهمسا یکم  یتو کاسه چرخوندم  چه سوال مزخرف  چشمم
 یکی

   یکردمکه توش کارم  یشرکت قبل یهمکارا از 

 دونفر  - 

دوستم از  یکه اسمشون رو نم  یوناز اقا یکیاز خانما با  یکی  یدباز چرخ 
شرکت ما نبودن  مرد ج انتخواب کرد  گفت بلند بشه از جاش بلند بگه اسمه 

اونم بلند شد گفت اسمم مهرداد  همه سرا برگشت    ینهمن فالن اسم بعد بش
سمت ما  نشست  باز چرخوندش  افتاد با طوفان و پروا  چون آذرخش راس 

   یوفتادنشسته بود اصال باهاش ن یز م

 ح   یاج  - 

 بدون مکث ج رو انتخواب کرد   پروا

   یشهعوض نم یگهها د یخودت خواست  - 
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 بگو   یشهنه نم -  

 بغلم کن   یقهدق یک - 

 گرد شد  پروام جا خوردن    چشمامون

 خاله جون بلند شد  یصدا  یووردبه رو خودش ن ولی

 اه طوفان  -  

 نگاش از پروا برداره جواب داد   ینکهبدون ا 

  خودش گفت  - 

سر   یسادنگفت  پروا بلند شد رفت طرفش  اونم بلند شد وا  یزیچ  یکس  دیگه
مکث کرد بعد  یکمجلوش مکث کرد  بعد گرفتش بغل  طوفان  یکمپاهاش  

 یخواست بغلش کنه  هرک   یهمون بود که نم  یندستشو انداخت دور کمرش  ا
 یرهکل جمع خ   یدنکرد چندسال عاشق همن تازه به هم رس  یفکر م یدیدم
بود و به  یینبودن بهشون  ناخداگاه نگامو کشوندم سمتش  سرش پا دهش

 یشتر سرشو اورد باال  نگامو ازش نگرفتم بلکه ب یهوشده بود   یرهدستش خ
 یم یتشاذ یزیچ یهتو چشماش بود  انگار  یبیعج یز چ یهشدم  یرهبهش خ

 وبلند شم برم نه  نگام  یشدرنگ غم گرفته بود  کاش م  یشمشک  یکرد  چشما
 یسرئ یهکنم  اون واسه من فقط  یازش گرفتم  من اصال بهش فکر  نم

تموم شد و پروا  یقهدق یکبرگشتم سمت پروا و طوفان    ینزورگوهه  هم
نگاش کنه نشست سرجاش  طوفانم نشست  ینکهطوفانو ول کرد و بدون ا

 بچرخونه که خاله گفت بسته   خواست یسرجاش  باران م
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   یوفتادهاذرخش ن یتانه زنعمو جون فعال به آرم -  

 برگشتم سمت باران   سریع

 نگام نکن   ینجوریا - 

 گرفت   یز دم نگاشو از م یمن جواب م یپرسهآزرخش سوال م  چرخوند

 ح؟؟؟   یاج  -  

 چشماش نگاه کردم   تو

 ح  - 

 یگوو م ینگفت  واسه همه ماه  یزیچ یگهغذارو اوردن د فکر کرد یکم 
نوش جان آذرخش همه شروع کردن به خوردن    ییدسفارش داده بود با بفرما

گذاشتم تو دهنم واقعا خوشمزه بود    یگوم  یکهت  یهبه غذا نداشتم     یادیز  یلم
 خوردم  یوبعد یکهت

  یتاآرم -  

 هل پروا برگشتم سمتش  یبا صدا 

    یه؟؟؟چ - 

 بلند شد  یرو صندل از 

   یاب یعسر  -  

 رستوران دنبالش   یرونتعجب بلند شدم رفتم ب با
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 چته پروا؟؟  -  

   ینتو ماش یمبر  یاب -  

   ینسمت ماش یدکش  دستمو

 کنن    یزشته پروا مردم دارن نگاه م - 

 سمتم  برگشت

   یوفتبه درک  راه ب -  

 کرد    یجلو  اونم نشست و رانندگ  یباز کرد  نشستم رو صندل ینوماش قفل

 کجا رفتن    یگناالن م یری؟؟؟زشتهم یپروا کجا دار - 

 یعرو لبم احساس کردم  دستمو گذاشتم روش باد کرده بود  سر   یبیعج  سوزش
نابود شده بودم  لبم ورم کرده بود و    ییییینگاه کردم   وا ینبغل ماش  ینهبه ا

 پروا چشه   یدمشده بود  حاال فهم یکهت یکات

 تند تر برو   - 

  یستمبلند ن ینجاروا - 

 یدمد یمارستانتابلو که روش نوشته بود ب یه 

 پروا از اونور برو   -   

کل لبم و گوشه لبم رو   یورم و قرمز  یمارستانبه ب یدیمرس یقهدق یستب بعد
پرستار که   مارستانیداخل ب یمحرف بزنم  رفت یگهتونستم د یگرفته بود  نم
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نشستم   یبزنم با حالت بدبخت   یتامپول زد حساس  یدگفت با  یدرو د  یعتموض 
امپول زدم  دستام تو   یک   یادنم  یادم  یعنیزدم     یکم امپول م  یلیرو تخت  خ

   یادهم قالب کردم و منتظر موندم تا دکتر ب

*** 

 )آذرخش(

 دخترا کجا رفتن؟؟  ینمادر برو بب - 

باران با  یشدم  ول یرهکجان  به در خ ینهتا بب یرونباران بلند شد رفت ب 
 اظطراب اومد داخل  

   یناشوننه خودشون هستند نه ماش - 

 جام بلند شدم   از 

   ی؟؟شمارشونو دار - 

 تکون داد  سرشو

 رو دارم   یتافقط شماره آرم -  

اومد  نگامو  یز از رو م یزنگ گوش یمالم یدراورد و زنگ زد  صدا گوشیشو
 یدمدادم سمتش  د

 یشکجا رفتن  طوفان از جاش بلند شد و با گوش  یعنیبود   یز رو م گوشیش
 شماره گرفت  

 ابروهام  یدهپروام جواب نم - 
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 کرده   یشرفتشما پروارو داره  پ ینا یندارم ول یتاروباال من شماره آرم پرید 

 سرشون اومده؟؟؟  یینکنه بال -  

 از جاش بلند شد   یکاظم  

 دنبالشون  یرممن م - 

 توهم  یدماخمام کش 

   یریمما خودمون م ییدشما بفرما -  

 جواب داد  یعطوفان زنگ خورد  سر  ینگفت و نشست  گوش یزیچ دیگه

 شما؟؟؟   ییدکجا  -  

 بود یعصبان  یلیخ اونم

   یمارستان؟؟کدوم ب  -   

 د شد  از جاش بلن مامان

   یایمم یمباشه  دار - 

  یایمتا ب یسیدگفتم که همونجا وا  - 

 و قطع کرد   

 شده مادر؟؟؟  یچ  - 

 برگشت سمتمون     -  

 یمارستانداشته بردش ب یتحساس یهادو یهبه  یتاآرم یگهم یچیه - 
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 رمان  کی

 دخترم حالش خوبه؟؟؟  -   

 خودشو تو دل همه جا کرده تنبل خانم   یومدهچه ن 

 دنبالشون   یریمم یستماره حالش خوبه  راهو بلد ن - 

 دلم طاقت نداره   مادر  یاممنم ب یدبزار - 

 رفتم سمتش و دستشو گرفتم   

   یایمباران بمون تا ما ب یشحالش خوبه  شمام پ یگهنگران نباش مامان  م - 

 تکون داد   سرشو

   یریدتماس بگ یدتشود یول باشه مادر  - 

   یدمبوس سرشو

  یحتم - 

   یستن یزیچ یر شمام غذاتون رو بخور -  

 شدم  ینشسر طوفان سوار ماش پشت

 رفتن؟؟؟   یمارستانکدوم ب  -  

  ینجابه ا یکنزد یمارستانب یناول - 

   یمبا چشم دنبالشون گشت  یدیمساعت رس یمبعد حدود ن 

 اونجان  - 

 که طوفان اشاره کرد نگاه کردم    ییبه جا 
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 رمان  کی

 کنم    یکارشدونم چ یسر  م یرهدختره خ -  

بود و داشت  یسادهوا یپسر فوق العاده عوض یهرفت سمت پروا که کنار  و
نگاه  یتاام کنارش بود که داشت به آرم یگهپسر د یه  یدپرس یازش سوال م

 رفتم سمتشون   یکرد  عاد  یم

 )طوفان(

سمت خودم  با بهت  یدمدونستم  دستشو کش یرو نم یتمعصبان یلدل حتی
 برگشت سمتم  

 کرد  یداشت نگاه م یکه با سردرگم  یتادادم دست آرم ینمماش سوویچ

   یابا آذرخش ب -   

و در جلو رو باز کردم  اروم گذاشتمش رو  یدماز دست پروا کش ینوماش کلید
 یتاآذرخش داره با آرم میدد ینهخودمم نشستم پشت فرمون  تو ا  یصندل

 شدن رفتن  برگشتم سمت پروا   ینیزنه اون دوتا پسرم  سوار ماش یحرف م

  یایممگه من نگفتم بمون تا ب - 

نبودم که به دختر زور بگم  دستاشو تو  یارومم نبودم  ادم یزدم ول یداد نم 
   یینهم قالب کرد و سرشو انداخت پا

   یماومد یخودمون م - 

 کرد؟؟؟    یپسره چطور نگات م یدیاصال د  یینجورا - 
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 رمان  کی

نگفتم و گاز دادم  یگهد یزیچ  یینانداخت پا یشتر نگفت و سرشو ب چیزی 
   یالسمت و

 (یتا)آرم

آذرخش اومد  یمارستانب ینگموندم وسط پارک ینجوریرفتن منم هم اونا
 سمتم  

  یممام بر  یاب - 

باز  ینوشد  شونه هامو انداختم باال و در ماش ینتوجه بهم سوار ماش یبعد ب  
به خودم نگاه کردم  فعال   ینهکردم و نشستم  اونم بدون حرف حرکت کرد  از ا

شم  یدار که از خودم داشتم فردا صبح از خواب ب  یخوب نشده بود  با شناخت 
باهام نبود  ترس برم داشت  کجا  یمگوش   یبمخوب شدم  دست کردم تو ج

از حرف زدن با آذرخش ترس داشتم     یگوش  یدونهبودم اون    گمش کردم  من
من  پس  یواس گوش یگشتبگم  اون عمرا برم یخواستم بهش چ  یالبته م
  یخب خطم چ  یبشم  ول یالشخ یبهتره ب 

   ید؟؟برگرد یشهم یدببخش -  

 بهم کرد   ینگاه  نیم

 چرا؟؟؟  - 

   یمگوش  -  

 ادامه بدم   نذاشت
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 رمان  کی

   یتو رستوران جاش گذاشته بود -  

 در اورد و شماره گرفت  یشوآذرخش گوش  یروندادم ب نفسمو

 یستن یحالش خوبه  مشکل یتامآرم یایمم یمالو باران به مامان بگو دار -  
 خدافظ 

چرا دارم بهش  یدمکه اسمم رو برد هم تعجب کردم هم خجالت کش  یناز ا 
فکر سرمو چرخوندم سمت  ینبا ا  یسمهشم؟؟   اون فقط رئ یوابسته م

 ینبعد چندم   یدد  یترسناکم رو نم  یافهق  یبود و کس  یها دود  یشهش   یشهش
 ییپروا نبود  نگران شدم   نکنه طوفان بال ینماش یبه رستوران  ول یدیمرس

نه   گشتم  ینشدل شوره به جونم افتاده بود  با چشم دنبال ماش   یارهسرش ب
 نبود  

   یالرفتن و - 

 یالمبازم خ یداخل رستوران  ول یرفتسمت آذرخش که داشت م برگشتم
بود رو زدم رو   یدهکه پروا برام خر  یراحت نبود  منم پشت سرش رفتم  ماسک 

ام سالم  یهبه بق یوشحالصورتم  خاله و باران اومدن سمتم  بعد از ابراز خ
 کردم  اونام گفتن خوشحالن که حالم خوبه  نفسمو دادم

توشون باشه  یزیچ یدمغذا نخوردم ترس یگهد  یو نشستم رو صندل بیرون
کردم   یخوردن  داشتم فکر م یداشتن غذاشون رو م یهکه خودم ندونم   بق

قرارگرفت   بشقاب که توش برنج بود و کاسه که توش قرمه بود جلوم یهکه 
 گذاشت برام  دوست آذرخش بود     یناروکه ا  یبرگشتم سمت کس
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 رمان  کی

 نوش جان    ییدبفرما -  

ذاشت  یم یگوتوجه بهم داشت م یرفت  برگشتم سمت آذرخش که ب  بعد
بهت وابسته شم؟؟  خودشم دوباره  یکن یم یکار یتو دهنش  چرا دار

گشنم   یلیگاه کردم  خسفارش داده بود چون غذا ها سرد شده بود  به غذام ن
چند لقمه خوردم  فکر آذرخش    یدکش  یبه غذا نم  یلمم  یشهمثل هم  یبود  ول

 یمحبت وابسته م یکمبودم  با  یدهرفت  من محبت ند ینم یروناز سرم ب
انصراف بدم   یداگه از شرکت اخراج نشم خودم با  یشدم ینجوریا یدشم نبا

بهش   یناز ا  یشتر تونم ب  یکنم  نم  یم  یدافرصت واسه خودم کار پ  یناره در اول
از   بودمدوم غذا خورده  یک  یباوجودمو گرفت  تقر  یوابسته بشم  حس بد

 روبه آذرخش و خاله کردم   یدمخوردن دست کش

 دستتون درد نکنه   -  

   ی؟؟نخورد یزیمادر توکه چ - 

   یرهنم یینلوم پااز گ یچیه یگهگشنمم باشه د   یرمممنون س - 

   یگشتمبا آذرخش بر م یداالن من با  یمبلند شد که بر  آذرخش

  یار منو ب ینباران ماش - 

   یارمشم یاوک  -  

   یالو یدشمام بر  یدخر  یرممن م - 

   یروننفسمو دادم ب  یرمپس با باران م ایول



  

 
124 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 با خودت ببر   یتارمآرم  ییدست تنها -  

 تونستم بگم   ینم میزینه توروخدا  چ  یوا ای

  یمباشه  بر  - 

حرکت  یناماش  یمزد  برات دار یطانیباران واسم دست تکون داد و لبخند ش 
 کردن  منم مثل

در اوردم  اصال  یمکت در اورد گوشرو به حر  ینجلو نشستم  ماش همیشه
 یابونایدرصد از صد درصدش مونده بود  خ یس یباهاش کار نکرده بودم وا

نشد    یدخر   یایمب  یبار داشت  کاش    یادیمز  یقشنگ بود  مغازه ها  یلیشمال خ
برگشتم سمت آذرخش  از  ینرستوران  با توقف ماش یشپ یمغازه ها یمبر 

قفل کرد  رفت تو  ینوشدم  در ماش یادهموندم  بعد پ یکمشد   یادهپ ینماش
 اورد  یگ  منم پشت سرش  دوتا چرخ دست بزر  یلیفروشگاه خ یه

چندتا   یزیاز هرچ   یرمبگ  ییمواد غذا  یرمبخر منم م  یبهداشت   یلتو برو وسا  -  
   یر بگ

 یلکه نوشته بود وسا  ییهل دادم سمت جا یوتکون دادم و چرخ دست سرمو
 یزیاز هرچ   یکنناستفاده م  یاز چه شامپوها  ینادونم ا  یمن که نم   یبهداشت 

کم زورم  چرخو بردم   یلیمن خ یاشده بود     ینبرداشتم  چرخ سنگ  ینشوبهتر 
 باسمت صندوق  گذاشتمش اونجا بعدش رفتم سراغ اذرخش  اونم داشت 

من   یچرخ دست  یشاومد سمت صندوق  گذاشتش پ یپر م یچرغ دست  یه
 اورد   یگهرفت دوتا د
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 رمان  کی

 پشت یاب یر بگ ینوا -  

  من  باهاش رفتم سر 

  یر بگ یوچند کل یزیاز هرچ یر بگ یوهاونجا برو م -  

 باشه  خودشم  -  

از هر  ییخدا یهواسه چ یزاتهمه تجه یندونم ا یمن نم  یرهبگ یلاج رفت
شده بود و قابل حرکت نبود   ینواقعا سنگ یگهبرداشتم  د یلوچند ک یوهم

ضرب گرفتم   ینخودش جابه جاش کنه  با پام رو زم یادموندم  تا آذرخش ب
 یم   فتادها  دهنم اب ا  یلبه قفسه ها نگاه کردم  چشمم خورد به سطل پاست

شدم  به  یخیالشونب یستپول همراهم ن یدمخواستم برم سمتشون که فهم
که هر لحظه فکر کردن   یگذشته شوم   شدم  به گذشتم فکر کردم  یرهکفشام خ

به افکارم  یشخندیروانپزشک  ن یشبرم پ یدبا یداد  حتم یبهش آزارم م
 یه با  ایدروانپزشک  ب یشپ یرمهستم که دارم خودم م یزدم  من چه دختر

خودم بسازمش    یدبسازم با  یندما  یخوامروانپزشک خوب هماهنگ کنم  اگه م
دونم که پروام   یروانپزشک رو بپرسم  م  یه  ندارم که ازش ادرس  یکس  ییاشنا

 یبا صدا  ام یوونهکردن د  یبپرسم که فکر م یشد از کس یدونه  نم ینم
 آذرخش سرمو بلند کردم  

  یارمب ینورو ببر که سبک تره تا من ا ینوتو ا یاب - 

بزارن    یزاروچرخ رو هول دادم سمت صندوق  موندم تا حساب کنه و تمام چ 
 سرپا خسته شدم بودم    یکتو پالست
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 رمان  کی

   یامتا ب ینتو برو تو ماش یاب -  

 یدادم به صندل یهسرمو تک  ینرو ازش گرفتم و رفتم نشستم تو ماش سوویچ
 یزاروچ دونفر اومد که داشتن  یصدا ینچشمام بستم  بعد جندم  یادتا ب

 ینکهکه دستم بود رو بدون ا  یچدر  سوو یتو صندوق  بعدشم صدا یزاشتنم
ه  یشدادم به ش یهچشمام بازکنم گرفتم سمتش  تو هوا گرفتش  سرمو تک

وجود ماسک باعث شده بود نفس خودم به خودم برگرده و لبم بسوزه  
وش که قرمز تر شده  دستمو گذاشتم ر  یدمد ینهاز تو ا  یینپا یدمشکش

غذا  یجهسوزشش باعث شد صورتم جمع بشه توهم گشنم شده بود  نت
خوردم از غذا خوردن زده   یبازم اگه االن غذا جلوم بود نم  یول  ینهنخوردن هم

 یادهآذرخش پ   یبه سمت راستم نگاه کردم  قصاب  یسادوا ینبودم  ماش هشد
 یتونهچقدر مادم    یهبهش نگاه کردم     یشهبشم  از تو ش  یادهپ  یدمند  یلشد  دل

نگامو دادم به جلو  بعد حدود    ینجذاب باشه؟؟  نگاهش برگشت سمت ماش
خودش   بعدشگوشتارو گذاشت    یک اومد  اول در عقبو باز کرد و پالست  ینده م

 یهبزار  یبشر  راست  ینبه حرکت در اومد  کال ساکت ا ینجلو نشست  ماش
در اوردم و شمارشو گرفتم  بعد سه بوق  یبماز تو ج یمزنگ بزنم به پروا  گوش

   جواب داد

 الو  - 

 !؟  یداومد یر شما؟؟؟  چقد د ییدکجا   یسالم آر - 

به کجا نگاه  یدکرد  پس با  ینگاه م یابونبه آذرخش کردم  به خ ینگاه  نیم
 کنه  
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 رمان  کی

   یایمم یمدار -  

 ینمرو بلد نبودم بب ییفکر کنم  من که جا یعنی

 یرهمبه کدوم سمت  داره

 خدافظ    یایدزود ب  یاوک  -   

 یبا - 

زنگ خورد  شماره ناشناس بود   با   یبمگذاشتم تو ج  یوقطع کردم و گوش  
 بله؟؟؟  -اکرار جواب دادم   

   ی؟؟؟مشرق  یتاخانم آرم -  

 زد   یبا ناز حرف م یلیبود که خ یدختر  یه صدای

   یید؟؟؟بله خودم هستم  بفرما - 

   یموندچراغ قرمز م پشت

   ید؟؟؟واسه استخدام زنگ زده بود یروز شما د - 

کردم که به   یدااز تو روزنامه چندتا شرکت پ یروز رفته بود  د یادمبه کل  وای
و  یگیرنبهشون زنگ زدم  گفتن تماس م ینداشتن واسه هم یاز ن یمنش

   یمازشونم گفتن استخدام کرد

من واسه استخدام به چندتا   ید؟؟؟اخهکدوم شرکت هست  یدببخش  یبله  ول  - 
 شرکت زنگ زدم  
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 رمان  کی

   یدباش ینجافردا صبح راس ساعت هشت ا  یشرکت معمار -  

چراغم که سبز  ینا  ینحاستصاف کردم  معلوم بود حواس آذرخش ا صدامو
   یشهنم

  یام؟؟؟ب یگهروز د یه یشهنم  یستممن االن تهران ن یول - 

 کنم   خدانگهدار    یم یگذینتونجا ویکیر پس  یر خ -  

 خداحافظ   - 

   یبمگذاشتم تو ج  یموشدم و گوش یخیالششانس من دارم  ب ینماخه ا اه

 )آذرخش(

به فکر کار افتاد   یع دختر چقدم سر  ینبهش کردم  چقد خودسر ا ینگاه  نیم
 یهگرفتم   یمبه خاطر بابا تصم  ی؟؟بگه چ  یگهشرکت د یخواد بره  تو یم

 شانس دوباره بهش بدم  صدامو صاف کردم 

 شرکت  یایباز ب یتون  یم -  

 سرشو برگردوند سمت پنجره   

  یمسار ت یدم اقا یخودم استفا م یدممنون خراجم نکن - 

تونستم ازش   یدونستم  نم  یاستفا دادنش رو نم  یلتوهم  دل  یدماخمام کش 
 بپرسم پس ساکت شدم  

 (یتا)آرم



  

 
129 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

باران باهاش   یدنزد  متعجب بودم  مگه اخراجم نکرد  شا  یحرف   یالتا و  دیگه 
خواست بمونم  یدلم نم یگهواقعا د  یدمحرف زده  درکل من بازم استفامو م

 یکشدم  هوا کم کم داشت تار یادهپ یعمتوقف شد   سر  ینتو شرکت  ماش
رو  یفمخسته شده بودم  ک یلیخ یول  یاست برم درخوا یشد  دلم م ی

انداختم رو شونم و رفتم داخل  همه تو سالن نشسته بودن  بلند سالم کردم  
سرا برگشت سمت ما  چون آذرخشم پشت سرم بود  خاله با لبخند نگامون 

 رد 

   یخسته نباش  یزمسالم عز  -  

 کرد گرفتم    یهارو حمل م یکپالست یاز نگهبان که با سخت  چشمم

 ممنون  با اجازه من برم لباسامو عوض کنم   - 

 راحت باش  - 

رو پرت کردم رو تخت  شالمو  یفمسرمو تکون دادم و رفتم سمت باال  ک 
و هوا به شدت گرم بود   یمبود یبهشتدرواوردم و خودمو باد زدم  تو ماه ارد

مال خوب بود نسبت گرمته  هوا ش  یایکه م  یروناز ب  یالبته کولر روشن بود ول
 یافت  یچیه  فانهتهران  تو چمدونم دنبال لباس مناسب بودم  متاس  یبه هوا
 یصورت  یصندال  یتنگ مشک  ینبا ج یدمکوتاه پوش  یصورت  یز شوم یهنشد  

موهام باز کردم و   یدمچرکمم که ته چمدون گذاشته بودم دراوردم و پوش
هوا بخورن  رفتم جلو  داد باز بزارمشون یم یفدست کردم توشون  االن ک

 یممداد نوکساده بافتمشون و چال   یششکولر و پشت کردم بهش  اخ
برداشتم  یمرژ زدم  گوش یکمپاک شده بود  فقط  یشمانداختم رو سرم  ارا
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 یکه به  زنگ نم  یکس   یوار خواست بزنمش به د  یخاموش شده  دلم م  یدمد 
که اونجا   یتو کمد ینمزد  انداختمش تو چمدونم  حوصله نداشتم لباسام بچ

سالنو پر کرده بود    تلفمخ  یغذا ها  یبو   یینشدم و رفتم پا  یخیالشونبود   ب
پروا و باران رو مبل سه نفره نشستم  ساعت   یششد  رفتم پ  یشتر ب   یمگشنگ
 هشت بود   یحدودا

  ید؟؟اومد یر د ید؟؟چقدکجا بود  - 

زد  نگاه پروا و بارانم به  یحرف م یکینگامو تو سالن چرخوندم هرکش با  
 من بود  

چرا  یدشما کجا رفت  ینهم  یقصاب  یمبعدم رفت یدخر  یفروشگاه  یه یمرفت - 
 رستوران؟؟؟   یومدیدن

 حوصله است یتو کاسه چرخوند  معلوم بود ب  چشمام

 دونم طوفان اوردم خونه   یچه م -   

 بهش نگاه کردم  طونیش یچشما با

 یه؟؟؟ها چ - 

 هامو زدم کنار و شونه هامو انداختم باال   یچتر   

   یچیه - 

 یشام  اخ گفت  یمهمون خانم اومد گفت بر  یدنحرکتم دوتاشون خند ینا با
پروا و  ینمن ب  یز رو م یمنشست یمپاره رفت یکهت یجقد گشنم بود با تعارفا
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تونه غذا بخوره   یباران نشستم  طوفانم روبه روم بود اصال ادم تو جمع نم 
  ینته چ  ریبود  مرغ سوخا یز از چند نوعغذا رو م  یهحس واقعا مزخرف

دوست دارم   یلیچشمام برق زد  دلمه خ یدنشخورشت برنج  دلمه  با د
 یا یگهد یذاغ ینکهروبه روم بود  بدون ا یقادق ینیس یهمخصوصا برگش  

 یول  یرمشونداشتم با دست بگ یتانداختم تو بشقابم  دو یکهبردارم چند ت
برش داشتم   لبا چنگا یشدنبودن و راحت تو دهن جا م یکزشت بود  کوچ

کردم  امم    یز به م ینگاه کل یهخوردم   یگهد یکهبود  چند ت یمزه اش عال
بود درخواست کردم بهم  از باران که کنارم  یدور بود ول  یخوب مرغ سوخار

 ینته چ یکممازشو با چنگال در اوردم   یکمبدش  با لبخند گذاشتش جلوم  
خورد   یمرغشو با چنگال م  شتدا  یعاد  یلینگام افتاد به آذرخش  خ   یختمر

همه بلند شدن  تشکر  ینم یستمنم شروع کردم به خوردن  بعد حدود ب
 طوفان اومد  یاز خاله کردم و نشستم رو مبل  صدا یکیکوچ

  ینیمبب یلمف یهاونور   ینیمبش یمبر  یداگه موافق باش - 

به صورت گرد  یز م یهاونور سالن  مبل درو تا درو  یمهمه موافقت کردن  رفت 
نفره کنار   یهبزرگم گذاشته بودن جلوشون  رو مبل    یونتلوز  یهشده بود     یدهچ

بزاره  کنار پروا  یلموف مبل دونفره که پروا و باران بودن نشستم  طوفان رفت
 یمنشسته بودن  مبل کنار بهار اون دوتا خانم و  یو باران مبل سه نفره اونور

دستمو   یندونم ک یخاله جون بعد کنارش آذرخش و اون دوتا اقا که نم
خسته شده بودم    یلیدادم بهش  امروز خ  یهگذاشتم رو دسته مبل و سرمو تک

 یسنو یر حوصله ز یداشت  حاال ک  یسنو یر بود ز یعاشقانه بود  خارج  یلمف
 یلمکرد  ازش معلوم بود ف  یپل  یلموف  وخوندن داره؟!  طوفان نشست رو مبل  
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  یز همون خانم با چندتا کاسه اومد و گذاشتشون روم ینبعد چند م  یهقشنگ 
واسه خوردن نداشتم  پس به  ییو  پرپر بودم و جا یالبود  با پف یلتوش اج

رفته بود  چشمام داشت واسه  یلمساعت از ف یمحدود نشدم   یرهخ یونتلوز
دادم به مبل   یهسرم  سرمو تک یر شده بود ز شکرفت  دستم خ یخواب م

 یلیبر نداشتم  برخالف اولش که شروع شده بود خ یونچشم از تلوز یول
پر  یاز کاسه ها یکیچشمم خورد به   یشهم یاخرش چ  ینممشتاق بودم بب

  یدپرت شد و خواب از سرم پر  یلمبرش داشتتم  کم کم حواسم به ف  یلاج
 خاله از کنارم بلند شد  

   یر بخوابم  شب بخ یرمم ینیدمن خسته ام شما بب - 

 یمفاصله منو اون بود  ن یخال یصندل یکگفتن بهش  االن   یر شب بخ همه
ود  ب  یبهش کردم   دستش که ساعت مارکش توش بود رو دسته صندل  ینگاه 

نگاه کردم   یلمگذاشتم تو دهنم و به ف  یبادم  یونشده به تلوز یرهنگاهشم خ
پوست  ر لحظه نگاه جلو پام کردم  پ یهازش مونده بود   یساعت  یکفک کنم 

توجه به همه دستم رو زدم تو سرم  همه سرا برگشت  یتخمه شده بود  ب 
   یرونب یختزدم دندونام ر یسمتم   لبخند ژکوند

  یدحت باشام را - 

 شد؟؟  یچ  -  

 برگشتم سمت پروا   

 خم شدم تا جمعشو کنم   یچیه - 
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 جمع کنن  یانب یگمدست نزن  م -   

 راست نشستم    یترسیدمبرگشتم سمت  آذرخش  البته نگاه چشاش نکردم  م 

 باشه  -  

نگاه به ساعت   یه!   یشه؟تموم م  یلعنت   یلمف  ینا  ینگاه کردم  ک   یونبعدبه تلوز 
خواستم  یکه م  یکار  یادنبود   یرمد یادکردم  ساعت دوازده بود  ز  یوار رو د

بهش  یمزدم  امشب که تنها شد یبا پروا حرف م یدبا یبکنم افتادم  حتم
و تو برف باهم  سیدنبود  اخرش دختره پسره به هم ر  یلماخر ف یتر ت  یگمم

اروم  همه از جاشون بلند شدن    یول   یز زدن  کاسه رو پرت کردم رو م  یقدم م
من  بهشون گفتم   یهکنن خبر   یفکر م  یر شد بهشون بگم شب بخ یروم نم

 یباران  هرک  یمباهم رفت  یر منم اروم گفتم شب بخ یر باران که گفت شب بخ
 کردم که  یداشتم نگاهش م  دباران پشت سرما اوم یرفت اتاق خودش  ول

 متوجه شد  

 بخوابم   ینجاخوام امشب ا یه؟؟میها چ - 

نکردم  مسواکم   یتونستم با پروا حرف بزنم  مخالفت   ینم  یگهپکر شد  د  صورتم
و شلوار   یشرتت  یهکه تو اتاق بود  لباسام با    یکیبرداشتم و رفتم تو حموم کوچ

 رونیاومدم ب  یساده عوض کردم  مسواکم زدم و با صابون صورتم شستم  وقت 
 پروا و بارانم  ینجا پهن شده رو زم یه یدمد
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نشستم رو    یشنشسته سرش تو گوش  ینعوض کردن  بارانم رو زم  لباساشون 
تونستم باش کنم   ینم یکه خاموش بود پس کار یمتخت کنار پروا  گوش

 باران زنگ خورد  یگوش  یهوسرمو گذاشتم رو بالشت  

 سالم عشقم  -  

پر از   یقطع کرد  پروا با صدا  یقهزد بعد چند دق  یداشت حرف م  ینجوریهم 
  یدتعجب پرس

   ی؟؟باران تو نامزد دار -  

 کرد    یزیر خنده

   یشه؟؟؟م یاره چندماه  - 

 خوشبخت؟؟؟   یاقا ینا یهحاله ک - 

   ی؟؟همون که اومد خونمون اونجا بود یرحسینام یتاآرم - 

 فکر کردم   یکم

 نبود  اون نامزدت بود؟؟؟   یر اها  اسمش ام - 

   خندید

 نه بابا داداش دوقلوش   یر ام یگنبهش م یرحسیننه ام - 

  یرعلیام  یه؟؟؟اها  اسمش ک -  

 اونم شرکت داره؟؟؟   یعنی یکارستچ -  
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   یدپروا پرس اینو 

 نه روانشناس  - 

 خوشبحالت   یگهپس د -  

 خوبه  یلیاره خ - 

به اتاق  یدصبح با برخورد دور شد  یدیمواببعد خ یمحرف زد یگهد یکم 
پروا نبود  کش و  یکردم  خواب بود ول  ییننگاه به پا یهچشمام رو باز کردم  

موندم بعد بلند شدم رفتم دست و صورتم شستم   یکمبه بدنم دادم   یقوس
بپوشم  بیرونپس بهتره لباس   یرونب یمبر  یمبپوشم  فکر کنم بخوا یحاال چ 

و مانتو  یشرتت  یهنبود با    یادز  یول  یکمکه زاپ داشت    یاه مشک شلوار کوت  یه
واسه  یمسرم کردم  خب بر  یممطوس یشال مشک   یبلند جلو باز نوک مداد

به خودم کردم    یرژ زدم با خط چشم  نگاه کل  یکمکردم زد افتاب زدم      یشارا
 شده   بیدار باران  یدمد یرونشده برگشتم که برم ب یعال

  یر سالم صبح بخ - 

   زدم یلبخند خوشگل 

   یر سالم صبح توهم بخ - 

 سرشو تکون داد و بلند شد    یاگشنمه توهم ب  یلیچون خ یینپا یرمم من

 باشه   - 

 نبود  رفتم سمت اشپزخونه  همون خانم اونجا بود   یکس   یینپا رفتم
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 سالم   -  

 سمتم   برگشت

 حاضره   یز سالم  صبحانتون رو م - 

 یه؟؟پس بق - 

 اقا آذرخش تو سالن هستند    یرونرفتن ب -  

سرمو تکون دادم و رفتم تو   یدمپروام رفته  پس چرا من آذرخشو ند پس
پشتش بهم بود  رو مبل  یگفت  اذرخش اونجا بود  ول  یسالن  راست م

ون سنگک داغ  شروع ن  یو نشستم رو صندل یز نشسته بود  رفتم سمت م
شدم  از جام بلند شدم تا برم دستام  یر تا س  یدکردم به خوردن  واقعا چسب

نداره   باران   ییدستشو  ینجابرم باال  ا  یدشده بودن  همه راه با  یعسل   شورمب
   ییناومد پا

   یه؟؟پس بق یتاآرم - 

  یرونرفتن ب - 

 کرد   یپمنگاه به ت یه

 بابا خوشگل  ی؟؟زد یپت -  

  یرمجلو آذرخش حرف نزده بهتره جلوشو بگ یشتر تا ب  

  یزهصبحانه رو م  یمرس -  
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دور بزنم   یاطشونخواست برم تو ح یدلم   یز گفت و رفت سمت م  یاهان   
 یکمهام شد   یههوا ازاد وارد ر  یرونخجالت و تعارفو گذاشتم کنار و رفتم ب

بهتر بود  باد باعث شده بود شاخه  یکماومد و چون صبح بود هوا  یباد م
  یریمبگ  عکسخوب بود که    یندورب  یا  یگوش  یهدرختا تکون بخوره  االن فقط  

 یزشاستخر بود  انگار تازه تم  یه   یالرفتم پشت و  یبود  از راه سنگ   یبزرگ   یاطح
 یستن  یفبود  ح  یعال  ینگاه به دورو ورش کردم همچ   یهزد     یکردن برق م

 ینتو ا

تونستم باهاش بکنم به  یاز کارارو م یلیاگه مال من خ  ینذار تاب یه باغ
 یتونست کمکم کنه  اصال م یگفت شوهرش روانشناس  م   باران فکر کردم

 یخوام باهاش حرف بزنم  کار ینفرو م یهتونستم بهش بگم؟؟؟  من فقط 
درخت  به کف نامعلوم استخر   یهکنه که گذشتمو فراموش کنم  نشستم رو تنه  

  یرفتم شهرباز یشدم  به گذشته فرو رفتم  تازه بار اولم بود داشتم م هیر خ
 یکیشوندوستام که اومدن از مامان اجازه گرفتن ومامان  یاداونم با اصرار ز

 یکه اومد گفت حواسش بهم هست  درست هفت سالم بود  مانتو صورت 
 یشال صورت  شیدمساده ام که تازه مد شده بود پو ینمامان دوختم رو با ج

بافت اخه سرما تو راه بود  رفتم  یم یمامان داشت بافتن  یدمچرکم رو پوش
   یدمسمتش و گونشو بوس

 من رفتم مامان  - 

باهام  یکه نه محبت توش بود نه  سرد یشگیبا همون اخالق ساده هم 
دوستش  یلیمن خ یولبهم نداشت  یاحساس خاص ینکهکرد  با ا  یخدافظ 
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مامان دوستم با   یدمپوش یموو صورت یدسف یداشتم  پا تند کردم و کفشا 
 یگفتمبهم خوش گذشت  همش با خودم م یدم در بود  اون روز کل ینشماش

   یمکرد  یبهم خوش نگذشته بود  حدود چندساعت باز اینقدتاحاال 

بخره    یاد بره سبز خو  یمامان دوستم سرچهار راه موند  گفت م  یمبرگشت  وقتی
 منم که

از پنجره   یرونداشت تاحاال فقط چندبار اومده بودم ب یبرام تازگ  همچی
روند    یمدل باال با سرعت م  ینماش  یهکردم   چشمم خورد به    ینگاه م  یرونوب

 یابونخانم داره از خ  یه  یدمکردم  چشم چرخوندم د  یبا ذوق داشتم نگاش م
باز کرد و  ینومامانمه  در ماش یدمدم فهمبه صورتش که نگاه کر   یشهرد م

 یدمشد  یابونتو خ  ینکهاز ذوق ا   یسادوا  یابوناسمشو بلند صدا زدم  وسط خ
 یهواون با دو اومد طرف من  فکر کردم اونم خوشحال   یطرفش  ول یدمدوو

 یو سرم خورد به جدول  فقط صدا ینکه خوردم زم  ینهلم داد سمت ماش
شد بازم سرم بخوره  اعثدوباره فتادم و ب یسرمو بلند کردم  ول  یدمشن یغ ج

 یم یچ  یزاچ یندختر هفت ساله از ا یه  یدمنفهم یچیبه جدول و بعد ه
 نگهبانه  یدماشکامو پاک کردم و بلند شدم  د یکی یایدونست  با صدا

 هم اومدن   یهخل بقدا یدخانم اقا آذرخش گفتن بر  -  

رفتم داخل  فقط پروا و باران با   یالتکون دادم و راه افتادم سمت و سرمو
 بودن   یینآذرخش و طوفان پا

 سالم   - 
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 اومد سمتم   پروا 

 سالم  حالت خوبه؟؟   - 

 فشردم  دستشو

   ید؟؟خوبم  کجا بود -  

 سرمو تکون دادم   یمو اومد یاتا در یمرفت - 

 بازار   یمبر  یمخوا یرفتن باال لباس عوض کنن  م  یه؟؟؟پس بق -  

رو مبل  یمنبود  با پروا نشست یچاره ا یخواست  ول یم یامن دلم در نهههه
گرفتم اول با پروا مشورت کنم بعد به   یماب شده بود  تصم یخمکنار باران  

واسه  یگهافتادم  د یامرزمخداب یمگوش  یاد! ی؟دونستم ک  ینم یباران بگم  ول
 یغ اومد  باران بلند شد و ج یاطح یاز تو ینماش یصدا  یشهنم یمن گوش

  یدکش

 اومد اومد  و طوفان و آذرخش رفتن دم در   -  

   یه؟؟؟ک  - 

 یرعلیام - 

 یسرمو تکون دادم  صدا  یادفکر کنم  چون گفت تو راه داره م نامزدش
بودن    یینکه پا  یونماقا   ییناومدن پا  یمد  اونا داشتن ماو  یسروصدا از باال م

 دونم کجا بودن  برگشتم روبه پروا  ینم یول

 اون دوتا اقا که همراهمون بودن کجان؟؟؟   یپر  -  
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اومده  یشپ یبراشونمشکل یهشد؟!  طوفان گفت  یچ  یدمواال منم نفهم -  
 معذب بودم   یششونبهتر پ  مجبور شدن برگردن

   یینن  اون دوتا خانم با بهار اومدن پااها - 

 کجان؟؟   یهپس بق - 

   یداون خانمه که حدود چهل ساد داشت پرس ینوا 

 از مهموناشون  یکیرفتن استقبال  - 

به احترامش بلند   یروننگفتن  خاله از اشپزخونه اومد ب یزیچ یگهاونام د 
رفتم   یع سر    یووردمن  فمیافتاد ک  یادم   یرونب یمباهم رفت   یمو سالم کرد  یمشد

سالم و   یمنم رفتم پشت سرشون  صدا  یاطاوردمش   همه رفته بودن تو ح
بور  یکلخوش ه یباپسر قد بلند و تقر  یهاومد  رفتم جلو    یم یاحوال پرس

 یننشست تو ماش  یهرک   یک بعد ساالم و عل  یکشبود  رفتم نزد  یناباران ا  یشپ
ونه   یرو یادهتونه پ یو نم یکنهگفت پاهاش درد م یومدخودش  خاله ن

رفتن  باران با  یرونب یاطاز ح یناماش  یمآذرخش گفته بود پشت سرش بر 
 بود  یخوب  یتموقع  یمتنها بود ینرفت و منو پروا تو ماش یرعلیام

 پروا؟؟   -  

 بهم کرد   یگاه   نیم

 بله؟؟  - 

 حرف گوش داد یرو براش گفام اونم ب  یهکل قض   یدون  یم -  



  

 
141 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

  ی؟؟؟مطمعن یتاآرم -    

  یدادم به صندل یهتک 

 بسازم   یندموا یداره  با -  

 زد   یبخش یناناطم لبخند

 با باران حرف بزن یدون  یزمان که خودت م یهمن تا اخرش باهاتم   - 

آذرخش راهنما زد و عالمت داد بربم تو   یدیمساعت رس یمبعد حدود ن  
 یمکوچولو فانتز   یکول  یفپارک کرد  ک  ینوو پروا ماش  ینگ تو پارک  یمرفت   ینگ پارک

روبه رومون  یززرگ  یلیشدن  مجتمع  خ یادهام پ یهشدم  بق یادهبرداشتم و پ
 آذرخش چشم از متجمع گرفتم   یبود  با صدا

   یبینیمهمو م ینجاواسه نهار ا یدنگاه کن یدبر  یدهرجا دوست دار - 

خانما گفتن بازار  اونا رفتن   ما   یهبق  یمجتمع ول  یمبر   یمباران با پروا گفت  منو
  یرعلیطوفان و آذرخش و ام یمموند

  یگهد یمبر  -  

 یمرفت یگهبعدم دست باران گرفت و باهم رفتن داخل  منو پروام کنار همد 
بزرگ بود و مغازه داشت ادم  ینقدداخل  طوفان و آذرخشم پشت سرمون  ا

 دونست به کدوم طرفش نگاه کنه   ینم

   یاب  یتاآرم - 
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 یهبود  اشاره کرد به  یعروسک فروش یهپروا رفتم سمتش  جلو  یصدا با 
   یترینگوشه و

 چطوره؟؟  - 

قلب نصفه دست  یهبودن و  یگهکنار همد یهدختر پسر  یهمجسمه  
 یشد خودمم عاشقش شدم  ب  یکامل مهرکدومشون بود  کنار هم قلبشون 

داخل  از فروشنده  یمتوجه به طوفان و آذرخش که پشت سرمون بودن رفت
 یرونبه ب  یارهدوتا از اون مجستمه ها ب یمبود خواست یزمیزهدختر ر یهکه 

داشتن به مغازه ها نگاه  یبمغازه نگاه کردم  آذرخش و طوفان دست به ج
  یرونب  یمو زد  یمکردن   خانم مجستمه هارو گذاشت تو پاکت  حساب کرد  یم

 یدکردن  حس خر   یلباس نگاه م یهکه داشتن به   یدیمد یرعلیوباران و ام
 تیمرف  یکبوت یهسمت  یدپروا تازه شروع کرده بود  دستمو کش ینداشتم  ول

 داخل  دوتا پسر توش بود  

  یاریدرو برام ب یشرتاون ت - 

پرو پرو  یکیماوم   یارهکه پروا انتخواب کردو ب  یشرتیاز پسرا رفت ت یکی 
 یلیخ یشرتکرد  راحت باش خجالت نکش  ت یداشت نگامون م یرهخ

 یاز ن یداشتم  ول یادز یشرتجلو باز بود و ت یشتر دوست داشتم  مانتو هام ب
 نداشتم که بخرم  پسره بالخره اوردش  

 چطوره؟؟؟   یآر - 

  سمتش  برگشتم
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  یادبهتون م یلیخ -  

 به پسره چشم غره رفتم  چقد پرو   

   یمخوبه بخرش بر  - 

و دادش دست پروا  پروام   یکحساب کرد  پسره شماره انداخت تو پالست  پروا
رو  یک پالست یفشدر اورد و گذاشت تو ک یک از پالست یشرتوت یلکسر یلیخ

چشم چرخوندم    یرونب  یمدهنشون وا موند  باهم از مغازه اومد   ینانداخت زم
   یدمشونند

  ی؟؟کن  یدخر  یخوا یبازم م - 

 مغازه ها چرخوند   یننگاشو ب 

   ییچرا که نه  واقعا پرو - 

 هامو انداختم باال  شونه

 بخر   یخوا یم یخب هرچ  -  

 ها اشاره کرد   یپله برق  به

 باال   یمبر  - 

رفتم سمتش    یاونجا بودن  چشمم خورد به کفش فروش  یهباال  بق  یمرفت  باهم
 یلیکفش مخمل پاشنه بلند چشمم گرفت  خ  یهنگاه کردم   یترینشو به و

دختر  یهبلند بود  رفتم داخل   یلیساده  پاشنه هاش خ یخوشگل بود  ول
 یزمدونم پروا کجا رفت  از دختره خواستم کفشو سا یپسر توش بودن  نم
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اصال    یدمشخودمو دراوردم وجورابام پوش  یتم  ونس هاکفشو داد دس  یارهب 
دلمو برده بودن  هم شدم و درش اوروم   یول  یسمتونستم راست وا ینم

باال سرم   یسادهآذخش اومده تو مغازه و وا یدمسرم رو اوردم باال د یوقت 
 شتشکردم بهش توجه نکنم  موفق هم شدم  کفش حساب کردم  گذا  یسع

اونم پشت سرم  با چشم دنبال پروا  یرونمغازه اومدم ببرام تو پاکت  از 
 گشتم  صداش از پشت سرم اومد 

 با طوفان رفتن باال  -  

نداشتم  باال  یدحوصله خر  یگهپروا نامرد  د یچشمام تو کاسه چرخوندم  ا 
رفتم باال  یها عالمت زده بود کافه طبقه اخر  داشتم از اسانسور م یپله برق 

 یکیشونرفتم   یداشتن م یینچندتا پسر اسانسور روبه پا  اونم پشت سرم
نا همش تو یدستم  ا یکشماره انداخت تو پالست یکیشونمبوس فرستاد 

شمارو در اوردم  یع آذرخش  سر  یشاتفاق افتاد  ابروم رفت پ یهچندثان
 یکیبه طبقه    یدیممجبور بودم  رس  یبود ول  یفرهنگ   یب    یینانداختم از باال پا

شد  برگشتم سمت آذرخش   ینمونده به اخر  احساس کردم دستم سنگ
 تر گرفت   محکمکه   یارمخواستم دستمو درب یدستمو رفته بود  بچه پروو  م

  یشهتالش نکن  تا من نخوام باز نم - 

چه کافه   به  کافه یدیمباال رس یمها رفت یکالفه شده بودم  بازم از پله برق   
  یچوب  یز م یها یرو صندل یمباهم نشست یمجبور هم بود  باکالس یخفن

خورد  یم یباپسر که تقر  یهدستم ول کرد  کف دستم عرق کرده بود   یگهد
آذرخش    یکیم  نمنو داد دسته م  یهموب بود اومد و    یلینوزده ساله باشه و خ
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بدون نگاه کردن به منو درخواست هات چاکلت دادم  آذرخشم قهوه  پسره  
 یپیاک یادونفره  یا یادیز یزدن  پسره دختر ها یدبه درفت  شروع کردم 

 ینشست رو لبم  چه دل یاومد  لبخند یخنده هاشون م یاومده بود  صدا
بود  با انگشتام   یش!  سرمو برگردوندم جلو  آذرخش سرش تو گوشینا؟دارن ا

 یلیگل و گلدون تو  کافه بود  خ  یکل   یرونضربه زدم  نفسمو دادم ب یز رو م
و درشو باز کردم   یز گذاشتم رو م  یفمخوشم اومد  پس پروا کجاست؟؟؟  ک

گشتم  دستم خورد به جعبه    یکرد  دنبال دستمال م  یآذرخش داشت نگام م
رو در اوردم   ییرفت بزارمشون تو چمدونم  ناخداگاه طال یادمدرش اوردم 

بود  انداختمش   ینجاحواسش ا  یکرد  ول  یمنگاه به اطراف    یالخ  یآذرخش ب 
دستام   یز اومد  سفارشامون رو اوردن گذاشتن رو م یبهم م یلیتو دستم  خ

داد  آذرخش کال سکوت  یبهم م یحس خوب  یشداغ  یوانقالب کردم دور ل
 از خوردم   یکم  ردمکرده بود  ازش هات چاکلتم مزمزه ک

 یم  یباران افتادم  ک   یاد   یز مش رو منه اونقدر که بسوزم  گذاشت  یبود ول  داغ
 تونم باهاش 

نگاهشو  ینیشدم  سنگ یرهخ یز اومد  به م ینم یر گ  یبزنم  زمان مناسب حرف
 حس یبه خوب 

 کردم  ضربان قلبم رفته بود باال   می

  ی؟؟؟استفاء بد یخوا یچرا م -  
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 ینداشتم  همون موقع صدا  یسرمو اوردم باال و تو چشماش نگاه کردم  جواب   
 یصندل یرعلیجهار نفره بود  طوفان و ام یز م  یششاد باران و پروا اومد  اخ

 اوردن و نشستن  

 چقد زود کارتون تموم شد؟؟؟  - 

 حوصله جواب دادم یب  

 نداشتم  یدحوصله خر  -   

 درادرد  تکونش داد جلوم   یک پالست یه پروا

 ! یدم؟خر  یبرات چ  ینبب - 

 باران اومد   یخواستم بازش کنم که صدا یاز دستش گرفتم  م 

   یدممن برات خر ینما - 

 تعجب نگاشون کردم  با

 !؟  یومدهداره؟؟  تولدم فعال ن یخاص یچخبر؟؟؟  مناسبت  -  

  خندیدن

   ینجورینداره هم ینه مناسبت  -  

 باران رو باز کردم  کاغذ کادوشم کرده بود   پاکت اول

 بزرگ بود   خیلی

 کنم   یولش کن خونه بازشون م - 
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 یخیالبود  هات چاکلتم سرد شده بود  ب یکبه ساعتم نگاه کردم ساعت   
دستمون پروا و باران کوالک کرده بودن   یمخوردنش شدم  پاکت هامونو گرفت

 جا بودن  اون یهبق  ینگ سمت پارک یمرفت  یدتو خر 

  یایدپشت سرمن ب - 

  یرونب  یماومد  ینگ اومده بود بازم سوار همون شد  از پارک  ینیبا هرماش  یهرک  
 شدم  عاشق حلقم شدم   یرهعقب  به دستام خ یهارو گذاشتم صندل یسهک

   ید؟؟؟اومد یر د ینقدا یدکرد  یکار چ - 

هول  طوفان جونت؟؟؟  یشپ یآذرخش رفت  یشپ یچطور منو گذاشت  راستی
 شد  افتاد به لکنت 

 شد   یهوییاها   ا -  

 یادر  یشرستوران پ  ینبار رستوران  ا  یمبر  یمخواست  ینگفتم  بازم م  یزیچ  دیگه
شدم   یادهبرداشتم و پ یفمک  طوفان پارک کرد ینپشت ماش یننبود  ماش

خوشم اومد   یلیرو تخت  خ یمنشست ینبار داخل  ا یمداشت  رفت یعال ینما
 یزیچ  باشهگفت حواست    یبه شوخ   یمنو جوجه انتخواب کردم  کاظم  یاز رو

  یرفتم ینمشد  کاش ا یتوش نباشه  که با چشم غره منو پروا و باران مساو
 ینگاه به پروا کردم  داشت به طوفان نگاه م یهزد   یام حرف م یانهچه ام
 خم شدم سمتش    یادمشکوکن  زدم بهش تا به  خودش ب ینامکرد  ا

 پسر مردمو  یخورد - 

 آذرخش نتونست جواب بده  یبا صدا 



  

 
148 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 تهران   یمبرگرد یمفردا مجبور -   

 نگفت که ادامه داد  یزیچ کسی

جشن  بزرگ گرفتن  واسه فردا   یه  یمکه پروژه رو براشون اماده کرد  یشرکت   -  
 طوفان دعوتن   یپما و اک یپکل اک   یوفتیمشب  فردا صبح  راه م

  یریمنگفت  ناراحت بودم  چقد زود م یزیچ یغذامون اوردن و کس دیگه
 اروم با پروا حرف زدم   یرمنگاه کنم  شب م یارونشد خوب در

   ین؟؟؟شما چرا دعوت -  

 از پروژه با ما بود  - 

 یرفتمنم  ییبپوشم  چون جا  یسرمو تکون دادم و با غذام سرگرم شدم حاال چ  
 یدتونم بپوسم  وقت خر  یم یدمنداستم  خوب بود کفش خر  یلباس مجلس

اگه زودتر    یدخواستم برم خر   یم  یک   یدیمرس  یظهر م  یرفتیمفردا م   یمنداشت
 وبخرم  نصف غذام خوردم  ییز چ یهتونستم از تو مجتمع  یگفت م یم

 یز اومد تختو تم یکیاومد  اونام غذاشونو خوردن   یعقب  خوابم م یدمکش
 کرد 

 یادر یمکه بر   یمبر  -  

  یمآذرخش  رفت  ینو پشت سر ماش  ینتو ماش  یمبازم نشست   یمهمه بلند شد 
دوست داشتم تنها باشم   یول  یادر یمبر یمخواست یحاال که م یدپر  یمناراحت

 یادهپ یاطداخل تو ح یمببر  یناروآذرخش عالمت داد ماش  یالبه و یدیمرس
باد بود و  یکم یمپشت سرهم راه افتاد  یادر یمآذرخش گفت با پا بر   یمشد
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 یبود فقط  ه   یشرتت  یه  یرشز   شد مانتو بلند جلو بازم بره رو هوا  یباعث م 
خواد نگاه کنه   یم یشدم  هرک  یخیالشرفت  اخرم ب یم یگرفتم ه  یم

 کفشام در اوردم و گذاشتم کنار   یدمپوش یصندل م یکاشک 

که بتونم خودمو رو اب نگه  یدادم دخترا. شنام خوب نبود. درحد کفشام
بودن.  امیهدارم. پام گذاشتم تو اب سرد بود. آروم آروم رفتم داخل. بق

روم   یختاب ربا اون خانما و منو پروا و باران. پروا    یآذرخش، طوفان، کاظم
گرفته   دامص یمکرد  یغ ج یغج ینقدما. ا یشد شروع اب باز ینکردم و ا  یخ

هوا   کردمیم  یخ. داشتم  یرونب  یم. بعد اومدیمبود. حدود دوساعت تو اب بود
شن  یالبه و یدهتا نرس یباسرد نبود بادش سرد بود. کفشام گرفتم دستم.تقر 

اول  یک   یمو پروا دونفر بودتو  حموم. حاال من یدمهمه پر  یدیمرس یبودوقت 
کرد و  یاز خود گذشتگ  وا. پر کردیمیم یخ یم. هر دوتامون داشترفتیم

 یقهبود بهم.تا ده دق یدهگذاشت من اول برم. تو موهامم شن بود. شن چسب
بپوشم  ی. پروا رفت.چ یرونفقط شن از تو ماهام دراوردم. از حموم اومدم ب

 یلی.خیکوتاه مشک   یز با شوم یکردمشلوار تنگ خاکستر   یروحاال؟! چمدونو ز
رو تخت. داشتم فکر  یدمدراز کش وتو حوله  یچیدم. موهام پاومدیبهم م

 شدم.  یدار پروا ب  یچشمام گرم شد. با صدا زدنا  یچطور  دونمیکه نم  کردمیم

 یه؟ها؟ چ - 

 پاشو شام اماده است . - 

. موهام از یدمدم. شام؟ با دست زدم تو سر خودم. چقد خواببلند ش  یچ   مثل
 یبازشون گذاشتم و شال مشک  ینجورینم داشت. هم یکمتو حوله باز کردم. 
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خجول شدم.رفتم  یکم. یینپا  یمرو انداختم روشون. با پروا رفت یمخاکستر  
 یدنچیرو م یز هاشون داشتن مخاله که رو مبل نشسته بود. خدمه یشپ

 خاله جونسالم  - 

 سالم دختر خوش خواب. - 

 .ییننداختم پا سرمو

 چطور خوابم برد. دونمیاصال نم - 

#72 

 من* -تنبل  -*خانم 

 نوازش کرد. دستمو

 . یخسته بود - 

 کرد.  بلندم بعد

 .یز سر م یمبر  - 

ها اون نبود.به پله ی. چشم چرخوندم همه بودن ولیز سمت م یمرفت باهم
و شروع کردن به  یدناقش باشه. غذا کشتو ات یدچشم دوختم شا

 .یدکجاست؟ سوالم رو طوفان پرس  یعنیخوردن.

 زن عمو.  آذرخش کجاست؟  - 

 زد. یعمو لبخند پهن زن
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 .یارهب یسارورفت مل -  

طوفان از فکر  یداره.با صدا یمچه اسم قشنگ یه؟ک یساگرد شدمل چشمام
 .یروناومدم ب

 شماله؟ یسامگه مل - 

 .یحاره مادر با خوانواده اومدن تفر  - 

بود  ی. آروم و قرار نداشتم. به غذاها نگاه کردم.از همه چ یزدتند تند م قلبم
کارم   ین. همیین.اشتهام کور کور بود. دستام قالب کردم و سرمو انداختم پا

 .یینپا یزهباعث شد موهام بر

 خوری؟یچرا نم یزم؟عز  یتاآرم - 

 خاله چشم دوختم. به

 ممنون اصاًل اشتها ندارم. - 

 رفت توهم. اخماش

 آماده کنن برات؟  یگهد یز چ یهبگم  خواییم - 

 زدم. یژکوند لبخند

 واقعا اشتها ندارم. یول ممنون - 

 اشتها نداره؟ یک   - 
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از جاش بلند شد و رفت  یغ . باران با جیسادصداش احساس کردم قلبم وا با 
 سمت آذرخش

 جون. یسامل - 

بهشون بود و جرعت برگشتن نداشتم. موهام زدم پشت گوشم که باز  پشتم
 . اروم برگشتمیختر

 تونهیادم چقد م یه. شنیدمیم ی. هنگ کردم. تپش قلبمو به راحت سمتشون
. اب دهنمو قورت رفتیقربون صدقش م  یجذاب باشه. خاله بغلش کرد و ه 

م بود..لبخند از رو لباش . دستاشون تو هکردمیدادم.احساس گرما م
 .لرزیدی. صدام میسبزوحش یدختر با چشا یه. رفتینم

 . یامخاله جون با اجازتون من برم  ساحل زود م - 

 برداره جوابم داد. یساچشم از  مل ینکهبدون ا خاله

 .یااشکال نداره برو زود ب ی. ولیزمعز  ینخورد یچیتو که ه - 

 برم خواستمیو م یینانداختم پا سرمو

 در که صداش متوقفم کرد. سمت

 خوشگلم؟ یکن  یخودتو معرف  خوایی.نمیزمسالم عز  - 

 کنهیگرم بود. االن مسخره م  یلیداشت. اصال با عشوه نبودخ  یناز  یصدا  چه
 خوشگلم؟ هه! برگشتم سمتش. یگهم

 هستم.دستشو سمتم دراز کرد. یتاسالم. آرم - 
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 خوشبختم. -  

 ی؟ت هس یمعمار یپاک تو

 زدم و دستشو فشردم. یزیر نیشخند

 بودم. ی. منشیر خ - 

 ول کردم.چشاش گرد شد دستشو

 ی؟بود - 

 زدم. یالک  لبخند

 بله. استفاء دادم. - 

 بهم تشر زد. باران

 با اجازه. - 

 یدن.اشکام راه خوشون گرفتن و بدون اجازه شروع به باریرونزدم ب یالاز و و
. خلوت بود و راحت زدمیها نشستم. هق مشدمرو ماسه  یک نزد  یاکردن.به در

پا  یدل خودمم اب کرد. صدا یمگر  یدستام گرفتم. صدا ینبودم. سرمو ب
 .یدمکش  یقپاک کردم. چند تا نفس عم یع سر  اومداشکامیم

 .یتاآرم - 

 زدم یباران بود.لبخند تلخ  صدای

 بله؟ -. 
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 کنارم.  نشست 

 شده؟ یزیچ - 

 .با وحشت نگام کرد.لرزیدیموقع بود. برگشتم سمتش. چونم م بهترین

  ی؟خوب  یتاآرم - 

 گرفتم و تو چشماش نگاه کردم.  دستشو

  کنی؟یدر حقم م یلطف  یه - 

 فشرد. دستمو

 .یدمبرات انجام م یبخوا یهر کار - 

 دم.فکر کر  یکم

 روانشناش احتاج دارم. یهممنونم. من به  - 

 به خودش اومد یع سر  یلحظه کپ کرد ول یه

 یلشو.دلیزنمبهت زنگ م زنمیحرف م یرعلی. با امیتو بخوا یباشه.هرچ  - 
 بهم بگو.  ی. هر وقت خواست پرسمیازت نم

 شدم و سرمو تکون دادم. یرهخ یادر به

 راخل. یمپاشو بر  - 

 .میاتو برو من م - 

 جواب داد. رفتیم کهیشد و درحال بلند
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داره جمعو  یسا. ملیباش یرونوقت ب یر تا د یادآذرخش بدش م یاب یع سر  -  
زدم. خودشو تو دل همه جا  یشخند. جواب ندادم. نینباش یفح کنهیگرم م

من.  ی. ولیت.اون همه جذابکردمیآذرخش بودم ولش نم یکرده. منم جا
کنم تا   یسهمن کجا؟ اگه بخوام مقا یرهت یاقهوه یسبز اون کجا چشا یچشا

 .کشهیصبح طول م

هاشون تا دم در خنده ی. صدایالپاک کردم و بلند شدم رفتم سمت و اشکام
کردم  به خودم مسلط باشم.با لبخند وارد شدم. چه  ی.سعاومدیم

بغل اذرخش  تو  یسا. ملشکوندنی.دور هم نشسته بودن و تخمه میملبخند
که باران گفته بود   یینپا ییکردم نگاشون نکنم.رفتم سمت دستشو  یبود.سع

هام قرمز بود. صورتم به خودم نگاه کردم. دماغم و گونه ینه. تو ااستکج
داشت   یساو نشستم کنار پروا. مل  یرونشستم و با دستمال خشک کردمرفتم ب

 .گفتیاز خاطراتش م

 .یمشد بلند شد گفت بر  یخشم عصبان . همون موقع آذر یقااره دق - 

شدم. حوصله سرصدا نداشتم.از جام بلند   یرهخ  ینرو زم  یهاپوست تخمه  به
 شدم. سرا برگشت سمتم.

 .یر بخوابم. شب بخ یرممن م - 

 باال تو اتاق.  رفتم
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که کار خوب جور کنم. پوالرو بندازم تو بانک  یدکه جور شد. با روانشناس 
کنم. شلوارم عوض نکردم. فقط مانتو و شالم رو دراوردم و دراز   یگذار  یهسرما
 که خواب  کردمیفکر م ینجوریرو تخت.هم یدمکش

 .برد

 پاشو. ی..آریتاآرم - 

بلند شدم و دست  یع . سر سوختیچشمام باز کردم. پروا بود. چشمام م الی
با  یدممانتو کوتاه ساده پوش یهصورتم شستم. چشمام شده بود کاسه خون. 

 بار اخر اتاقو چک کردم یشال. چمدونم جمع کردمبرا

. یینپا یدمشها کش. به زور از پلهیینپا یمبه دست از پله ها رفت چمدون
 . کمرم شکست.یاطگذاشتمش تو ح

 .یر بخ یسالمصبح  همگ  - 

آذرخشم پشت سرش. صورتم  اومدیداشت م یساها.ملت پلهسم برگشتم
. همه از آذرخش و ینتا ماش  یدم. چمدونم کشیستبرگردوندم.مثال حواسم ن

 یهخودش شد. منم فقط  ینسوار ماش یطوفان تشکر کردن.واسه سفر و هرک 
مگه   ین.ایادبا آذرخش ب  خواستیم  یسا. ملینممنون گفتم و نشستم تو ماش

خونه   رفتیم  ی. هرک موندیمیواسه صبحانه نم  یگهبود.د  یومدهن  خانوادشبا  
 خودش. از همون اول چشمام گرم شد و خوابم گرفت.

*** 
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به بدنم  ی.کش و قوسیمتهران بود یک بوق چشمام باز کردمتو تراف یصدا با 
 دادم.

 خوش خواب. یر صبح بخ - 

 .یمخندیدبد یدمهمسفر خواب یلیخ یدببخش یوا - 

 یلیخ - 

 .زدم به بازوش.

 پرووو. - 

 یدی؟استفا م ی؟کن  یکار چ خواییاخر م - 

 تکون دادم. سرمو

 اره. - 

 . یتبه خوب دونییهرجور خودت م - 

 باال. یارهها رو بچمدون خوادیم ی. حاال ک یمخونه حرف زد تا

 باال اخرم  چمدونو. یملباسارو ببر  یکهت یکهفک کن ت - 

 رم خندم گرفت.باهوشم من خودمم از فک چقد

 .یمراهو دار ینفعال که هم - 

 یم. مثل خنگا نصف لباسارو انداختینگ بزرگ اوردم تو پارک یکپالست یه رفتم
باال. پروا درو باز  یمتو اسانسور با چمدونا برد یماونا رو گذاشت یکپالست یهتو 
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 یادم  یزیچ  یاد  یهواشک از چشمامون اومد.    یدیمخند  ینقدداخل. ا یمکردرفت 
 ومد.ا

 پروا من واسه شب لباس ندارم. - 

 دراوردم. زد به شونم. یهادا گر  بعد

 ی؟کادو بارانو باز کرد  - 

 آه نه. رفتم از تو چمدون آوردمشون. - 

 یهبا ناز باز کردن نداشتم. کاغذ کادوشو پاره کردم. چشمام برق زد  حوصله
 بود. یعالیلباس شب مشک

 خوشگلهلباسم واسه شب جور شد. یلیخ ینپروا ا یوا - 

 شد. یزوناو لباش

 مال منم باز کن. - 

که دکمه   یبلند ییسهالبوم خوشگل وخفن با ر یهکادو اونم پاره کردم.   کاغذ
 بغلش. یشدپریدمداشت خاموش روشن م

 .یخوبن. مرس یلیخ - 

 .یکشهطول م یمحموم تا اماده بش یمخواهش. حاال بر - 

 رو مبل. نشستم

 بخورم گشنمه. یزیچ یهاول تو برو.من  - 
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دم دستم بود  ی. هرچ یمدار یچ  ینمبب یخچالرفت حموم منم رفتم سر  اون 
 .یرونپروا اومد بخوردم.نشستم رو مبل. همون وقع 

 .یشهم یر برو االن د یاب - 

و نشستم   یدمتکون دادم و رفتم حموم.بعد حموم تاپ و شلوارکمو پوش  سرمو
 .ینهجلو آ 

 پروا پروا. - 

 تو موهام. یدمدستمو کش یزنی؟اومدم بابا چته داد م - 

 کنم؟  یکارشونچ - 

 فکر کرد. یکم

 شت سرت.پ یار ساده باز بزارشون از دو طرف ببافت ب - 

 باشه. - 

 چهار بود. ساعت

 با سشوار خشک کردم و با اتو مو صافشون کردم.لخت لخت شدن. موهامو

 .یاب یتاآرم - 

 تو اتاقش. رفتم

 بله؟ - 

 موهامو بباف. یاب - 
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 بافتمشون براش 

 ی؟کن  یکار چ یخوا یخب حاال م - 

 وسطشون. زنمیم یدمروار - 

 رو سرش. یختبراق ر یلاکل یکممبزنه  یدکردم مروار  کمکش

 .یشد یعال - 

 نوبت توعه. یحاالمرس - 

دو ساعت اماده  یکیکه مو تو سرم نذاشت.بعد  یدموهام کش اینقد
 یک باز بود.  یلیبه خودم نگاه کردم.لباس خ ینه.ساعت هفت بود. تو ایمشد

 بودم. ی. جذاب ک شهیشب هزار شب نم

 ی؟: پررررررمن

 از تو اتاقش اومد. صداش

 بله؟ - 

 کجاست؟  یمهمون  دونییاصال تو م - 

 اره طوفان ادرسش فرستاد. - 

. دستش رو شد.با کفشام اروم اروم رفتم یدمرو پوش  یمبلند جلو باز مشک  مانتو
 سمت اتاقش.

 طوفان شماره تورو از کجا داره؟ یول - 
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 بلند شد. یششارا یز م یرو صندل از  

 نداره؟آذرخش مال تورو  - 

 انداختم باال. هاموشونه

 نه. - 

 خنده. یر ز زد

 .یدمپس امشب بهش م - 

 زدم به بازوش. مشت

 .یشهم یر د یم.بر مزهیب  - 

تو اسانسور. خدا کنه  یم. درو چک کردم که بستم. رفتیرونب یمخونه زد از 
سوار  یمرفت یع . سر یدمکش یقینفس عم یینپا یدیمرس ی. وقت یادن یکس
 داد دستم. یش. پروا گوشیمشد ینماش

 . یگمکه م  ییبرو تو َمپ بزن جا - 

 .اومدیاهنگ م ی.باال شهر بود.صدایمکرد  یداشزور پ به

 ی؟پارت  یا یهمهمون ینجاا - 

 جان تو. دونمینم - 

دم در  یخانم یه. خواستنیداخل. خداروشکر کارت دعوت نم یمباهم رفت 
 رو گرفت.زدم به پهلو پروا. یفممانتو و ک
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 طوفان جونت گفت اومدن؟ -  

 نبود. حواسش

 اره گفت اومدن. - 

 یشلوغ بود ه  ینقدنگفتم.ا یزیو چ یدمخند یز .ریپشت سوت  سوتی
.با چشم دنبالشون یم. کور شدیزدداشت م ینور رنگ  یکیبه  خوردیمیم

 .یدمشونگشتم.د

 پروا اونجان. - 

 با دست بهشون اشاره کردم. و

ها سالم اذرخش نبود. با بچه  یپها اک. فقط طوفان بود با بچهیششونپ  رفتیم
 .دستم گذاشتم رویمکرد  یک عل

 یهها نگاه کردم. خدمه شربت آورد. که اونجا بود و به رقصنده  یکیکوچ  میز 
شربت اب پرتقال برداشتم واقعا تشنم بود .اهنگ قطع شد و اهنگ تانگو 

بست.  یخخون تو رگام  یدمکه د  یزیها نگاه کردم با چذاشتن. به رقصندهگ
ره شده یو آذرخشم با لبخند بهش خ رقصیدیبا ناز بغل آذرخش م یسامل

نگاهم شد. برگشت  ینیروشون بود. آذرخش متوجه سنگ امیرهبود.نگاه خ
 یدم. برگشتم سمت پروا دیدمنو ند یول یهک  ینهبب

. براشون ارزو رقصنیبا طوفان دارن تانگو م یدم.گشتم دنبالش دنیست
 چشم ازشون برداشتم. یکس  یکردم. با صدا  یخوشبخت 

 سالم. - 
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 سمت صدا. باران بود. برگشتم 

 سالم. - 

 شوهرشم سالم کردم. به

 پس آذرخش و طوفان؟  - 

 ابرو به وسط اشاره کردم. سرشو چرخوند و نگاشون کرد. با

 عشقوالنه.اووو چه  - 

دستام خفت کنم.  ینبا هم یرمبگ یشدم .ا یرهو با دستام خ یدمکش  پوفی
! .به لباسش نگاه کردم .مثل پرنسسا شده یزونهکجاش او یچاره. بیزونآو

 یهداشت  یناست یهپف داشت و تا زانوش بود .از باالم  یبابود.لباسش  تقر 
د بود و یااهنگ ز  نداشت. خوب بود کاًل .باران تو گوشم گفت .صدا یناست

 .اومدیصداها خوب نم

 . فرستمیگفتم.فردا ساعت چهار برو مطبش ادرسشو برات م  یرعلیبه ام - 

 گرفتم.  دستشو

 ممنوندستمو فشرد. - 

 .یفمهوظ کنمیخواهش م - 

 یکلپوش و خوش ه یک پسرش یهباال سرم سرمو آوردم باال. یکی یصدا با
 تر بود.از آذرخش الغر  یول

 یبا؟ز یبانو دیدیار مافتخ - 
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و بارانم رفتن واسه رقص. خجالت کنار  یرعلیکردم.ام  یداپ یافوب یباکلمه ز  به 
 گذاشتم و دستمو گذاشتم

 یمرقص رفت یستدستش .باهم به سمت پ تو

 دستمو انداختم دورش. یدورم قالب کرد. منم مجبور دستشو

بود. نگامو چرخوندم سمتشون. پروا و آذرخش   یشانس من اهنگ اروم  حاال
 باهم حرف

 یول یزدداشت باهاش حرف م یسا. آذرخشم نگاهش به ما بود. ملزدنمی
کردم خودمو با اهنگ هماهنگ   یحواسش به ما بودنگامو ازش گرفتم و سع

 تموم یاهنگ کوفت  ینا ی. ک کردمیم یدکنم.احساس گرما شد

 .پسره رفت سمت آذرخش.میشه

 یم؟وض کنع - 

رو ول کرد اومد  سمت من. اخه االن وقت   یسابدون حرف دست مل  آذرخش
 یقهعوض کردن بود.دستشو دورم  حلقه کرد. منم دستمو انداختم دورش به 

 شدم. نفساش به صورتم یرهلباسش خ

 . خم شد سمت گوشم.خوردمی

  کنی؟یم یخوب دلبر  ینجاباال .ا یاریما که سرتو نم یشپ - 

 اوردم باال. یع سر  سرمو

  یه؟منظورت چ - 
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 زد. یامسخره نیشخند 

 . دونییخودت بهتر م - 

ولش کردم   یع دادم جوابش رو ندم. همون لحظه اهنگ تموم شد .سر   ترجیح
. حس حال یرونب  زنهیم  یشاز صورتم ات  کردمیم  یهاحساسو رفتم سمت بق

اهنگ قطع شد و  یهو.االن فقط دوست داشتم تو تختم باشم.یدپر  یمهمون 
 شروع کرد به حرف زدن. یکی

و  یداز همه شما ممنونم که دعوت من رو قبول کرد یزمدوستان عز  - 
 یتجشن به افتخار موفق ین.ایداومد

و طوفان  یمسار آذرخش ت یها بوده که شرکت اقاپروژه یناز بهتر  یکی در 
 .ید.  همه به افتخارشون دست بزناونو قبول کردن یمسار ت

 دست زدن. همه

 .کنمیبه صرف شام دعوت م یپشت  یاطمن شمارو به  ح - 

 مرد حدود چهل ساله بود که موهاشو پشت سرش بسته بود. یه

. سالن یمتا اونا برن بعد ما بر  یسادیم. مام وایرفتن سمت باغ پشت  همه
و به  یسات پشت ملآذرخش دستشو گذاش یرونب یمخلوت که شد مام رفت

 ینتو گلوم بود. ا یکرد. پاهام قفل شده بود. بغض بزرگ  یتشهدا یرونب
من   یشدم  یدرست نشد. چ   ی. ولیدمکش  یقبود؟ چندتا نفس عم  یاسمش چ 

 داشتم. کمبود محبت داشتم نه! یسارومل یایاز خوشگل ددرص یک 

 پروا چند قدم به یصدا یگهباد یاب یتاآرم - 
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. منم خوردیجا نشسته بود و داشت م  یه  یجلو برداشتم.سلف بود.هرک   سمت 
 ی کنار پروا. ک   یو نشستم رو صندل یختمساالد ر یکمکاسه برداشتم. فقط   یه

 تونستمی.نمیشهمسخره تموم م یمهمون  ینا

داشت  یسام.ملخوردیسرد داشت غذا م یلیازشون بردارم.آذرخش خ چشم
 کردمیاحساس م دادچرایسرشو تکون م اون فقط ی. ولیزدباهاش حرف م

 سرد باهاش.  ینقدر دوست نداره؟ اگه دوستش داشت چرا ا  یساروآذرخش مل

سرده.چشاش.سرمو تکون دادم تا از  یشهآذرخش هم یشده بودم. ول گیج
.ساالدم نخورده گذاشتم رو یسرئ یه.اون فقط واسه من یرونب یامفکرش ب

 و بلند شدم. یز م

  ریم؟یم یک   یپر  - 

 .یز گذاشت رو م  بشقابشو

 ! یشهتازه داره شروع م یمهمون  - 

داخل نبودن.  یشتر تکون دادم و رفتم سمت سالن داخل. چندنفر ب سرمو
.سرمو اوردم اومدیپا م یکه من دارم. صدا  یچه حس یننشستم رو کاناپه. ا

 عاشق کجان؟ ی.پس کفترایرعلیباال.دخترا بودن با طوفان و ام

 مد سمتمون.مرده او همون

  گذره؟یچطور م ینوش جان. مهمون  - 

 جام بلند شدم.طوفان جوابشو داد. از 
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 .یعال یشهمثل هم -  

 آذرخش کجاست؟ - 

 بره. یع اومد مجبور شد سر  یشبراش پ یکار  یه - 

 بهتون خوش بگذره. یباشهمهمون  - 

چطور تموم شد به خودم که اومدن تو  یمهمون  یدمازمون دور شد. اصال نفه 
خونه.پروام ساکت بود. انگار فکرش  رفتیمیم یمنشسته بودم داشت ینماش

خونه.رفتم تو اتاقم جلو   یدیم.رسیرعلیام  یشپ  رفتمیم  یدمشغول بود. فردا با
عوضش  حوصلهیهام بود.ب رو شونه اشیقه.لباسم کوتاه بود و یسادموا ینها

.اشکام کردمیشدم.به امشب فکر م  یرهو تخت.به شقف خر   یدمکردم. دراز کش
 راه خودشو گرفت.سرمو فرو کردم تو بالشت.

چقد گذشته بود که خوابم برد. چشمام باز کردم.خونه چقد ساکت  دونمنمی
 بود.

 پروا. - 

 نداد. جواب

تو سرم.بدبخت  یدمبه ساعت نگاه کردم. ساعت دوازده بود.کوب سریع 
.حداقل رمینم  یگهافتاد اصال من اخراج شدم.اخراجم نشده باشم د  یادمشدم.

خوردم و شروع کردم به اماده   یر .چند لقمه نون و پنیامنم  یگهپاشم برم بگم د
 یه  رشمی. زیدمپوش  یباشم.که مانتو جلو باز بلند مشک   یعال  خواستمیشدن.م
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شلوارم.شلوار تنگ  یر نوشته بود.زدمش ز یکه روش مشک   یخاکستر  یشرتت 
 .یقد نود خاکستر 

 یرمشده بودم.از اونور م یام انداختم.عالانداختم.حلقه یمممشک یککوچ  کوله
 یدمواسه خودم بوس فرستادم. زنگ زدم به آژانس.رس  ینه. تو ایرعلیام  یشپ

 یصدا ی. در اتاق آذرخش رو زدم ولاومدینم یشرکت.رفتم باال.صدا
 بود ارانزنگ خورد.ب یم.گوشیومدهگفت ن  یدم.از بهار پرسیین.رفتم پایومدن

 الو سالم. - 

 ی؟جونم خوب  یتاسالم آرم - 

 ی؟خوبم تو چطور یمرس - 

 یی؟کجا.یستمبدن - 

 تو کاسه چرخوندم. چشمام

 شرکت. - 

 برات دارم.  یزحمت  یه - 

 بگو؟ یچه حرف  ینا - 

چند تا  یهچندتا مدارک تو شرکت هست ببرشون خونه واسه آذرخش.  - 
 .ی.نفسم رفت.لعنت یرعلیمدرک دست آذرخش ببرشون واسه ام

 مدارک کجان؟باشه.. - 

 آذرخش. یز فدات شم.تو کشو م یمرس یییوا - 
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 ی؟ندار ی.کارباشه -  

 ی؟خونه آذرخشو که بلد ی.راست ینه مرس - 

 اره اره بلدم. - 

 .یباشه.با - 

 خدافظ. - 

آژانس گرفتم تا  خونه آذرخش. بالخره  یهرفتم باال و مدارکو اوردم.  باز 
باز بود.رفتم داخل.  یشونشدم.در اهن یادهرو حساب کردم و پ یدمکرایهرس

 یدر.اونم باز بود.چندبار زدم بهش ول آذرخش تو باغ بود.رفتم سمت ینماش
نبال  ومدیدا یاز باال م یصداها یهنبود  یچکس. رفتم داخل هیومدن یصدا

 یهپله ها گشتمته 

 داد آذرخش بود. یتر شد. صداواضح هایبود. رفتم باال.صدا راهرو

 انتقام بود.حاالم گمشو. یهعاشقتم. فقط  یههفکر کرد - 

 اومد. یغ با ج یسامل صدای

. بهتر.فردا خواستمیمنم عاشقتم من تورو فقط واسه پول م یبهتر.فکر کرد - 
 .بینیمیهمو نم یگه.دیهدارم واسه ترک یطبل

 .یساروآذرخش مل یعنیپا اومد. همونجا خشک شده بودم.  یصدا بعد

 کنی؟یم یکار چ ینجاتو ا - 
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. نگام بهش بود.تنه یروننگاه کردم. آذرخش از اتاق اومد ب یساترس به مل با 
 یکمبهم زد که  یمحکم

که داد آذرخش بلند عقب و از کنارم رد شد.چند لحظه گذشت  رفتم
شد.دستمو گرفت و پرتم کرد تو اتاق و درو بست.از ترس خشک شده 

  نفسم رفت. خم شدم  یرهبودم.هلم داد سمت در پهلوم محکم خورد به دستگ

 . خون جلو چشممو گرفت:ینزم سمت

 یکنی؟م یکار تو خونه چ - 

لحظه موند. بعد   یهتونستم راست شم. فقط مدارکو گرفتم جلوش.    ینم  اصال
 از دستم گرفتش.

 . یارمتا اونارو برات ب یساوا - 

خدا بگم  ی.ایدکش  یر پهلوم بدتر ت یتا اروم شم. ول یدمکش  یقنفس عم چندتا
 یچندتا برگه اومد جلو چشمم.حتم  یهوکنه.دستم گذاشتم رو پهلوم.    یکارتچ

 یاهبودن.به زور از دستش گرفتم.اومدم برگردم که چشمام س یرعلیمدارک ام
 شد.

 *پروا*

 .یز هارو گذاشتم رو م برگه

 .ییدبفرما - 

 کنی؟یم ینجوریچرا ا - 
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 کردم توهم.  اخمام 

 ها رو اوردم براتون.برگه - 

اورد  یساوا یزنگ خورد.دستشو به معن یشبهم رفت.گوش یغره خفن چشم
 باال و جواب داد.

 سالم. شرکتم. - 

 از جاش بلند شد. سریع

 .یایمباشه باشه االن م - 

 .با چشم دنبالش کردم.یدجاش بلند شد و کتش رو پوش از 

 خونه آذرخشرفت سمت در. یمبر  - 

 چرا؟؟ - 

 .برگشت سمتم.

 در از هوش رفته. خونه آذرخشه.پهلوش خورده به  یتاآرم - 

 یز از رو م  یفمداره؟ زدمش کنار و رفتم ک  یکار خونه آذرخش چ  یتاکردم.آرم  کپ
باز کردم و نشستم  ینورو زد.در ماش ینرفتم دنبالش.در ماش یع برداشتم. سر 

 جلو.اونم نشست و حرکت کرد.

م استرس شروع کردم به کندن ناخونام.چطور پهلوش خورده به در؟برگشت از 
 سمت طوفان.



  

 
172 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 .یدبر  تر یع سر  یشهاگه م -  

. خونش یدیمساعت رس یمکرد.بعد ن  یشتر بهم کرد و سرعتشو ب ینگاه  نیم
  یدمدور بود.تا پارک کرد پر  یلیخ

توجه  یباز بود.ب  یخونشه.در اهن ینا یدم.جلو خونش پارک کرد. فهمپایین
در  یعکردم.سر  یداطوفان رفتم داخل چشم چرخوندم درو پ یبه صدا زدنا

 آذرخش درو باز کرد.زدمش کنار و رفتم داخل  یهزدم.بعد چند ثان

 پشت سرم. طوفانم

 طبقه باالست. - 

زدم تو اون   یحدسها رفتم باال.در همه اتاقا بسته بود.جز اولاز پله سریع
رفتم داخل.رو تخت بود. رفتم سمتش.چشماش بسته بود.چه  یع باشه.سر 

  یآقا یه ینباال سرش. بعد چند م یسادمسرش اومده.وا ییبال

 پسرا اومد داخل.از جام بلند شدم. معلوم بود دکتره. با

 هوش شد؟ یچطور ب  - 

 دستشو کرد تو موهاش. آذرخش

 شد. وشهیبرگرده که ب  خواستیپهلوش خورد به در.بعد خم شد م - 

 زد. ینکشوع دکتر 

 ین؟سرش خورد به زم - 

 نگاه کرد. یتابه آرم یرهخ آذرخش
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 نه گرفتمش. -  

 افتادم. یزیچ یه یاد یهو

  ی؟چطور خورد به در؟ هولش داد - 

 .یکشزدم و رفتم سمت طوفان و اون منو گرفت. نذاشت برم نزد داد

 نشده باشه.  یزیشولم کن طوفان. فقط دعا کن چ - 

 کتر اومد.د  صدای

 .یرونب یهبمونه بق یکیتون - 

 .یرونبمونم که آذرخش گفت برم ب خواستممی

 .یرونتو برو ب - 

 چشم غره رفت. بهم

 طوفان ببرش. - 

 .یروندستمو گرفت و هولم داد ب طوفان

 .یششبرم پ خوامیآه طوفان ولم کن. م - 

 قاب گرفت. صورتمو

 بزار دکتر به کارش برسه.  - 

.دست یدلرز  یبمتو ج  یمضرب گرفتم.گوش  ینو با پام رو  زم  یوار ه ددادم ب  تکیه
 و درش یبمکردم تو ج
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 .باران بود. وصلش کردم.اوردم 

 الو. سالم. - 

 ی؟. خوب ییسالم پروا - 

 ی؟. توخوب یستمبدن - 

 یچ   دونییرفته.تو نم  یول  یرعلیام  یشبره پ  خواستیم  یتا.پروا آرمیمرس  - 
 شده؟

 بودم بگم. دودل

 . چطور بگم؟یمراستش ما خونه آذرخش - 

 شده پروا؟  یچ  - 

دادم دستش. رفت اونور باهاش  یوبهش بدم. گوش یواشاره کرد گوش طوفان
 .یرونحرف زد. آذرخش با دکتر اومدن ب

 شد؟ یچ  - 

.چندتا یستن  یمشکل جد  یو درد هست.ول  یکبود  یستامکانن  یخاص  یز چ  - 
خوب   یع تکون نخوره که سر   یادکنه ز  ی.سعیدکن  یهته  کرم و قرص نوشتم.حتماً 

 بشه.

 باز بود. یتاچشماشآرم یش.منم رفتم داخل پیینرفتن پا باهم

 ی؟شد یدار ب - 
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 .یرعلیام یشبرم پ خواستمیم یاهم.وا -  

 رو تخت. نشستم

 اشکال داره طوفان با باران حرف زد. - 

 بهت زنگ زد؟ یک   - 

 در؟ یرهبه دستگ یچطور خورد یتاآذرخش به طوفان زنگ زدآرم - 

 شو.  یخیالنپرس. ب یپر  - 

 فشردم. دستشو

دارن برات  یچ  ینمبگو. حاالم استراحت کن.من برم بب یهرموقع خواستگ  - 
 بعد سوپ درست کنم. یارمب

 سمت در. رفتم

 خونه. یمبر  - 

 سمتش. برگشتم

 فعال. یشهم یچ  نمیاصال از جات تکون نخور تا بب - 

.طوفان داشت با تلفن یین. رفتم پایرونتکون داد منم از اتاق زدم ب سرشو
 .خوردی.آذرخشم داشت قهوه میزدحرف م

 .یاطوفان ب - 
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اب از سرم گذشته راحت   یگه. من که دیامتکون داد و عالمت داد االن م  سرشو 
 طوفان. دنبال  یگمم

 یچدر پ یچپ تونهیخونه چقد م یه کردماخه  یداشگشتم. بالخره پ  اشپزخونه
قابلمه  یهباز کردم. یکی یکیهارو  ینتباشه.رفتم داخل اشپزخونه.در کاب

پرو بودم.دوستمو ناقص  یلی. پر ابش کردم گذاشتمش رو گاز.خیداکردمپ
 باز کردم. یخچالداره.در  یکرده. انتظار چ 

 بله؟ - 

 سمتش. برگشتم

 یمبر  یدبا یببرم بخوره.بعدم  ک  یزیمچ یهسوپ درست کنم. خوامیم - 
 .ینتداد کاب یهخونه.تک

. ینجاا یدببر بخوره.فعال بمون یخچالاز تو  یزیمچ یهمواد سوپ هست. - 
باز کردم. حاال  یخچالوزد.ناخداگاه گفتم باشه.باز در  یالبخند دل گرم کننده

بزرگ برداشتم و توش  یوانل یهکردم کال.  یبود.قاط  یببرم براش. همچ  یچ 
بالخره  ینیدنبال س مرو گشت ینتا. باز کابیک بزرگ ک یکهت یه.با یختمر یوهابم

 کردم.گذاشتمشون  یداپ

 یتاگرفتم رفتم سمت باال.آرم  ینینگاه به قابلمه کردم خوب بود.س  یه.ینیس  تو
 بود و به سقف یدهدراز کش

 بهم دوخت.پام نگاشو  یشده بود.با صدا خیره

 بخور تا سوپ اماده بشه یناروفعال ا - 
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 .یگشنم بود مرس  یلیخ یمرس یوا -  

 ینجا؟ا مونیمیم یما تا ک  یپر  ولی

 گذاشتم رو پاش.  سینیو

 .یامبخور تا ب.یستفعال معلوم ن - 

 که صداش اومد  یرونب رفتمیداشتم م 

 خوب. یرهحوصلم سر م یین؟اینجاپا یامحداقل ب شهینم - 

 .یینپا یمکمکت کنم بر   یاباشه ب - 

 یدیمرس ی. وقت کردیاخ و اوخ م یبازوشو گرفتم و کمک کردم بلند بشه. ه  
 ها در باز شد و باران  با خاله جون اومدن داخلبه پله

 مادر به قربونت بره چت شده تو؟ یا - 

 (یتا)آرم

 بلند نشه یغمگاز گرفتم تا ج  لبمو

 در. یرههلوم خورد به دستگخدانکنه خاله جون.پ - 

 دستمو گرفت یکیاومد سمتم و اون  باران

 ی؟خوب  یمطمعن - 

 جمع شد یافمزدم که ق لبخندی

 خوبم.  - 
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که عذاب بود. خاله مبل مرتب کرد و   یوا یینپا یامها بکردن از پله  کمکم 
تکون بخورم.ترسو بودم  ترسیدمیبالشت گذاشت.درد داشتم و خودمم م

 معذب بودم.باران و خاله یکمرو مبل  یدمش. دراز کیگهد

 یش،. موقع آذرخش و طوفان باهم اومدن داخل اخیمبل روبه رو نشستن
 بدم یحتوض ییالزم نبود خودم تنها یگهد

 سالم - 

 سالم. یک عل - 

. بارانم اومد ینیددستشو کرد تو موهاش. خاله با دست اشاره کرد بش  آذرخش
 رو مبل دونفره.. اونام نشستن یمنشست مبل کنار

 چه خبره؟ ینجابده ا یحتوض یکی - 

 یعنیبدم. برگشتم سمت آذرخش  یحاالن من توض کردینگاه من م داشت
 تو بگو. آذرخش جواب داد.

 پهلوش خورد به در - 

 ی؟.چطوردونمیم - 

 ساکت شدن همه

افتادم. پهلوم   یصندل  یهکرد به پا  یر که پام گ  ذاشتمیمن داشتم کاغذ هارو م  - 
 .ینخورد به در. هم
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سوپ درست کنه با  یرهشک کرد بعدش باور کرد.گفت م یاول کم خاله 
 باران.آذرخشم پاشد رفت باال

زدمش پرو طوفانم  یفصل م یه شدمیتکون خوردن نداشتم وگرنه پام حال
داره  یچه حس یچالق  یگندارن م یچ  یدمکه نفهم  یزدداشت با پروا حرف م

ندارم  یم. گوشیآذرخش چالق ش یا یدکش  یر ت یتکون خوردم ول یکم.یلعنت 
نداشته سقفو  یهاترک ینمبش ینکهکه دارم ا یکنم تنها کار یباهاش باز

 یبکشم. جونتو نجات دادم کاشک  یزیچ یه یدبرگه بد یه. حداقل بشمرم
خاله چطور کتکش  کردمینگاه م نشستمیهلم داده اونوقت م گفتمیم
داشتم  فکر  یام گرفت. سرمو گذاشتم رو بالشت ه ارم خنده. از افکزنهیم
 چطور خوابم برد. دونمیکه نم  کردمیم

 )پروا(

 تو اشپزخونه کمک خاله. رفتم

 ی؟خاله جون کمک الزم ندار - 

 زد یسمتم لبخند خوشگل برگشت

 . یادبرو به طوفان بگو ب - 

رفتم تو سالن.سرش   یبشر روبه روبه بشم.مجبور  ینبا ا  خوامیخدا من نم  ای
 بود. یدهخواب یتامبود آرم یتو گوش

 یمسارت یآقا - 

 یگهد ینیمسرشو با ضربت بلند کرد.با تعجب نگام کرد.ما ا سریع
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 بله؟ -  

 خاله کارتون داره. - 

رفت سمت اشپزخونه منم پشت سرش.   یبشگذاشت تو ج  یشوشد گوش  بلند
 خاله اومد سمتمون

 ینجاا یار بردار ب یالزم دار یطوفان مادر پروا رو ببر خونشون.هرچ  - 

 خاله  . یول - 

 حرفم تموم کنم نداشت

 .یع سر  یع تره سرراحت یالمخ ینجورینه مادر ا - 

 نگام کنه به سمت سالن رفت. ینکهگاز. طوفان بدون ا  یشرفت پ بعد

 منتظرم ینتو ماش - 

 پشت اداش رو دراوردم. از 

توش نبود. رفتم   ی. در اتاق باز بود و کسیارماز باال ب  یفمها تا کلهسمت پ  رفتم
 یینبرداشم و برگشتم پا یفمک

. تو یاطدرو باز کردم و رفتم تو ح یرون.رفتم سمت بیرفتمم یدنبود با ایچاره
داده بود به در و انگشتاش جلو دهنش   یهنشسته بود و دستشو تک  ینشماش

تم  نشستم جلو. ادرس خونه رو که بلد بود. بودن. بابا خفن.بابا جذاب.رف
شهر بود و  باال یناکه خونه ا  یینگفتم. از جا یزیحرکت کرد.منم چ حرفیب 
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تنها  یتارم. آرمیمتا برس کشهیطول م یلیوسط شهر خ یباخونه ما تقر  
 بهش کردم ینگاه  یمطوفان زنگ خورد.ن یگذاشتم.گوش

 جواب داد. که

 الوسالم. - 

 ممنون یلیخ - 

 بفرمایید؟

 .یدنه خانم اشتباه گرفت - 

 یمزاحم تلفن یجذاب  ینداشت. من به ا یمزاحم تلفن یقطع کرد. گوگل بعد
 ندارم.اونوقت

کرد بعد   یادسرعتو ز یکمجابه جا شدم.حوصلم سر رفت. یرو صندل یکم! این
نگفتم   یزیشد چ  یادهپ  یول  ینتو ماش  مونهی.فکر کردم میدیمرس  یقهدق  یستب
درو باز کردم.رفتم سمت اسانسور اونم کنارم اومد.دکمه رو زدم. از طبقه  و

 یهکه پسر همسا  بستیداخل. در داشت م یمبود.رفت ی.خالیینسوم اومد پا
 داخل یدپر 

 یکمنزد  یکممشکوک.طوفان    یلینگاه خ  یهنگاه به طوفان  یهنگاه به من کرد    یه
 شد و دستمو گرفت:

 یستن؟خانم ن یتاآرم - 

 بود یشعوریسوالش چشمام گرد شد.چه ادم ب با
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 .یر خ -  

 دهنتو ببند. یعنی

 اومده؟ یشپ یخدا بد نده مشکل - 

 یرهخدا چه گ ای

 .یر خ - 

 .در بستیروناون رفت ب یسادوا اسانسور 

 بود؟ یک   ینا - 

 سمت طوفان. برگشتم

 بود!؟ یهکه همسا  بینییم - 

 تکون داد. سرشو

 !یمیصم یهچه همسا - 

 بهش رفتم و برگشتم. یاغره چشم

بعد اون. دوساعت دنبال  یرون.اول من رفتم بیسادموقع اسانسور وا همون
 . بالخرهییبودم وا یفمتو ک یدکل

 ینقدر اون اول بره داخل.بله من ا یسادمکردم.درو باز کردم و وا پیداش
 یز من که بودم تم یول دونمیخونه بوده نم یتابود.البته آرم یز خوبم.خونه تم

 به خونه کرد بعد نشست رو مبل. خونه ینگاه کل یهود.رفتم داخلب
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انداختم  یبود.اول رفتم اتاق خودم کولم رو اوردم دو دست لباس راحت  تمیز  
اوردم شارژر  یکمکوچ  یفک  یهتوش.سه تا مانتو با شلوار البته به زور جا شدن.

 توش.گذاشتمش  یختمر یازمموردن یلو وسا یشمو لوازم ارا

 توش  یختم.کوله اونم  برداشتم و مثل خودم لباس ریتاو رفتم اتاق آرم  در   کنار 
 خواستینم یزیچ یگهگذاشتم توش.د یلشوبرداشتم وسا یکمکوله کوچ یه

 یالوسا یش. جمعشون کردم و گذاشتمشون پیهکاف  یناهم

لنگر  یمتعارف بشون کرد یه یگننگاه بهشون کردم فردا م یه. خودم
 .یدماز برق کش یمبرق یلشده.گازو بستم.وسا یگهد یخیالانداختن.ب

 اقاطوفان. یمبر  - 

 ی.ولش کن.از جاش بلند شد و اومد سمتم ه یبا خودم معلوم ن  یفمتکل منم
 رفتمیمن م یجلو ه  اومدیم

 .اومد جلو و راهشویوار.اخر خوردم به دعقب

 یزاروکمکم چ  یبشر!حت  ینا ی.نفسمو آزاد کردم.چه ادمیرونکرد رفت ب  کج
هارو گذاشتم پشت در و درو قفلش کردم. دکمه اسانسو رو .کولهییننبرد پا

 باز شد کوله هارو هل دادم توش خودمم رفتم داخل یزدم.وقت 

بود دم اسانسور  یسادهوا یومدن یکس یینپا یدمتا رس خداروشکر 
خودم و کوله  یفگ رو برداشت برد.منم کمنتظرم.بدون حرف دوتا کوله بزر 

تو!؟در عقبو باز  یبود یرو برداشتم و رفتم دنبالش.جنتلمن ک  یتاآرم یکهکوچ
 رهپرت کردم عقب.ا یفاروکرد و پرتشون کرد داخل.منم نشستم جلو از جلو ک
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تا بخوابم مگه  یشه.حرکت کرد.سرمو گذاشتم روشیمادم ینهمچ یهمن  
 یباهاش ور رفتم.من اصال باز یکنم.کم یدراوردم تا باز یشد؟گوشیمم

 یننداد بهم. بعد چندم  یمبستن  یه.  ینورا  یسادوا  یوار که کال مثل د  ینمنداشتم.ا
 حرف  یصدا  یارشونشدم رفت سمت داخل خودش ب  یادهپ  ین.از ماشیدیمرس

.بلند اعالم کردنیم ی.فکر کنم داشتن اسم بازاومدیو باران م یتازدن آرم
 حضور کردم

 چرا؟  یمن باز یسالمب  - 

 و به سمتم اومد یدخند خاله

.منم برم آذرخشو صدا کنم.رفت یدکن  یباز  ینیدشمام بش  یا.بیداومد  یر چقد د  - 
 باال.

 گذاشت کنار مبل.  یلمونووسا طوفانم

 دستت. یر برگه خودکارم بگ یه ینطوفان بش - 

 نشست رو مبل طوفان

 مونده. ینمهم - 

 ان بلند شد. بار  اعتراض

 .یمجبور - 

برگه و خودکارو گرفت دستش.آذرخشم با غر غر اومد نشست.منم نشستم  
 برداشتم. یز برگه و خودکار از رو م یهکنار باران.
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 .دو.سه.یک تا. یستخب؟ اسم بدون نقطه ب -  

اول آذرخش گفت استپ.دوتا مونده بود  ی،کردم به نوشتن رها.عل شروع
 یتاهم بود.آرم یهشب یشترشونشدم.باران و طوفان ب یخیالشونب  یگهد

 که خاله اومد گفت غذا اماده است  یمکرد  یبرد.چند دست باز

 یزو بود تو خونه. م یچیدهکمکش.بو غذا پ یمرفت یمباران بلند شد با
براش.به سوپ نگاه  و داد ببرم یختسوپ ر یتا.خاله واسه ارمیدیمچ

 توش بود.بردمش براش یکردم.همچ 

 !یهچه سوپ ینبه به بب - 

 نگاه به من یهنگاه به سوپ کرد  یه

 .یمرس - 

و شروع  یختمتکون دادم و رفتم نشستم کنار باران.واسه خودم غذا ر سرمو
خوردم که واسه   ینقدکرده بودم.ا  ی.بشقابم خالیکردم به خوردن.دسپخت عال

 بم جا نداشتم.آذرخش و طوفان رفتن باال.ا یوانل یه

 .ساعت حدود دوازده بود.یمحرف زد یکمدخترا  با

 یم؟ما کجا بخواب - 

 از جاش بلند شد. باران

 تا بهتون بگم یمبر  - 

 باال اتاق دوم سمت چپ.اتاق مهمون بود. یمو رفت یمکمک کرد  یتاآرم به
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 .یر شب بخ یباران  یمرس -  

 .یر .شب بخینبگ یدداشت یکار  یهروبه رو یناتاق منم ا - 

کمک کردم لباساش  یهامون اونجا بود.به آرتو اتاق.کوله یم.رفتیمرس - 
 یارهدرب

 امکه چقدر خسته  یا - 

 نشست رو تخت. آرمیتا

 بخواب. یاب - 

 یدار در از خواب ب ی.صبح با صدایدیمدونفره بود راحت کنار هم خواب تخت
 خوابه. یتاآرم یدمشدم.چشم چرخوندم د

 یه؟ک  - 

 بارانم. - 

 صاف کردم و بلند شدم. صدامو

 تواومد داخل. یاب - 

 . صبحانه حاضره.یگهد ینپاش - 

 پاشو. - یتابه آرم زدم

 .یزدلب حرف م دخترزیر 
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از جاش  یع خندمون رفت هوا.سر  یبزار بخوابم.صدا رمیشرکت نم یگهد -  
 ومد زد به بازوم.بلند شد که اخش درا

 مرض. یا - 

 شدم و پتورو زدم کنار. بلند

 .یایدشمام ب یینپا یرممن م - 

 .یرونتکون دادم. اونم از اتاق رفت ب سرمو

 .یگهپاشو د - 

 ی. حاال حتمی. با شلوار جذب مشک یدمکوتاه پوش  یز شوم  یهسمت لباسام.  رفتم
 شال یهسرم کنم. یچ  یه یدبا

.کمکش کردم یشدتازه داشت بلند م یتامانداختم رو موهام.آرم یمشک  ساده
سمت  یم.باهم راه افتادیو شال مشک  یبا شلوار مشک  یدپوش یمشک  یز شوم

 برگشت سمتم. یتا.آرمیینپا

 ینجا؟ا یمبمون یدخونه بابا؟حتمًا با ریمیم یک   - 

 نداختم باال. هاموشونه

 فتم.نگ یزی.منم به احترامش چیدخاله گفت بمون - 

 نگفت. یزیتکون داد و چ سرشو

 .یر سالم صبح بخ - 
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 .یر صبح بخ یزمسالم عز  -  

 .یرو صندل نشستیم

 .یه؟؟پس بق - 

 بود. منظورش آذرخش و طوفانه. آرمیتا

 رفتن شرکت. - 

 سمت من. برگشت

 شرکت. یایطوفان گفت بهت بگم بعداز ظهر ب - 

 دو لقمه خوردم. یع رفت.سر  یادمخدا چطور  ای

 مادر. یواش - 

 منو. کشهیبرم شرکت طوفان م یدخاله با یوا - 

 یگرفت نشوندم رو صندل  دستمو

 اول  بخور بعدطوفان غلط کرده دست رو دختر من بلند کنه. - 

 خوردم.بلند شدم. یگهزدم و چند لقمه د لبخندی

 ممنون.با اجازه. - 

 نوش جانت. - 

 یو شال مشک  یبا مانتو خاکستر  یدمپوش یر مشک شلوا یهتند رفتم باال. ند
 .یینکردم و رفتم پا  یشارا یکم
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 من رفتم. -  

 به سالمت. - 

.حدود ده یارماز کجا ب ی.حاال تاکسیابونکردم و راه افتادم سمت خ  خدافظی
 رد شد.نشستم داخل.حرکت کرد. یتاکس یهتا بالخره  یسادموا  یقهدق

 رید؟یخانم کجا م - 

 یادهرو حساب کردم و پ یه.کرایدیمرس ینم یستشرکتو گفتم.بعد ب ادرس
 یراست رفتم سمت اتاق طوفان.در زدم.صدا یک شدم.رفتم داخل شرکت.

 خش دارش بلند شد

 تو. یاب - 

 داخل. رفتم

 سالم. - 

 جاش بلند شد. از 

 .یاگفتم بعدازظهرب  - 

 .یامصبح ب یفمهوظ - 

 سمتم. اومد

 االن صبحه؟؟. - 
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بود.لبخند  یازدهرد به ساعت.سرمو برگردوندم. نگاش کردم.ساعت ک اشاره 
 شل شد. یشمزدم.ن یژکوند

 .یگهصبح صبحه د - 

عقب گرد  یع برم.سر  تونمی.اشاره زد میدمشزد که به زور د یکم رنگ   لبخند
 .نفسیرونکردم و از اتاق رفتم ب

 یدجلسه بود با یگهساعت د یک.یز و رفتم نشستم پشت م یدمکش  عمیقی
همه  یقه.بعد حدود پنجاه دقکار داشتم یلی.خکردمیپرونده هارو  آماده م

بس که خم شده بودم.لم دادم  کشیدیم یر مرتب کردم.کمرم داشت ت یزاروچ
تا شارژ یداشتم از آرم  پاسخیتماس ب   یک دراوردم.  یفماز تو ک  یم.گوشیرو صندل

شدم.از جام بلند شدم رفتم سمت  یخیالشنداشتم بهش زنگ بزنم پس ب
شلخته شده  یکمبه خودم نگاه کردم. ینهرفتم داخل از تو ا ییدست شو

 و یز .رفتم سمت میروناومدم ب ییبودم.خودمو مرتب کردم.از دستشو

شده بود و حتمًا جلسه شروع شده.پا تند کردم  یر هارو برداشتم.د پرونده
سمت اتاق جلسه.چند تقه به در زدم و رفتم داخل.به طوفان نگاه کردم.اخم 

 زدم. یکرده بود.لبخند خوشگل

 کردم.  یر د یدببخش - 

 خانم. یرونب - 

 یدمکش  صندلیو

 ! یول - 
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 برد باال. یکم  صداش 

 .یرونب - 

کرد اخه؟چند تا نفس  ینجوری.چرا انیروهل دادم و از اتاق زدم ب صندلیو
 تا اروم یدمکش  یقعم

 یحها رو گذاشتم روش.اعصابم خورد شد.ترجو پوشه یزم.رفتم سمت مبشم
.چشمم خورد یرونبرداشتم و از شرکت رفتم ب  یفمبخورم.ک  یزیچ  یهدادم برم  

 ینم.ماشیدمخر  یزمیز چ یشل شد.رفتم کل یشمبه فروشگاه ن

 یرونب  یرم.وقت نهار مینگذاشتم تو ماش  یکوا پالستشرکت بود.دوت  ینگ پارک  تو
جلسه تموم  ینا ی.باز رفتم داخل شرکت.ک یارماز عزا در ب یواسه خودم دل

طوفانم  یمیستمبرم.نه وا یبسه. وقت نهاره کاشک  یگهد یکهساعت  یشه؟م
.بالخره جلسه تموم شد.طوفان اول از اتاق جلسه رمیبهش بگم دارم م یادب

.از جام بلند شدم و یاسمت اتاقش اشاره زد ب رفتی.داشت میروناومد ب
 پشت سرش راه افتادم.

 دونهیبگذرون.در اتاقش رو باز کرد و رفت داخل.نچ نچ نم یر خودت بخ خدا
روبه روش  یسادم.منم وایشترن.رفت نشست رو صندلمقدم یشهخانما هم

 .یز جلو م

 یر؟تاخ یلدل - 

 کردم.  یسبا زبونم خ لبمو

 .ییدستشو - 
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 گرفته بود معلوم بود.  خندش 

 خانم راد. یاریدب یفبه بعد زودتر تشر  یناز ا - 

 با دست به در اشاره کرد. بعد

 .یدبر  تونیدیم - 

سوم شخص   کنهیم  ی.االن داره تالف یرونعقب گرد کردم و از در رفتم ب  حرفبی
 نهز یحرف م

برداشتم و رفتم سمت در شرکت.حاال   یز از رو م  یفممنم بلدم جبران کنم.ک  ولی
 ینمو در ماش ینگ پارک.رفتم سمت پارک یرمم یی؟ارهجا یکنم؟برم پارک   یکار چ

روشن کردم و   ینعقب.ماش  یانداختم رو صندل  یفمباز کردم و نشستم توش.ک
 خواستمیموندم.م  کپار   ترینیک .نزدیلعنت   یک .بازم ترافیرونزدم ب  ینگ از پارک

از طوفان بخوام برام  یدشم حوصله نداشتم.سرمو گذاشتم رو فرمون.با یادهپ
هرموقع   یادمهدوتا کوه کندم فقط    یکیبه استراحت دارم.  یاز رد کنه.ن  یمرخص

روشن کردم و دور  ی؟ماشینمگه کوه کند گفتیخستم مامان م گفتمیم
خونه،خونه  شرکتشده. کنواختی یزدم.رفتم سمت شرکت. باززندگ 

 ینگ تو پارک ینوو ماش یروندادم ب یست؟نفسموبد ن یجانمه یکمشرکت.
 یکس یمشدم.فک نکن یادهپ ینبرداشتم و از ماش یفموشرکت پارک کردم.ک

.رفتم داخل یدشد اومدیمونده باشه. همه رفتن واسه نهار.خوابم م
 یشرکت.چند نفر 
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 ی.ب یزم.منم رفتم نشستم پشت مزدنیبودن که داشتن باهم حرف م اونجا 
از همکارام از جلوم رد شد.صداش  یکی.زدمیم یداونو رو د ینور حوصله ا

 کردم.برگشت سمتم.

 رفتن؟ یمسار ت یاقا  - 

 نه تو اتاقشونن. - 

.از جام بلند یششتکون دادم و تشکر کردم.حاال که نرفته بهتره برم پ سرمو
 صداش اومد. ینشدم و رفتم سمت اتاقش.دو تقه به در زدم.بعد چندم

 .یاتودب - 

باز بود و لم   یدشسف  یرهندرو فشردم و رفتم داخل. دوتا دکمه باال پ  ستگیره
دم در بود.  یگهد یکیبجا من  ید.شاکشهی.خجالت نمیشداده بود رو صندل

 اخمام کردم تو هم.

 یختیه؟چه ر ینا - 

.سرمو یکمو اومد نزد  یبشزد و از جاش بلند شد.دستاش کرد تو ج  یشخندین
 .ینمشاوردم باال تا خوب بب

 به تو چه؟ - 

 یادمبگه.هول شدم و بهش نگاه کردم.اصال    ینوانتظار نداشتم ا  یعنیکردم.  کپ
 اومدم تو اتاقش!به دستام نگاه کردم. یرفت واسه چ 

 !خوامیم یمرخص - 
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 باال. یارمسرمو ب تونستمینم اصال 

 .یدمنم - 

 بود. یک نزد یلیاوردم باال.صورتش خ سرمو

 چرا؟ - 

 تو اجزا صورتم چرخوند نگاهشو

 نه. یگمو من م یسمفعال من رئ - 

 .یرونگرد کرد و رفت عقب.نفشمو دادم ب  عقب

 خوام؟یم یمن مرخص یول - 

 سمتم.اخماش کرد تو هم.صداش رفت باال. برگشت

 یکار؟چ خوایی.اصال مدمینم یمرخص یگمم - 

 رفتم عقب.اب دهنمو قورت دادم. یکم

 .یخیالشب - 

کرد؟ رفتم نشستم   ینجوریچرا ا یرونعقب گرد کردم و از اتاق زدم ب سریع
بهتر فکر  یزایکردم به چ ی.سعرفتینم یرونسرجام.اصال از فکرم ب

در اتاقش  یضرب گرفتم.صدا یز نداد پرو.با خودکارم رو م یمکنم.مرخص
نگام کنه  ینکهکتشو درست کرد.بدون ا یقهسرمو اوردم بااللبه  یع اومد.سر 

 زد. رفح
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 هست انجام بده. یهرکار -  

 یهمونجور یقا.بعد رفت.دقیبر  تونییبا اون شرکته هم کنسل کن.م جلسه
.دنبال شماره یروندادم ببود.نفسمو  یدهپوش یرهنشبود.فقط کتشو رو پ

 گشتم.  یادکه قرار بود ب  یشرکت 

 (یتا)آرم

تموم نه.دلم حموم   یشدم از بس رو مبل نشستم.دردم کم شده بود. ول  خسته
.باران اومد یدکردم.خاله رفت خر  یریخواست.عجب گ یخونمون رو م

 .ینشست مبل کنار

 یتا؟آرم - 

 اوردم باال. سرمو

 بله؟ - 

 د.توهم قالب کر  دستاشو

 باهات حرف بزنه.خوبه؟ ینجاا یاد.گفتم بیادداره م یکهنزد یرعلیام - 

 بهش زدم. یمهربون  لبخند

 .یباران  یمرس - 

 از صورتش زد کنار. موهاشو

 حاالم برم درو واسه اقامون باز کنم.  کنمیخواهش م - 
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.نفسمو دادم یرونتکون دادم اونم از جاش بلند شد و از سالن رفت ب سرمو 
بالخره  یحوصله حرف زدن نداشتم.ول یاددستام گرفتم.ز ینو سرمو ب یرونب
 بلندم یحرف بزنم و اروم بشم.به ناخونا یکیبا  تونستمیم

و باران.به احترام از جام   یرعلیام  یدر سالن اومد.بعدم صدا  یشدم.صدا  خیره
 .ینمشدم.با دست اشاره کرد بش بلند

 ی؟راحت باش.چطور - 

 نشستم سرجام. اروم

 خوبم.ممنون. - 

 باران اومد. صدای

 .یدهوا بخورم.شمام راحت صحبت کن یاطتو ح یرممن م - 

 روبه روم. یقانشست دق یرعلی.امیرونزدم بهش. اونم رفت ب یقشنگ  لبخند

 یهکن.اصال فکر کن من شروع   یدوست دار ییخانم از هرجا یتاخب آرم - 
 ادم

 راحت باش. امغریبه

 کردم.  یو با انگشتام باز یینانداختم پا سرمو

به  یپدرم فوت شد.وقت  یامب یاچند وقت مونده بود من به دن یدرست وقت  - 
خونه جدا دور از اونا  یهاومدم خانواده پدرم منو نخواستن.مادرم  یادن

 یاشبا همه سرد یول کردیبهم محبت نم یچوقتگرفت.اون ه
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بود که   ی.جوریروناز خونه برم ب  اومدیم  یشکم پ  یلیدوستش داشتم.خ  من 
رو بلد نبودم.شش سالم بود که بهش اصرار کردم با دوستام که تو  هایابونخ

 از دوستامم یکی.مادر یرونمهد باهاشون اشنا شده بودم برم ب

 شد برم.  یبود.بالخره راض همراهمون

 یدهامونم بر  یهکردم.گر  یفبراش تعر  ینماش یر که مادرم رفت ز یوقت  تا
برام دستمال اورد.صورتمو  نتونستم.ادامه بدم از جاش بلند شد و یگهبودد

 که اروم شدم باز شروع کردم.  یکمپاک کردم.

مامانم همون لحظه جلو چشمام تموم کردخانواده پدرم کال  - 
نداشت.با کمک چندتا از  یچندان  یمتبود و ق یک .خونمون کوچیومدنن

 پولم انداختن یهمامانم فروخته شد و خرج کفن و دفنش کردن.بق یدوستا

تو پرورشگاه  یتا هشت سالگ نگفتم یچیمن مثال.تا دوهفته ه بانک واسه تو
از پرورشگاه بردنم.   ی.با هزار تا دوندگ یشمروز عموم اومد پ  یه.کردمیم  یزندگ 

 یبودم ول یک کوچ  ینکهعموم سه تا پسر داشت.با ا

ده سالم شد همش ازم کار  یاز موندن تو اون خونه نداشتم.وقت  یخوب  حس
بهم.منم که   دادنیتو حسابم بود رو عموم برد.دستور مکه    یی..پوالکشیدنیم
 از یکیبا  یروز .رفتمیبگم.به زور مدرسه م تونستمینم یزیچ

 یرفتم خونه.وقت  یر ساعت د یمبخره.ن یک رفتم واسه تولد مامانش ک دوستام
به سمتم  یهوبودم.بچه بودم  یدهترس یلی.خزدیرفتم داخل عموم فقط داد م

 هوشیمشت و لگد.سرم خورد به گوشه پله و ب  یر حمله کرد و گرفتم ز
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به هوش اومدم حافظمو از دست داده  یهفته تو کما بودم.وقت  یک شدم. 
 یاونا حت  ی.ولودمب

 .یتو کلفتمون  گفتنیذره هم بهم محبت نکردن.م یک 

 خودش کالفه شده بود. یرعلیمهقم بلند شد.ام هق

 یام برگشت.ولحافظه کردمیم یکه مثل بدبختا زندگ   سالیکبعد از حدود  - 
 یزدهقبر مامانم کجاست!تولد س دونستمینم یبود.حت  یسخت  ینگفتم .روزا

 یهوکردم.  یم  یههامو بغلم کردم و گر نشسته بودم.زانو  یبود.کنج انبار  یمسالگ
اومد  ودتر بکه چندسال ازم بزرگ یکمدر اومد. پسرعمو کوچ یصدا

 یهنزن.  یغ بزنم.دستشو گرفت جلوم.گفت ج  یغ ج  خواستمیو م  دمیداخل.ترس
مدارکت و چند دست لباس توشه  یر بگ یفوک  ینا یادستش بود گفت ب یفک

از دوستام دم  یکی.یگهداد زد برو د یهوفقط برو.با تعجب نگاش کردم.
 یافتاب  ینوراا یگهپرورشگاه د برتتیکرده و م  یداپ یابونتورو تو خ یگهدره.م

.فقط یروناز خونشون زدم ب یحرف  یچبرداشتم و بدون ه یفوک یع نشو.سر 
 نشستم یتو پارک  یابرم پرورشگاه گوشه خواستمی.نمدوییدمیم

 یمشکل یهتو پارک بودن که همه  یادیز یکجام.ادما دونستمینم حتی
اومد فکر کردن منم معتادم.بردنم با خودشون.بعد دو روز  یسپل یهوداشتن.
 یز.از همه چکردمیم یریاحساس پ یمورشگاه. تو کودکبردنم پر 

باهام حرف  یشهخانم تو پرورشگاه بود که هم یهداشتم ناخداگاه.  ترس
 یکرده تو مهد کودک با بچه ها باز  یداکار پ  یهخودش برام    کردی.ارومم میزدم
 یزمحقوق ناچ یه.کردمیم
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سالم شد   یجدهه  پس انداز کنم که  خواستمینداشتم.م  یخرج   یچ.هگرفتممی 
 یکیصبح    یکی.کردمی.همزمان تو دوتا مهد کار میرونبرم ب  یاز پرورشگاه لعنت 

رو بالشت.بعد دوسال که پانزده سالم شد  ذاشتمیشبش.با با سردرد سرمو م
 کردیمیم زیبا یشواسه بچه ها نما یپاک یه.با یعروسک  هاییشرفتم نما

 یجدهه ی.وقت یممهد کودک بود یامدرسه  یه یبار  یابود.هفته یعال حقوقش
 سالم شد

واحد گرفتم.با  یهاپارتمان  یهاومدم.تو  یرونخودم از پرورشگاه ب یترضا با
خوب شده.بود درس خوندم و  یلیخ یمپروا و مادربزرگش اشنا شدم.روح

 ینجام.حاالم که ایدماونارو ند یچوقته یگهمدرک گرفتم.د

 یح باهام حرف زد و توض  یکمپاک کردم.سرمو اوردم باال و نگاش کردم.  اشکام
ازش تشکر کردم و  یممنون بودم.کل یلیبسازم.ازش خ یندموا یدداد که با

 پف کرده بود یادز یهاونم رفت.باران اومد داخل.صورتم از گر 

 واسم اب اورد. یکمقرمز شده بود.صدامم گرفته بود. و

 .یبخور آبج  یاب - 

 وردم.خ یکم

 .یباران  یمرس - 

 فشرد. دستمو

 نکردم که. یکار  - 
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 روهم گذاشتم. چشمام 

 هوا بخورم. یکم یاطح یرمم - 

باد که به صورتم  یاطام کرد.رفتم تو حتکون داد و با نگاهش بدرقه سرشو
 یقنفس عم یهخورد احساس کردم تازه نفسم برگشته.چشمامو بستم و 

جلوم  یبد یلیآذرخش با اخم خ یدم.چشمام که باز کردم دیدمکش
 .ریینمومد بگه نم یتو گلوم و افتادم به سرفه.حت  ید.اب دهنم پر یسادهوا

 از جات؟ یچرا بلند شد - 

 خش دار جوابش دادم. یدانشد.با همون ص یصاف کردم ول صدامو

 حوصلم سر رفت. - 

 و صورتشو اورد جلو تر یک تر شد و اومد نزد یظغل اخمش

 ی؟کرد  یهگر   - 

 بردنم عقب. سرمو

 نه.ِامم  - 

 تر شد. یک نزد یکماممم نه!  - 

 اومد؟ یدروغ نگو معلومه کس - 

قورت اب دهنم     ترسیمیبود که م  یک نزد  ینقدنه. ا  یتکون دادم. به معن  سرمو
 از همونجا داد  یهوبدم. 
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 .زد 

 باران.  - 

 کر شدم.  یهسه ثان قشنگ 

 .یرونهول اومد ب باران

 یدم؟چته آذرخش ترس - 

 چشمام چرخوند. ینو نگاشو بب ییناورد پا سرمو

 من خبر نداشتم؟ ینجااومده ا یکس  - 

 .یک اومد نزد باران

 نه.چطور مگه؟ - 

 ازم گرفت. نگاشو

و رفت داخلس.رمو  یداستخر.بعد راشو کش یرم.من مینجوری.همیچیه - 
به باران  یادم چقد مرموزه.لبخند الک  ین.ایدمکش  یقیو نفس عم یر انداختم ز

 زدم

 سر به غذام بزنم. یهمن برم  - 

 یه.یداشتمتکون دادم.اونم رفت.خودمو بغل کرد و اروم اروم قدم برم سرمو
 درد داشتم یکم.یدمتاب د
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وقته   یلیزنگ زده بود. معلوم بود خ  اومدیصداش م  یکمنشستم رو تاب.  رفتم 
دستم بهش نزده.از جام بلند شدم و رفتم طرف  یروش ننشسته. حت  یکس

دلم  یبود.ول یبودم.عجشده ب یخال یکمشدم. یرهپشت باغ.به پاهام  خ
 وکپ کردم.ت  یدمکه د  یا.سرمو باال اوردم و با صحنهخواستیبغلم م یبعج
روم و سر آذرخش از استخر اومد  یداب پاش یهواستخر بودم   یقدم یک 

 زدم و رفتم عقب یغ ج یع.سر یرونب

باال.  یامخورد و  افتادم تو استخر.دست و پا زدم که ب  یز بود پام ل یسخ  چون
 یلیکمکم کرد. خودمو بکشم باال. دستشو پس زدم. چون خ  یهوبود.    یادعمق ز

 درد داشت. سرمو تکون دادم تا اب بره کنار و بتونم  نفس بکشم.

 

شده بود.پاهامو تکون دادم تا بتونم  یرهبهم خ یخالص از هر حس ینگاه  با
کردم به   یشلوارک پاش بود.سع یهزدم.فقط  یرو اب بمونم.نفس نفس م

 سمت صدا.خاله بود. یمآذرخش باهام برگشت -دورو ور نگاه کنم. 

اومد سمتم و از بازو  یعاب سر  یر رفتم ز یاز آذرخش جدا شدم.ول سریع
واسه زدن نداشتم.آذرخش در  ی.حرف یینگرفتم.خجالت زده سرمو انداختم پا

شده   یرهبا اخم بهمون خ  بازوم تو دستش بود برگشت سمت خاله که  یکهحال
 مامان. -بود. 

 داخل. یایددوتاتون ب یع .سر یامان -دستشو اورد باال.  یعصبان  خاله
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سمت لبه  یدچشمغره توپ بهم رفت و بازومو گرفت کش یهآذرخش   
فکر کردم دختر   یگهکنه.م  یم  یاستخر.ابروم رفت خدا االن درباره من چه فکر 

 مخ پسرمو بزنه خدا من چقد خنگم. اومده یهنگو مار هفت خط یول یهخوب

کنار استخر رفت باال منم پشت سرش رفتم.لباسام   یول کرد و از پلهها بازومو
از کنارش رد  یع بودن بهم اصال نگاش نکردم و سر  یدهبودن و چسب یسخ

آذرخشو  یپا یچلوندمشون.صدا یا؟یکمبرم داخل ا یسشدم.با لباس خ
زدن با خودم رفتم داخل.خاله رو  که رفت داخل.بعد سه ساعت حرف  یدمشن
اورد.آذرخش نبود.منم اروم رفتم باال  یم ینشسته بود.بارانم داشت چا بلم

قرمز  یرهنپ یهبا  یشلوار خاکستر  یه.یدماومد دم دستم پوش یچ  یه یع .سر 
 کوتاشون کنم.  ید.موهامم پوچوندم دور حوله.باییبا کمربند طال

نرم.با  یا یینانداختم روشون.حاال برم پا ینم موهامو گرفتم و شال مشک  یکم
 یم.نیرون.در اتاق آذرخش باز شد و اونم اومد بیروناز اتاق رفتم ب یدودل
 یمشک  یشلوار خونگ  یهبا  یمشک  یشرتت یه.یینبهم کرد و رفت پا ینگاه 
 بود. یدهپوش

 خدا من چقد بدبختم. ی.ایینپشت سرش رفتم پا اروم

خاله رفتم  یننگاه سنگ یر ل.منم اروم زنشست رو مب یلکسر یلیخ آذرخش
باران.از استرس کف دستام عرق کرده بود.ضربان قلبم  ینشستم رو مبل کنار

 رو هزار بود االن بود که سکته کنم

 رو؟ یهقض ینا یآذرخش چطور بهم نگفت  -. 
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 دست خاله رو گرفت. باران 

 .یشهنکرده حالتون بد م ییاروم باش خاله خدا - 

دستاشو قالب کرد تو  .بده یه آذرخش تا جواب قانع کننده ادوختم ب نگامو
 هم

 !؟یستن یکنیکه تو فکر م  یمامان اصال طور -. 

است.منم  یاناست چه حاجت به ب یانانچه ع -جواب داد.  یع سر  خاله
  یتابهتر از آرم یوصلت ندارم ک  ینبا ا یمشکل

 ی.من افتادم اقایستن  ینجوریخاله جون به خدا ا  -خدااا منم رفتم تو کار.    یا
 .یستن ینجوریلطف کرد منو گرفت.به خدا ا یمسار ت

 دستام. ینخورد شد.سرمو گرفتم ب اعصابم

 در باز شد و طوفان و پروا پرسر صدا اومدن. یهو

 باشه باشه َنُکش منو. -گذاشتم رو زانوم و نگاشون کردم.   ارنجم

 .یار -که خورد به ما خندشون قطع شد.پروا اومد سمتم.   نگاشون

خوام با  ی.میرونب یدبچه ها همه بر  -شده؟خاله از جاش بلند شد.  چی
 آذرخش تنها حرف بزنم.

سمت در و زدم  ییدمتوجه به درد پهلوم دو ینتونستم تحمل کنم.ب  دیگه
 .یردنب
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.به سمت پروا برگشتم. یتاآرم  -.  یرونب  یاطماز ح  یرفتملباسام مناسب بود م  اگه 
 بله؟ -

 سمتم دستمو گرفت. اوند

 ی؟هست که به من نگفته باش یزیشده!؟چ یباران گفت چ   - 

 یروا چ پ -. یرونب یدمتعجب نگاش کردم.دستمو از تو دستش محکم کش با
 تو؟ یگیم

توجه بهش رفتم سمت داخل سالن.درو با  یباشه باشه.ب  -اورد باال.  دستشو
 یدبا یتاآرم یخواستم بد کنم.تا ک  یخواستم بد باشم.م یضرب باز  کردم.م

 یم یدادفقط سکوت کنه رفتم داخل.آذرخش از جاش بلند شده بود و داد وب
 �� ��کرد.

آذرخش گفت و از   ینو.ایشهتموم م  اینجبحث هم  ینا  -سمت آذرخش.    رفتم
 .یرونسالن رفت ب

ماساژ داد رفتم باال.کوله   یقههاشو.خاله نشست رو مبل و شقیدمدادش ترس  از 
 ینپروا با خودش بود.قطعا ماش یفخودمو برداشتم.ک یفخودم و پروا با ک

 .یینکنم. از پله ها رفتم پا  یپروا دم دره پس لباسامو عوض نم

رفع  یگهما د یمسار خانم ت -. یسادمهارو گذاشتم کنار مبل.جلو خاله وا کیف
هارو برداشتم   یفممنون به پروا اشاره کردم پاشه.ک  ی.واسه همج یمزحمت کن

آذرخش نبود.پس قطعا  ینماش یاط.تو حیرونو راه افتادم سمت ب
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پروا کنار در  ین.ماشیرونرفتم ب طیاراحت تر بودم. از در ح ینجوریرفته.ا 
 باز کرد. ینوو درشو ماش یرونبود.پروام اومد ب

فقط حرکت کن  -عقب و سوار شدم اونم نشست.  یگذاشتم صندل کیفمو
 یچه غلط  یتا.ارمیرهروشن کرد و راه افتاد.ارنجمو گذاشتم رو دستگ ینوماش
شمامو و چ یدادم به صندل یهکردم خدا!؟ سرمو تک یکار !؟من چیکرد

 .یدیمرس یقهدق یستبستم.بعد ب

.رفتم دکمه آسانسورو یارهب یفاروشدم گذاشتم پروا خودش ک یادهحرف پ بی
به خودم نگاه   ینهبود.اول پروا رفت داخل بعد من.تو ا  ی.خالیینزدم. اومد پا

کنم از هر   یخواست ذهنم خال یمن دارم.فقط دلم م یختیچه ر ینکردم.ا
داد  یدوکل  ا.رفتم سمت واحد خودمون.پرویسادور واکه افتاده.اسانس  یاتفاق 

کردم   یم  یخونه خودمون.سع  یشحال بازش کردم و رفتم داخل.اخ  یدستم.ب 
رو  یدمحرف رفتم تو اتاقم و دراز کش یفکر کنم جز اون لحظه.ب  یزسبه هرچ

 شدن. ی.نه واسه مردن واسه خالیوارخواست سرمو بکوبم به د یتخت.دلم 

خوابم برد.اروم چشمامو باز کردم.از تو پنجره نگاه   یدونم ک   ینم  یادسردرد ز  از 
.به ساعت نکاه یرونبود از جام بلند شدم و از اتاق رفتم ب یککردم.هوا تار

 یک ک یکهت یه یخچالگشنم بود.از تو  یلیکردم.حدود چهار صبح بود.خ
پرتش   یلم  یسفت شده بود.ب   یکمبوده    یخچالبرداشتم.چون دو سه روزه تو  

 .یکردم اشغال



  

 
207 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

درشو بستم  یزیاز هر چ یکردم.خال  یخچالبه تو   یجام بلند شدم.باز نگاه   از  
 یگهد یعنیشدم. یرهرو تخت و به سقف خ یدمو رفتم تو اتاقم.دراز کش

 ! ینم؟ب یآذرخشو نم

 دادم و چشمامو بستم. نفسمو

 )آذرخش(

 کمه.  یزیچ  یهکردم    یگذاشتم رو چشمام.کالفه شده بودم. احساس م  آرنجم

خسته شدم.از جام بلند شدم   یلیشد گذاشت رفت .امروز خ  یکه عصاب   مامان
و نشستم رو تخت.ارنجم گذاشت رو زانو هام و چنگ زدم تو موهام.ساعت 

کنه.با پهلو   ی.دختره احمق.جلو پا خودشو نگاه نمیدارمسه شب بود من فعال ب
دوش  ا.بلند شدم رفتم سمت حموم تیبرهنداشت.خوابم نم یدهکبود رفت.فا

 .یرمبگ

دراوردم و دوش اب سردو باز کردم.اب که خورد بهم احساس دوباره  لباسامو
دور  یچیدم.حوله رو پیرونساعت اومدم ب یمزنده شدن بهم دست داد.بعد ن
 خودم و رفتم سمت کمد لباسام.

  .یشلوار مشک  یهبرداشتم با  یمشک  یشرتت یه

 .یدملباسامو پوش یع موهامو خشک کردم بعد حالت دادم.سر  اول

و رفتم سمت  یینرو برداشتم.رفتم از پلهها پا یسمجنس سوویچ
اومد تو اشپزخونه  یتنها خونه بودم م یکه وقت   یماشپزخونه.خدمتکار شخص

 یعو پنج ساله بود.بهش گفتم صبحونه برام اماده کنه.اونم سر   یخانم س  یهبود.
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که گذاشته   یزاییتوجه بهش و چ  ی.ب یزبود رو گذاشت رو م  یخچالو  ت  یهرچ  
 .یدمرو داغ سرکش ییو نون خوردم و چا یر پن یکم یز بود رو م

 ینم یلکارت تموم شد برو.دل  -.از همونجا داد زدم. یروناشپزخونه اومدم ب از 
 یبد یلیخ یبدم.با نگهبان اشاره زدم درو باز کنه.با صدا یحبراش توض یدمد
 .امروز کال روز من نبود.یرونزدم ب یاطاز جاش کنده شد.از ح ینشما

شرکت.ساعت هشت و  یدمساعته رس یمخراب بود.با سرعت من ن اعصابم
 یم یمنش  یز توجه به م  یو رفتم باال.ب   ینگپارک کردم تو پارک  ینوبود.ماش یمن

زدم و رفتم سمت  یشخندی.نیستن یتاآرم یدمخواستم برم داخل اتاقم که د
 رو لبم. یدم!.دستمو کشی؟کن  ی.حاال با من لج میزشم

و از تو کشو برگه مدارکشو  یفکر کردم.رفتم تو اتاقم.نشستم رو صندل یکم
 ی.زنگ زدم بهش.چندتا بوق خورد ولیماوردم.شمارشو زدم تو گوش یرونب

 بله؟  -  تو گوشم.  یچیدخوابالوشپ  یجواب نداد. دوباره گرفتم.بعد سه بوق صدا

 .یخسته نباش -نگاه کردم.  یینپا یز ر یجام بلند شدم و از پنجره به ادما از 

 یکه زنگ بزن   یتموم کرد  یتوشارژ گوش  یاول صبح   -بلند شد.    یشعصب  صدای
صدا  یانگار به خودش اومده باشه حرفشو قطع کرد.از پشت گوش یهو  یبگ 
 . یمسار ت یاقا ییدبفرما -. یشداومد که داشت از جاش بلند م یم

.نذاشتم یول -. یبمشرکت.دستمو کردم تو ج یاییب یساعت وقت دار یمن - 
 یین. به پایبمگذاشتم تو ج  یوکه گفتم.بعد قطع کردم.گوش  ینهم -ادمه بده. 

 براش ندارم. یخوب  یفکرا یاد.اگه نیادب یدوارمشدم.ام یرهخ
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پاشدم   ین.حوصله دردسر نداشتم واسه همیزل زده بودم به گوش  همینجوری
که   یی.پروام که خونه نبود.از دستشویدم.اصالنم نترسییرفتم سمت دستشو

خواستم برم  یبپوشم.من که نم یرفتم تو اتاقم.خب حاال چ  یروناومدم ب
 شکیمانتو جلو باز م یهداره.پس  یکارمچ ینمخواستم بب یشرکت واسه کار.م

سادمم  یمشک  یشرتزاپ داشت.ت یکمکه  یذغال شلوار  یهبلند برداشتم.با 
 گذاشتم.

شلوارم و مانتومو   یر زدم ز  یشرتمو.تیدمکردم بعد لباسامو پوش  یشارا  یکم  اول
کوچولومم  یمشده بودم. کوله مشک یعطر زدم.عال یکممروش. یدمپوش

.از یز که بعد زنگ آذرخش خاموش شد.پس گذاشتمش رو م  یمبرداشتم.گوش
 رواباز کردم خداروشکر پ یخچالوو رفتم تو آشپزخونه در  یروناتاق اومدم ب

 خوردم. یر نون و پن یکمو نونارو در اوردم. یر پن یع نون گرفته بود.سر 

بالخره  ی. ولیدمرس یوقت داشتم.سرساعت نم یقهدق ده
. مثل یفمواحدو انداختم تو ک یدای.گذاشتمشون سرجاشون و کلیرسیدمم

افتاد آژانس  یادم.تو اسانسور بودمکه یدمونسامو پوش یشههم
به نگهبان ساختمون  یینگرفتم رفتم پا  یمکه باهام نبود.تصم  یممنگرفتم.گوش

 بگم برام زنگ بزنه.

که داشت با پسر  یدم.نگهبانو دیرونازش اومدم ب یع .سر یسادوا آسانسور 
صاف کردم که دوتاشون برگشتن سمتم.  یزد.صدامو الک  یحرف م یههمسا

زحمت  یب  -اش برق زد.بدون توجه بهش رو کردم سمت نگهبان. پسره چش
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که تو  یکی.سرشو تکون داد و رفت تو اتاقک کوچیریداژانسبگ یهواسم  
 شدم.شلوارم کوتاه بود. یرهبه پاهام خ یارو. به توجه به داشت ینگپارک

 یقهدق یستب ینگفتن ماش  یخانم مشرق  -. یروننگهبان اومد ب ینچندم بعد
 .یادم یگهد

 .یدممنون.کنسلش کن -شد.  یم یر د خیلی

 پسره اومد. یسمت در که صدا رفتم

ساعت بود. تا   یمسر ن  یقانگاه به ساعتم کردم دق  یهبرسونمتون    یخانم شرق   - 
 یوونهد   یتاآرم  یگیم  یچ ��برسونم.    یبار   یشهم  ی.چ یشهم  یر کنم د  یداپ  یتاکس

بگم  یع سر  یشهم ییپرو ینداره.ول یاشکال یگ  یوونهد یبار !.ی؟شد
 حمتممنون.ز   -شده بود.    یرهبهم خ  یبباشه.برگشتم سمتش که دست به ج

زدم.دستشو به سمت پژوش برد و بهش اشاره کرد.   یم.لبخند خر کننده ایشهم
 . ییدبفرما یچه زحمت  -

که شل کرد  یششو.اونم نینشممنونم.رفتم سمت ماش -بود.  یر د یلیخ دیگه
 نشست پشت فرمون.منم نشستم جلو.موفق شده مخمو بزنع و اومد 

 )آذرخش(

بلند شدم و رفتم  یبود.از رو صندل یومدهفعال ن یساعت گذشته بود ول نیم
کردم که   یز پژو جلو شرکت پارک کرد. چشمامو ر  یهپنجره همون لحظه    یشپ

ازش  یمپسر سوسول مامان یهشد.همون موقع  یادهازش پ یتا.آرمینمخوب بب
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اومدم   نجرهاومد داخل شرکت.از کنار پ  یتاکردن و آرم  یشد.باهم خدافظ   یادهپ 
 دستام مشت کردم. ینور ا

تو  یادبود که باهاش اومد.فقط ب یک  یندر حال انفجار بودم.ا یتعصابن از 
اسانسور اومد.مشت دستامو باز  یکنم صدا  یخودم خفش م یاتاقم با دستا

دو  یشههم کردم اروم باشم.مثل  ی.سعیز پشت م یمکردم و نشستم رو صندل
 یدختر م  ایننگاه به لباساش کردم.  یهسالم    -. اومد داخل   یاب  -تقه به در زد.  

 خواد من سکته کنم.

.از جام بلند شدم و رفتم سمتش یدهجد یونیفرم!.یه؟که سروضع  ین.ایک عل - 
 سرشو اورد باال و تو چشمام نگاه کرد.

استخدام  یگهار دک ی.تویدداشت یکارمچ ینمسر کار.اومدم بب یومدممن ن - 
تر شدم که اب دهنشو  یک بهش نزد یشهم یر د یع اونجا.فقط سر  یرمشدم.م

امپر  دیگهییجا یهخوا بره  یلباسا م ینبا ا ینکهقورت داد.با فکر ا
 چسبوندم.خم شدم سمتش.

 دن؟ یلباسا کدوم شرکت راهت م ینبا ا - 

باال جواب  هیار سرشو ب ینکهفکر کرد.بعد بدون ا یکم  یینانداخت پا سرشو
 - خورد به موهاش.  یرفت توهم.نفسام م یشتر اخمام ب یستشرکت ن -داد. 

بود سرش بخوره به دماغم که سرمو   یک سرشو اورد باال.نزد  یه؟یهوپس چه کار
 عقب. یدمکش
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! یشه؟م یرمتا برم د ید.کارتون رو بگیستبه شما مربوط ن یگهاونجاش د -  
.در کشو رو باز کردم و مدارکشو یزمزدم و برگشتم سمت م  یصدا دار  یشخندن

که بدون مدرک  یهبعد چه کار -دراوردم.مدارکو جلو صورتش تکون دادم. 
 پرستار بچه. -. یدراهت دادن؟هل شده بود شد

داره  -. یبم.رفتم سمت پنجره و دستامو کردم تو جیز کوبوندم رو م مدارکو
پرستاره بچه شدم  ینکها -بود.  سادهی.ادامه بده.وسط اتاق وایشهجالب م

 جالبه؟؟! 

عقبتر.تا  یرفتقدم م یهشدم.با هر قدم من اون  یکشسمتش و نزد برگشتم
 یدادم کنار سرش.سرمو به سمت گوشش بردم.صدا  یهخورد به در.دستمو تک
 یشیو م  یرونب  یریاتاق م  یناالن از ا  -.  یشدم  یدهشن  یضربان قلبش به راحت 

کردم.با   ه.سرمو اوردم باال و به صورتش نگایدیتو انجام موکار   یز پشت اون م
 ظاهر خودشو حفظ کرده بود.لکنت گرفته بود. یبود ول یدهترس ینکها

 یم ینممن نگفتم که بب -. یرونخوام.به دستم اشاره زدم سمت ب ینم ن -  
 یرونکار دارم.چند لحظه مکث کرد بعد رفت ب  یروننه.حاالم برو ب یا یخوا

لحظه چشمم خورد به  یهبود که باهاش اومد. یرفت بپرسم اون ک  یادماصال 
.گالشم یز لحظه برتش کردم سمت در خورد شد رو م یک .در یز گلدون رو م

 یچ  یصدا -اومد داخل.  یدهترس یتادر باز شد و آرم یهودر. یافتاد جلو
تو .دستمو کردم یرونبود؟بعد که نگاهش به جلو پاش افتاد ازاتاق رفت ب

 برداشتم. یز از رو م ینوماش یچموهام سوو

 .یین.نبودش از راه پله رفتم پایروناتاق رفتم ب از 
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من بود.در اتاق   یفهک اندازو اوردم تا جمعشون کنم بالخره وظجارو و خا  رفتم
 بسته بود.در زدم جواب نداد.محکم تر زدم.بازم جواب نداد.

تو در  یدم!؟ با کف دستم بازم کوبیدر نزد چرا یگهبدون در زدن برم تو م االن
و رفتم داخل.نبود.  یینپا یدمکش  یدرو به آروم یره.دستگیدمنشن یجواب  یول

بزرگو جمع  یها یکهرفته.اول ت یبه تو سالن نگا کردم.اونجام نبود.حتم
ابدارخونه و  تورفتم  یع اخرو که برداشتم رفت تو کف دستم.سر  یکهکردم.ت

از برگشتم همه رو جمع کردم انداختم سطل.خون از چسب زخم زدم بهش ب
 ی.بازم رفتم تو ابدار خونه.به زور تو جعبه هایرونچسب زخم زده بود ب یر ز

 کردم و بستمش.  یداباند پ یهاول یکمک ها

بودم تو شرکت.اصال چرا موندم؟!.خودمم   یسادهوا  یبود و من الک   یازده  ساعت
 یوخون  یشدم رفت.دستماال  یگفت نرو.توهم  یبهم م  یحس  یه  یدونم.ول  ینم

برداشتم و  یز از رو م یفمومنم برم ک یستانداختم تو سطل.حاال که آذرخش ن
خواستم برم   یاومد.در که باز شد م  یع رفتم سمت اسانسور.دکمشو زدم که سر

 سالممم اومدن داخل سالن. -. یرونازش اومدن ب داخل که طوفان و پروا

 یم -. مروا اومد سمتم. یز بود رو گذاشت رو م یدهکه خر  یغذاها طوفان
 یدکن  ی.شمام اشت یمباهم بخور یمشرکت.با طوفان غذا گرفت یدونستم اومد

اقا طوفان  یدزحمت نکش -زد.  یطوفان از تو سالن داشت آذرخشو صدا م
 رفتن. یمسار ت یاقا

 کجا رفت؟  -. یمسارت ایاق
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 دونم  ینم -هامو انداختم باال.  شونه 

 دستت؟ -گرفت.   یدستمو به اروم پروا

بزار  -دراورد.  یشو.طوفان گوشیزینیستچ -. یدمکش  یروناز دستش ب دستمو
 .ینجامخواد من ا  ینم -از پشت سرم اومد.    یصدا  یهوبه آذرخش زنگ بزنم  

 یی؟؟.کجایتاآرم -نگام کنه رفت سمت طوفان.  ینکهسمتش.بدون ا برگشتم
 یگمم - یدم؟نفهم یگفت  یچ  -نگامو ازش گرفتم و برگشتم سمت پروا. 

 یمببرمت.باهم رفت  یاب  -از رو شونم انداختم رو مبل.    یفموکجاست؟ک  ییدستشو
از  یکیبود.اشاره کردم به  ییکه تهش دستشو یسمت چپ یسمت راه رو

و به   یوار دادم به د  یهاونه.پروا سرشو تکون داد و رفت داخل.سرمو تک  -.  رهاد
و شروع کردم به غر  یدمکش  یباند قرمز شده بود پوف  یکمشدم  یرهدستم خ

بشه مثال.در   یکه چ   یسادیوا  یی.سه ساعته تودشویگهاوفف پروا بدو د  -زدن.  
 .یرونرو باز کرد و اومد ب ییدستشو

بود   یسوال سخت   -تو کاسه چرخوندم.    یکنن؟چشمامم  یکار چ  ییتو دستشو  - 
 ی؟بعد

 یسمت در اتاق.م یمرفتن و اتاق.رفت یتوسالن.نبودشون حتم یمرفت باهم
و درو باز کرد.آذرخش سرش تو کمد  یخیالخواستم در بزنم که پروا گفت ب
آذرخش از توکمد شروع کرد به  یز رو م یچیدبود و طوفانم داشت غذا هارو م

 .ی.مثال داداش عروسیگستباران هفته د یطوفان عروس -حرف زدن. 
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 یه یگهکنم د  یکار چ -. ینیداز جاش بلند شد و با دست اشاره کرد بش طوفان 
روبه  ی.بستشه.اذرخش اومد نشست رو صندلیدممدل باال براش خر  ینماش

بهت هست.شروع کردن به خوردن.دو مدل غذا   یدیاونم خوبه ام  -من.    یرو
 .یگهبخور د یآر -گرفته بودن. 

جلو جمع  ینکهاز ا یگهخورم د یمنم م یدشما بخور یستراستش گشنم ن - 
دم نخورم تا بخورم با گره بره  یم یحبخورم متنفر بودم.ترج یزیچ
اب واسه خودم   یوانل  یهآذرخش معذب بودم.  ی.مخصوصا که االن جلویینپا
 ازش خوردم. یو کم یختمر

 ی؟اومد یصبح با ک  یآر یراست  - 

 زد تو کمرم که نصف شدم قشنگ.  ینشتو گلوم.پروا با اون دست سنگ  یدپر   اب

صاف کردم.  یکماب خوردم صدامو  یگهد یکمنزن. یاوردم باال به معن دستمو
 نگفت. یچیه یگه.پروا سرشو تکون داد د یتاکس یگهد یز .چیز امم با چ -

نگام  یاوردم باال و به آذرخش نگاه کردم.اخم داشت و با پوزخند بد سرمو
باشه؟نه بابا عمرا از  یده.نکنه دیینکرد.لبمو گاز گرفتم و سرمو انداختم پا  یم

واسه  یکم.قاشقو برداشتم و یده.نه ندیدهفقط منو د یدهند یچکیواون باال ه
.آذرخش رفت ردنهم غذاشونو خو یهخوردم.خوشمزه بود.بق ینبود یخال

 یف.دستام کثیمدستاشو بشوره منم تند تند با کمک پروا اشغاالرو جمع کرد
 .ییپشت در دست شو  یسمبرم که وا  یشهرومم نم  یومدهآذرخشم ن  ینشدن.ا
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کال خجالتو گذاشتم کنار.رفتم سمت راه رو.آذرخش اومده بود  امروز  
 یینکرد و سرش پا یشک م.داشت با داشت با دستمال دستاشو خیرونب

.دستمالو پرت  ید.سرشو اورد باال منو دییدر دستشو یقابود دق یسادهبود.وا
حرکت  یهخواد از کنارم رد بشه.با  ی.اومد سمتم.فکر کردم میکرد تو اشغال

 پشتسرم. یچونددستشو اورد باال و مچ دستمو گرفت.پ

اال.هم از ترس هم دستت؟ضربان قلبم رفته بود ب -گوشم اورد.   یک نزد سرشو
صبح   -گوشم.    یچیدتونجوا گونش پ  ی.صدایدبر   یشهش  یزهچ  -   یادز  یجاناز ه

 ی؟شد یادهپ ینشبود از ماش یاون ک 

دونم چرا راستشو گفتم  ی.نمیه.پسر همسایز چ -. یدهرسما قطع شد.د نفسم
بگه  یزیخواست چ یم  -تکون خوردن سرشو از پشت سرم احساس کردم. 

 یازش جدا شدم و رفتم سمت سالن.پروا داشت م یع.سر پا اومد یکه صدا
 گشتم؟؟   یداشتم دنبالت م یکجا بود  -. ینوراومد ا

 کجاست؟  اذرخش

 -سمت سالن.  یدکش  یگه؟دستموخونه د یمدونم.نر  ینم -تکون دادم.  سرمو
 .یمخوش بگذرون یبزار کنار.قرار کل یوامروز تنبل باز

دنبالش رفتم طوفان داشت با تلفن  یتو کاسه چرخوندم و مجبور چشمام
 .یزنهزد.از اونور خط معلوم بود داره با باران حرف م یحرف م

 .ی؟خدافظندار یباشه باران باشه.کار - 

 آذرخش کجاست پس؟ -سمت ما.  برگشت
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 آذرخش؟!. یندادن به ا یریگ  چه 

 فکر کنم تو سالن باشه. -کردم.   یجمعش م ید.با

.با چشم دنبال یرون.نفسمو دادم بیرونسرشو تکون داد و از اتاق رفت ب  طوفان
 افتاد گذاشتمش تک سالن. یادمگشتم.  یفمک

 یفموزدن .ک  ی.آذرخش و طوفان داشتن اروم باهم حرف میروناتاق رفتم ب  از 
 یریماالن م  یآر  -.  یرفتور م  یشبرداشتم و برگشتم تو اتاق.پروا داشت با گوش

انداختم رو دسته   یه؟کیفمو.نظرت چیشهرباز  یریمبعدم م  یمبزن  یورد  یهبازار  
 یگفتطوفان که م  دایندارم خوبع! ص  ینظر   -!   ین؟داره ا  یمبل.چه حوصله ا

 از تو سالن اومد. یمبر  یایدب

.دکمه آسانسور رو زده بودن.اومد یرونب یمبرداشتم و با پروا رفت کیفمو
 داخل. یمباال.رفت

.و بدبختانه یمبر   ینبود.قرار بود با دوتا ماش  یینرفتن کال سرم پا  یینطول پا  در 
 ینکردن و منو انداختن به آذرخش. اونا رفتن سمت ماش  یطوفان و پروا زرنگ 

م خدا بگ  یکردماز االن احساس گرما م  یارهرو ب  ینشطوفان.آذرخشم رفت ماش
که   یکردمداشتم فکر م ینجوریهم یمبر  یدسرکارتون اومد یدکنه.بر   یکارتونچ

 هوا.سرمو اوردم باال. یدمسه متر پر  یبوق  یبا صدا

شده بود و فقط منتظر بود من سوار  یرهبود.به روبه رو خ آذرخش
بهم که از صداش   یدمزدم سوار شدم.درو کوب  یلب غر م  یر که ز  ینجوریبشم.ه

داده بود  یهنشون نداد .دستشو تک یعکس العمل یچه یل.ویدمخودمم ترس
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و نوک انگشتاش رو گذاشته بود رو فرمون تا سه نشد سرمو  یشهبه ش 
کنه!؟ .از استرس با   یر بخ ینسمت پنجره.خدا اخر عاقبت منو با ا مبرگردوند
 داشتم. یجانه یکمم یکردمم یباز یفمدسته ک

 یشوچولو افتادم.با تموم بچگاون دختر ک یاد یسادچراغ قرمز که وا پشت
.حوصلم سر زد یحرف نم ینکرد.چرا ا  یگفت که ادمو متعجب م  یم یزایچ

 یزیچ یهبعدش  یزنهبهتر حرف نزنه.چون هر موقع حرف م یرفت.ول
 یکه کردم چطور م  یعقل یبرگردم؟!.با اون ب  یعنیشرکت افتادم  یاد.یشهم

 یمسار ت  یاقا  یگفتنچطور تو روش نگاه کن؟!.م  یاد!؟اگه مامانش ببرگردمتونم  
 دونه. یهست که رفتهخارج استراحت پس اون نم یماه  یک بزرگ 

بهتر از  یتونم کار ی.کجا میستن  یمحبورم بمونم چاره ا یعنیمونم. می
 -رو شونم به خودم اومد و برگشتم سمتش.    یدست   یکنم!؟با تکونا  یداپ  ینجاا

 امم.حواسم نبود 

احترام باشه.  یتونه ب  یادم چقد م یهشد. یادهپ ینحرف بزنم از ماش نذاشت
 .یمتو بازار یدمد یشهبرگشتم سمت ش  یگهادمم د یول یکترمآره ازش کوچ

 شده بودن منتظر من بودن. یادهو طوفانم پ پروا

 یادهپ ینو برش داشتم.از ماش یفمچنگ زدم به ک یع من خنگم.سر چقد
.رفتم کنار یرونزدم که رسما همه دندونام افتاد ب یشدم.لبخند ژکوند

 -باشه.قطع کرد برگشت سمت ما.  -زد.  یپروا.طوفان داشت با تلفن حرف م
 اخ چته؟ -تو پاساژن.گنگ نگاشون کرد.زدم به پهلو پروا  
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باران   -هاشو انداخت باال.    یان؟شونهخوان ب  یم  یاک  -.  یکشبردم نزد  صورتمو 
 ی.استرسم شدت گرفت.االن باهام چطور رفتار میرون.نفسمو دادم بیرعلیمو ا

باش  یلکسکردم اومدم!؟ ر  یکندم.چه غلط   یکنن؟پوست گوشه انگشتامو م
کش اومدن لب بود زدم.کنار پروا   یهشب یشتر که ب  ینشده.لبخند یچیانگار ه

ن و .بارایکردم یکار یهداشت  یشلوغ بود و  هرک  یلیراه افتادم.پاساژ خ
 اومد. یاز روبه رو داشتن م یقادق یرعلیام

بود.خدارو شکر.با هم  یشهتفاوت نگاشون کردم  نگا اونام مثل هم یب  خیلی
گفتم.باران دستشو   یک سالم کوچ  یهمنم سرمو تکون دادم و    یمکرد  یکسالم عل

 ی؟چطور -به سمتم دراز کرد. 

باران   یاباال.گو  یمه بر ک  یسمت پله برق   یم.باهم رفتیستمبدن  -تکون دادم    سرمو
و به  یرونمغازه منم موندم ب یهخواست لباس عروس بخره.اونا رفتن تو  یم

.از یزدبودن که برقشون چشم ادمو م یادز ینقدشدم.ا یرهخ یترینلباسا تو و
به لباسا نگاه  اصیذوق داشت و با ذوق خ یلیشدم.خ یرهبه باران خ یرونب
خوش بخت بشن.آذرخش از مغازه اومد  یدوارمبهش زدم.ام ی.لبخندیکردم
کردم خومو سرگرم نشون بدم سرمو   یزد.سع ی.داشت با تلفن حرف میرونب

 پروا سرمو اوردم باال. یشدم.با صدا یرهو به پاهام خ یینانداختم پا

باران واسمون با خودش  -جلو.  یدبله؟شالشو کش -  یک رفتم نزد یتاآرم - 
دلم بزارم؟!.سرمو   یکجا  ینوا  یهگرفته واسه پس فردا که عروس  هیشگانوبت ارا

کولمو انداختم   یزدباران از داخل اومد که داشت صدامون م  یتکون دادم.صدا
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خوشگل   یلیداخل.خ  تیمسمت اتاق پرو.در اتاق پرو باز کرد رف  یمرو شونم و رفت 
  یشد یباران عال -شده بود. 

 واقعا.سرمو تکون دادم  - 

 خوشگله. یلیخاره  - 

 لباس؟ یامن  -شد.  یزوناو لباش

 لباس. یکنمحاال که دارم فکر م -خنده.  یر ز زدم

اب شده بود و مثل قبل  یخم.یارهلباسشو درب یمخنده کمکش کرد یکل با
که لبخند رو لبم بود از اتاق اومدم  یشدم.درحال یمیباهاش صم

.باز چش شد؟با یکردنگاه مو با اخم بهم    یوار داده بود به د  یه.آذرخش تکیرونب
ساعت  یشد؟؟سهچ -نگامو ازش گرفتم.  یرعلیطوفان و ام یصدا
 خندم گرفت. یافشق ینم؟از چرا  نذاشت بب ید؟؟پسداخل

باز برگشتم سمت آذرخش که نبود.نگامو تو  یان.دارن میگهد یکشهم طول
 مغازه چرخوندم.

 یهادم!؟  یناونجاست چقد مرموزه ا یدممغازه رو نگاه کردم د یرون.بنبود
تو قلبم تکون   یزیچ  یهاون موقع افتادم که بغلم کرد.احساس کردم    یادلحظه  

به خودم اومدم.   یدست   ییداشت؟؟!.با تکونا  یچ   یمرد چشم مشک   ینخورد. ا
تکون دادم و  و.و خودش جلوم راه افتاد. سرمیگهد یارفتن!!.ب یی؟؟همهکجا  -

 یرن؟بگ یز ج یخوانبازم م یپر  -دنبالش رفتم. 
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 یمبر  .مامیرنکت و شلوار بگ  یرعلیواسه ام یرنپسرا م -برگشتسمتم.   پروا 
جشن خاص به  ینخواست تو ا یافتاد لباس ندارم.دلم م یادم یریملباس بگ

دخترا دوستم  -ا خودشون رفتن طبقه باال.باران اومد سمتمون. .پسر یامنظر ب
 یخوشگل  ینقد لباسایمغازه بزرگ.ا  یهداخل    یماونجا.باهم رفت  یممزون داره.بر 

 توش بود دهنم وا موند.

کرد.مام باهاش   یخواست همشونو امتحان کنم باران با دختره روبوس  یم  دلم
دختر رفت  یارشاره ب - یارم؟ب یوکه گفت  یلباس -. یمو سالم کرد یمدست داد

برات  ینوباران پوستم کنده تا ا یوا -باکس بزرگ برگشت.  یهاتاق و با  یهتو 
زد  یبه خاطر تو گذاشتمش.باران لبخند یداشت ول یادز ینگه داستم.مشتر 

.بعد به سمت من اومد.باکسو گرفت ینغر نزن نگ  -و باکسو از دستش گرفت.  
 سمتم.

 یه .با تعجب ینمبرو بپوش بب -کنم؟    ی؟چیکارشچ  یعنیدادم که    تکون  سرمو
مال منه؟برم گردوند سمت اتاق پرو و  -نگاه به باران کردم.  یهنگاه به باکس 

 .یادآذرخش در م یاره بدو بدو که االن صدا -هولم داد. 

.درشو ینتعجب رفتم تو اتاق پرو.بارانم درشو بست باکسو گذاشتم رو زم با
لباس  ینا یازش که به فکرم بوده ول یکنملباس قرمز لمه.تشکر م یه.باز کردم

 .یکنهم یتپوستمو اذ

بودم  ید. چون سفیدمشباهاشون مشکل دارم لباسامو در اوردم و پوش کال
 -.با پروا  اومدن داخل. اومد.در پرو رو باز کردم و بارانانو صدا زدم یبهم م



  

 
222 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

.باران با یمخواد بپوش  یپس نم  -   ید.پروا خندیادبهت م  ی؟خیلیخودت   یییوا 
 تعجب برگشت سمتش.

ندارم باهم  یناچرا؟پروا شونه هاشو انداخت باال. من حوصله خاستگار و ا - 
لباس در نظر  یهواسه توعم  -خنده.باران برگشت سمت پروا.  یر ز یمزد

 .یمست باهم قرمز بپوش یددارم.چون ساقدوش هست

 یلباس برگشت.لباس اون مثل مال من لمه بود ول یهو با  یرونرفت ب بعد
شب  یه.نگاه به خودم کردم.خوب بودم یه ینهمدلش کال فرق داشت.تو ا

نپوش دوتا  -باران در اومد.  یخواستم لباس بپوشم که صدا یاشکال نداره.م
 مونده.ها؟ یگهلباس  د

 ینا -ن  خودت انتخاب ک یگهد  یناروا -مونده.ولم کن.  یگهدوتا د یوچ چیو
اره الزمه. پروا که گفت داره فقط تو  -. یدهمه لباس الزمه واقعا.دستمو کش

نگامو تو مغازه  ینه.مجبور یاخوبه  ینم.حاال انتخاب کن تا ببیندار
به  مواون خوبه؟و دست -ساده چشممو گرفت.  یلباس مشک  یهچرخوندم.

 سمت لباس دراز کردم.

 ی.من اخر روان یارهمن ب یز ش گفت سا.بعد به دوستیهعال -چشمام برق زد   
 .ینااز دست ا یشمم

کردم نذاشت حساب کنم.   یسه تا لباس واسم گذاشت تو پاکت.هرکار  خالصه
 -. پاکتو داد دستم. یشمناراحت م ینجوریاه باران بزار خودم حساب کنم.ا -

 یمو از مغازه اومد  یمکرد  ی.با دوستش خدافظ یمبدو بر   یزنیحرف م  یادز  یدار
 .ونیر ب
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کادو   یه.فک کن  یگهقهر نکن د  یاه آر  -.  یدناجور رفت توهم.دستمو کش  اخمام 
 یشگفت پ  یرعلیام -اخمامو باز نکردم   یبرات گرفتم.سرمو تکون دادم ول

 .ینانماش

 سالم. -. یناسمت ماش یرونب یمرفت باهم

 .یدخسته نباش -با لبخند نگامون کرد   امیرعلی

 یدسالمت باش  -شد.    یبودن که دستم داشت نصف م  ینسنگ  ینقدپاکتا ا  این
حرف پاکت هارو  یکه دستم شکست.آذرخش اومد سمتم و ب  یمبر  یعسر 

 یع مالش دادم پروا و طوفان سر  یبگم دستمو کم یزیچ ینکهگرفت.بدون ا
 طوفان. ینباهم رفتن سمت ماش

چشمغره  یرممنم با اقامون م -حلقه کرد.  یرعلیام یدستشو دور بازو باران
 یستمکار کردم.چشم غره بلد ن  یتوپ انگار چ   یگمبهشون رفتم.حاال من م  یتوپ
اگه حرف  -نداره.  یر تاث یول یرمم یمنم اونجور یرهپروا چطور م یبینمم یه 

 یگهاالن م خدا یازدن با خودت تموم شد سوار شو و خودش رفت نشست.
 دختر مردم کم داره.

نگاه  یهگرفته بودم.  یرفتم نشستم جلو و درو زدم بهم تازه انرژ یکش خیلی
 یناگهان  یمتصم یک روح شده بودم.در  یب  یکمبغل به خودم کردم. ینهاز تو آ 

به لبم.جز رژلب   یدمشدراوردم.بدون توجه به آذرخش مال  یفمرژ لبم رو از تو ک
در  یرهبه دستگ ادمد یه.دستمو تکیکمخوب شده بودم  یباهام نبود.ول یزیچ

 شدم. یرهو سرمو گذاشتم روش .بهش خ
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خودمم جوابشو  یبود که حت  ی!.سوال سخت یشم؟دارم بهش وابسته م چرا 
نباشه  یکبهتره.به جلوم نگاه کردم.اگه تراف یارمدونستم به مغزم فشار ن ینم

 .یزتا شهربا یمدار یگهد یقهده دق

نگاه به ضبطش  یهخودت بزار  -بهم کرد.  ینگاه  ی؟نیماهنگ بزار یشهم - 
بابام؟دکمه روشن  یانگاه به خودش.مامانم و کار ضبط بوده  یهکردم 

 یدم لمس یبود.احتمال م یریمتصو یخاموششو بلد بودم زدمش.لعنت 
 شدم. یخیالشباشه.باز دکمه خاموششو زدم تا خاموش شه .ب

شد.کامال   یبهم کرد و خودش چند تا دکمه از ضبط زد و اهنگ پل  یزینگاه ت  باز 
به  یدیمشدم.تو راه تا رس یاروم م یکمنکردم.خودمم  یاعتراض یگهکالم.د  یب 

هارو جفت هم پارک کردن.تا  ینبا اشاره طوفان ماش یمنزد یحرف  یشهرباز
بشر رفتم سمت باران   ین.خفه شدم.چقدم ساکته ایینپا  یدمپر   یسادوا  ینماش

سمت داخل  یمشده بود.منو پروا جلو همه راه افتاد یزوناو یرعلیکه به ام
 طوفانو و آذرخشم پشت سرمون.

جلو.باد  یدمشالمو کش یکماومد. یداشتن عاشقانه م یرعلیکه با ام بارانم
 یشرتت یهط رفت عقب.منم که فق یگرفته بود و همش م  یمانتومو به باز

 شلوار. یر تنم بود که زده بودم ز

کردم خودمو   یاشاره کردن بهم.سع  یرو.با چشم ایرونپسر از در اومدن ب  چندتا
 جووون خوشگل. -بزنم به اون راه. 

بچها که محکم با دماغ خوردم به  یشعقب گرد کردم که برم پ سریع 
نگام   یظیلتونست باشه جز آذرخش.با اخم غ  یم  یبود.ک   ی.لباسش مشک یکی
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کولم از پشت   یهوشدم و برگشتم که برم داخل. یخیالمادر.ب یدمکرد گرخ  یم 
ول کرد و دستمو تو  یفمو.آذرخش کینبود بخورم زم یکشد.نزد یدهکش

 کرد.  لدستش قف

 یلینگاه به آذرخش.دستمو محکم گرفته بود و خ  یهنگاه به دستامون کردم    یه
 .یداشتمکرد و محکم قدم بر   یبه جلو نگاه م یجد

دست تک دست نبودن  یول یداشنو طوفان جلومون کنار هم قدم برم پروا
االن که دستم   یکردم.احساس میداشتمبودن.اروم کنار آذرخش قدم برم  یعاد

 یترس ندارم.نا خداگاه دستشو فشردم.باهم وارد شهر باز  یچیتو دستشه از ه
 .یمشد

دستامو  یعکنارشون.دستمو ول کرد.سر  یمجا.مام موند یهبچه ها موندن  
 یم.با نظر پروا گفتیمها نگاه کرد یلهاول؟به وس یچ  یمبر  -قالب کردم به هم. 

.پسرام باهاش رفتن.نفسمو یرهبگ یطبل یرهگفت م یرعلیچرخوفلک.ام یمبر 
ها؟باران با  -کردن.   ینگام م یو برگشتم سمت دخترا.با کنجکاو یروندادم ب

 پسرعمو. -کرد. چشم  آذرخش اشاره  

مزاحمم نشن دستمو   ینکهنکن فقط بخاطر ا  یخودفکر ب  -حرفشو بزنه.    نذاشتم
 گرفت.

بهش رفتم.پسرا اومدن.جلو  ی.چشم غره خرک شد یفح -پنچر شد.  قیافش
دونفر جلومون  یکیو  یادسمت چرخ و فلک.شلوغ نبود ز یماونا راه افتاد

 یما پروا و آذرخش و طوفان نشستبودن.ب  ییچهارتا  ینابود.اونا سوار شدن.کاب
قالب  م.نشستم و دستامو توهینکاب یهو بارانم تو  یرعلی.امینکاب یهتو 
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 باال و باالتر.  ینجوریسوار شدن و بالخره راه افتاد.هم یگهکردن.چند نفر د 
 قشنگ بود. یلیتهران از باال خ

بچه  یغج یکردم.صدا  یبودم تو حس و به ادما کوچولو کوچولو نگاه م رفته
رفتم تو فکر و  یادیز یگهزد.د یحس نابو بهم م ینها بود که ارامش ا

که طوفان   یدنخند  یجک م  یهحس.سرمو اوردم باال.طوفان و پروا داشتن به  
نافذ زل  یلیشدم.خ یرهخوند.به آذرخش خ یداشت براش م یشاز تو گوش

 شب. یاهیبود به س زده

 یاهشب در زمستون س یاهیکنم.چشماش از هر س یکه نگاش م االن
شدم.چرخ و فلک مونده بود بعد  یرهو به دستام خ یرونتره.نفسمو دادم ب

 را افتاد. یقهدق یک حدود 

اومدم  ینرو مخم بودن.از تلکاب یلی.خیروناز شال زده بود ب موهام
 یزیچ یهکافه  یمبر  -.گشنم شده بود.باران حرف دلمو زد. یینپا

.چقد بهم یخانمم بگه.اخ  یهرچ  -بهش زد.  یلبخند قشنگ  میرعلییم؟اخور
مانتوم  یبادم ول کن نبود و ه  ینسمت کافه.ا یماومدن.خالصه رفت یم
رو مخم بود ولش  یلیخ یگه.دیرمششدم با دست بگ بور عقب.مج یرفتم

شده بود   یدهچ  یز م  یرونباحال بود.هم داخل هم ب  یلیخ  یکردم.کافه شهرباز
 .یرونب یمبود.نشست یکه داخلش بود عال  یرنگ  یها یسه.نور ر

و بارانم نشستن کنار هم منم مجبور شدم  یرعلیطوفان روبه رو هم.ام  پروا
 یه یرهو پنج ساله اومد سفارش بگ یستپسر حدود ب یهکنار آذرخش   ینمبش
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و  یشکالت  یک ک  - ید؟خور یم یچ  -طوفان اومد.  ینگاه به منو کردم.صدا 
 .یرکاکائوش

گفت.دستامو قالب کردم   یچی یام هرک  یهقهوه تلخ سفارش داد.بق آذرخشم
 .یدشدم.تشنم شده بود شد یرهبه هم و بهشون خ

 زدم. یسمتم.لبخند یدبرداشتم.سرا چرخ یفموجام بلند شدم و ک از 

.با دستم اشاره کردم یامباهات ب -.طوفان از جاش بلند شد. یرماب بگ یرمم - 
 .یامم یگیرمم ینجاسته دکه همن -. ینهبش

 یدتوش بود.گفتم شا یرمردپ یهتکون داد و نشست.رفتم سمت دکه.  سرشو
بزرگ گرفتم.برگشتم که برم سمت بچه  یبچه ها تشنه باشن دوتا آب معدن 

 چندتا پسر اومدن سمتم.رامو کج کردم که برم اومدن جلوم. یدمها د

. پامو گذاشتم جلو اومدم که محکم کردم که در برم یفمو.کیستنول کن ن نچ
 یکممقسمت    یندستش در برم نشد.ا  یر گرفتم.تقال کردم از ز  یکیشون  یهوبرم.
کجا موش   -.شروع کردم به پا زدن. یزدماگه داد م یرفتبود.ابروم م یکتار

پا  صدای یهوها از دستم افتاده بود. ی.بطر یزدمکوچولو؟؟ نفس نفس م
من  -چرخوند دنبالم.  یکه داشت کنار کلبه چشم م یدماومد.آذرخشو د

 .ینجاما

.آذرخش داشت به یادتا صدام درب یزدمدست وپا م یدهنمو گرفت.ه  پسره
صدام بره باال.آذرخش  یکمشد .با تمام توانم داد زدم تا  یم یک نزد ینجاا

  یکاز پسرا اومد نزد یکیاومد سمتم و پسرورو هل داد سمت اونور. یع سر 
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ه آذرخش هلم داد عقب. کمرم خورد به درخت.از سرصداها همه ک یرمبگ 
و اومد سمتم.من فقط به  یدکش  یغ م اومدن.باران ج  یهشدن دورمون.بق  جمع 

.از یداد.پسره داشت جون میزدگردم که چطور پسره رو م  یآذرخش نگاه م
قرار گرفتم.آذرخش که انتظار   ینشونسمت آذرخش و ب  یدمجام بلند شدم و پر 

 زد تو دهنم. یتو نداشت مشتش اماده زدن بود مشت محکمحرک ینا

پسرارو انداختن انور و اونام  یرعلیشد.طوفان و ام یر لبم سراز یاز گوش خون
رفتن.استخونش خورده بود به دندونم و دندونم شکسته بود.به دستش   یعسر 

 داد به درخت. یهشده بود.رفت تک ینگاه کردم خون 

طوفان ببرش  -م برم سمتش که داد زد. خواست یشده بود.م یخون  دستش
 خونه. مطمعن باش رفته داخل.بعد پاشد رفت.

شد.خون پر دهنم شده   یر خواستم برم دنبالش که باران گرفتم.اشکام سراز  می
موندن  یکماونام  ینا.رفتم سمت ماشیرونب یدمبود.دستمو از دست باران کش

 ی؟چه سرنوشت  ینآذرخش نبود.ا ینبعد اومدن.ماش

دستمالم تا  یهطوفان برام دستمال اورد. لبمو پاک کردم. یناز تو ماش پروا
کردن و  یو باران خدافظ  یرعلیکردم گذاشتم رو دندون شکستم.ام

پروا و طوفانم نشستن.تو راه  یقهطوفان.بعد چند دق ینرفتم.نشستم تو ماش
آذرخش  ینماشپروا.مال من تو  یدایکامل بود.چشمم خورد به خر سکوت 

 شرکت؟!.چرا استفامو قبول نکرد!؟  یششخوام برم پ  ی.حاال فردا چطور موندم
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.فکر یکشیدم  یر روز خوش نداشتم.کمرم ت  یه  یمآذرخش اومده تو زندگ  یوقت   از  
 یادهپ یکنم کبود شده.طوفان روبه رو ساختمون زد رو ترمز.بدون حرف 

 بود. تونستم بزنم. دستمال تو دهنم یشدم.البته حرفم نم

تو پاهام  یدرو باز کردم و رفتم داخل ساختمون.جون  یع با من بود.سر کلیدا
اومد.نگهش داشتم  یننبود که از پله ها برم.دکمه اسانسورو زدم.بعد چند م

گذاشت  یداشوتااومد داخل.خر  یع اومد.سر  یکه م یدمش.دیادپروا ب
 تکنه!؟فک  یکارشخدابگم چ  -کف.چونمو گرفت و به چپ و راست تکون داد.  

 .یمسر دکتر بر  یهواسه دندونت  ینابود شده.حتم

 ینقدشدم.ا یادهاز اسانسور پ یع.سر یسادسرمو تکون دادم.اسانسور وا فقط
ول  یفمو.کییدندونامم درد گرفت خدا یهدستمالو تو دهنم محکم گرفتم بق

از تو  یی.دستمالو نداختم تو روشوییال و رفتم سمت دستشوکردم وسط ح
شالم  ونابود شده بود.رفتم تو حموم و مانتو  یبود ول یخون  یکم یدمد ینها

 شده بودن. یدراوردم.خون 

 شستم.از تو حموم پروا رو صدا زدم. صورتمو

.سرشو تکون داد و رفت تو یاربرام لباس ب  -جانم؟اومد سمت حموم.    -پروا.    - 
به خودم نگاه کردم.فکمم که نابود شده بود و کبود.فردا چطور   ینهاتاقم.از تو ا

 برم شرکت؟!.

خودم باشم.پروا  یدبسته.با یگهد یول یچونمنرم بپ یگفتدرونم م یصدا یه
کبود شده  یکم.یکردکمرم درد ملباسامو اورد.به زحمت عوضشون کردم.

نگاه  یون.پروا داشت تلوزیرونانداختم تو حموم و رفتم ب یفاروبود.لباس کث



  

 
230 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 یخوراک  ینتزدم و رفتم از تو کاب ی.لبخند پهنیدهجد یلمف یاب یآر -کرد.   یم 
قشنگ بود.پسره   یلیتازه شروع شده بود.خ  یلماوردم.رفتم نشستم کنار پروا.ف

 . یدنهم رسو دختره با زحمت به 

بود که چشمام کم کم افتاد رو هم و خوابم برد.دستمو بردم باال که  یلمف اخر 
. پروا هم یدماز جام پر   یع شد.سر   یایجادبد  یو صدا  یزیچ یهمحکم خورد به  

 یختهمثل من رو مبل خوابش برده بود.دستم خورده بود به کاسه پفکا و ر
.پروا از جاش دت دوازده بوبودن.سه نگاه به ساعت کردم.چشمام گرد شد ساع

 رفتم. یسهمیبلند شد که پاش خورد به کاسه پفکا و افتاد رو مبل.از خنده ر

از  یکیپاشو پاشو جمع کن.به زور جلو خنده مو گرفتم و بلند شدم.پوست  -. 
 یاوک   -خنده.دستامو رفتم باال.    یبازم که داره م  -هارو پرت داد سمتم.    یخوراک 

 . یدمخند یم یز ر که  یاروم باش.د حال

 یشوکردم پروا گوش یز حال رو تم ینم یستهارو جمع کردم.بعد ب پوست
 زنگ به طوفان بزنم. یهمن  -برداشت و رفت سمت اتاقش. 

.از جام بلند یرمتکون دادم اونم رفت تو اتاقش.اشکال نداره نرفتم االن م  سرمو
خوام برم  یم یدفعهبپوشم.ا یجلو کمد.حاال چ  یسادمشدم و رفتم تو اتاقم.وا

شلوار  یهدر اوردم. یمانتو مشک  یهلباس مناسب بپوشم. یه یدبا یشرکت جد
 هستن. یکه تو جاکفشو مقنعه.ونسامم  یمشک 

 -.پروا از تو حال صدام کرد. یاددرب یروح  یکردم که صورتم از ب   یشارا یکمم
 . یاب -بله؟ 
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 یفوکجا؟ک  -رو برداشتم و رفتم تو حال.  یکمکوچ  یفاومدم.ک -عطر زدم.  یکم 
.داشت کتلت درست یشش.رفتم تو اشپزخونه پیگهشرکت د  -انداختم رو مبل.  

خواد.طوفان گفت نه خودش نه آذرخش امروز نرفتن  ینم -کرد.  یم
 یمنش  ننرفته باشه.م  -  باز کردم.  یخچالوشرکت.شونه هامو انداختم باال و در  

 یآذرخش یاول تو منش -ابو دراوردم.برگشت سمتم.  ی.بطر یگهبرم د یدام با
 .یاید!؟ دو طوفان گفت نیبر  یاون نباشه تو واسه چ 

 .یز رو گذاشتم رو م بطری

نه چه  -براق شد سمتم.  یع سر  یهطوفان طوفان.نکنه خبر  یچخبره ه  - 
 .ینجوری!.همی؟خبر 

 .یگهد یمبخور یار باشه.ب -تکون دادم.  سرمو

فعال تازه انداختمشون مقنعمم  یساوا -رو در اوردم انداختم رو اپن.  مانتوم
هارو اوردم  یارشور گوجه و خ  ینی.سیکندم انداختم رومانتو.نشستم رو صندل

 ینکه.بعد از ایدکردنشون.بالخره کتلتا رس  یکهت یکهو شروع کردم به ت یک نزد
 یگوش  یه یخوا ینم یآر یراست  -مک پروا سفره رو جمع کردم. با ک یمخورد
 ی؟بخر 

 یلمف یهرو مبال.کنترل رو برداشتم تا  یمپولم کجا بود.نشست -شستم.  دستامو
 -.سرمو برگردوندم سمتش. یآر -بود.  یدهکنم.واقعا حوصلم پوک  یداخوب پ

اسه امشب جشن گرفتن و  یه  یرعلیباران و ام  -.  یز گذاشت رو م  یشوبله؟؟گوش
 .یممام دعوت
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 ینم -هاشو انداخت باال.  ی؟شونهجشن چ  -هوا.  یدابروم پر  یه 
 .ینجوریدونم.هم

 بپوشم  یحاال چ  -تکون دادم.  سرمو

 تا بگم . یا.بیدازم گرفت و دستمو کش کنترل

 یه.بالخره با یارهلباس درب یهتو اتاق خودش.تا کمر رفت تو کمد تا  رفتیم
قبال  ینوا -پروا؟گذاشتش رو تخت.  یهچ ینا -لباس اومد.چشمام گرد شد. 

 مارکشم روشه. یبودم حت  یدهخر  ینجوریهم

خوشگله .از جاش بلند شد و باز  یلیخ ینپروا ا -. یبود لعنت  یلباس عال این
که تو راه شمال گرفته بودو دراورد گرفتش جلو  یتا کمر رفت تو کمد.لباس

 پوشم . یم وینمنم ا -خودش. 

حاال نوبت آماده   -برد تو اتاق خودم.   یدخوبه.دستمو کش -تکون دادم.    سرمو
 .یداماده شدنمون طول کش یششدنه. تا ساعت ش

خوشگل شده بودم  یلیفکم محو شد.خ یکوچولو کبود  یهکرم همون   یکم با
 یلباسم باز بود ول

 یششده بود و آرا اومد بهشنه بگم.پروام خوشگل یبود که دلم نم ییاز اینقد
بافت خوشگل زد   یهمنو    یموها  یکرده بود.موهاشم جمع کرده باال ول  یحیمل

کفش پاشنه دار   یدشکل گل زد.لباسم بلند بود و با یها یرهو وسط موهام گ
.مانتوم  جلو مکرد  یعطرو رو خودم خال یمبر  -. یدم.کفشامم پوشیدمپوش یم

نگاه به  یهبار اخر  یگرفتم دستم برا  یکممکوچ  یدست  یفو ک یدمبازم رو پوش
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تکون  ی؟سرشوآدرسو بلد -اسانسور طبقه ما بود.  یرونب یمخودم کردم و رفت 
 .در جلو رو باز کردم و لباسمو جمع کردم.ینسمت ماش یمآره.باهم رفت -داد. 

 یشلوغ زمان خوب  یها یایون.با خیمساعت تو راه بود یمشدم.حدود ن سوار 
 یندپیادههست ها از ماش یمچه جا -بزرگ زد رو ترمز.  یالو یه یبود.روبه رو

بزرگ بود و باز  یدر آهن یهکه   یسمت در درود یم.رفتیگهپولدارن د -. یمشد
 یها یصندل و یز م یاطخفن خفن پارک شده بود تو ح ینعالمه ماش یهبود.

 نبود. یکس  یبودن.ول یدهبلند چ

فکر نکنم. درو فشار داد  -. یسمت در ورود یمرفت یم؟به نظرت زود اومد -. 
بود.پروا رفت جلو.دستمو بردم  یک داخل.همه جا تار یمروبه داخل. رفت

 یرنگ   یرو سرم و کاغذها  یدترک  یزیچ  یهالمپا روشن شد و    یهوپروا    -سمتش.  
 یزدن و شعر تولدت مبارک م یروم همه باهم دستت م یختنر یم

 یشونتولدمه.پروام خبر داشت چون اونم داشت همراه یدم.تازه فهمخوندن
دونستم  ینم یجانهمه تجمالت  واسه منه.از ه ینشد ا یکرد.باورم نم  یم
 بگم.باران اومد سمتم و بغلم کرد. یچ 

دونم چطور تشکر کنم با  یواقعن نم یباران.مرس -. یزدلمتولدت مبارک عز - 
 انگشت زد رو دماغم.

داد.چشم چرخوندم  یومهمون ینا یباون ترت یکن  تشکر  یداز آذرخش با - 
کرد.فقط اروم سرمو  ینافذ نگام م یلیبود و خ یسادهوا یدنبالش.گوشه ا

 یفمودلم مانتو و ک یز مانتو تو بده من عز  -شد.  یدهدستم کش یهوتکون دادم.
 دادم بهش.اونم داد به مستخدم.
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برخورد  یمیبودن و صم یخوب  یادما یشناختمنم یچکسوشلوغ بود ه خیلی 
گروه دختر پسر که گرم صحبت و بگو   یهکرد سمت   یتمکردن. باران هدا  یم

 اشناتون کنم . یتاخوام با آرم یبچه ها.م -بخند بودن  

داشت اومد  یا یزهم یز ر یکلاز دخترا که ه یکیبرگشتن سمتمون. همه
 خوشبختم.  تییسالم.من ترنم هستم.از اشنا  -جلو.دستشو به سمتم دراز کرد.  

  ینطور منم هم -فشردم.  دستشو

کنار طوفان  یدماشنا شدم.چشم چرخوندم دنبال پرو د یگهچند نفر د با
زنن رفتم سمتشون گرم حرف زدن  یو با لبخند دارن باهم حرف م یسادهوا

 اهم سالم اقا طوفان. -بودن. 

با خودت مشخص کن طوفان  یفت.تکلیتاسالم آرم -هم زد.  یخوشگل لبخند
طوفان سرشو تکون   -اقا طوفان. من با طوفان راحت ترم سرمو تکون دادم     یا

 - از پشت سرم اومد.  یتولدتم مبارک اومدم جواب بدم که صدا یراست  -داد. 
 یگیره؟نم یلمارو تحو یکس

نشون   یدونستم چه عکس العمل  ی.نمیمسارت  یسمت صدا.خاله و اقا  برگشتم
 . یدبه سرم کش یجلو اومد و دست  یمسار ت یبدم.اقا

ممنون.خاله اومد سمتم و  -بهش زدم.  یمبارک باباجون.لبخند گرم تولدت
.دستمو حلقه کردم دور کمرش. یتاشرمندتم آرم  -گوشم حرف زد.    یر بغلم کرد.ز

.از بغلش اومدم یم.بهتره دربارش حرف نزنیهچه حرف یننه خاله جون ا -
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پسر من کجاست؟طوفان به گوشه سالن   ینا  -سالن.  .چشم چرخوند تو  یرونب 
 .پروا دستمویاداالن م یزنهداره با تلفن حرف م -اشاره کرد. 

بگو اهنگ بزارن  -.بعد رو کرد به طوفان. یمبرقص یامثال تولدته ب -. کشید
 .یگهد

 یپل  یاهنگ شاد  یه.بعد چند ثانیجیسرشو تکون داد و رفت سمت د  طوفان
 یمبعد برگشت یدیمرقص یکم وسط یمط منو پروام رفتوس یختنشد و همه ر
خسته  -کرد.  ی.آذرخشم اونجا بود و داشت نگام میهبق یشسرجامون پ

 .یدنباش

 یصدا یهوممنون.باران کجاست؟ -ازش گرفتم و به خاله نگاه کردم.  نگامو
 انفجار اومد بعد سرود تولدت مبارک.برگشتم سمت صدا.

.دستمو گرفتم جلو یاوردنشبزرگ که دوتا مستخدم داشتن م یلیخ یکک  یه
 یهویی یمتصم یک زدن.برگشتم سمت آذرخش و در  یدهنم.همه دست م

رفت  یغ دست و ج یدستمو کمرش حلقه کردم و بغلش کردم.صدا
 هوا.دستاشو رو کمرم حس کردم.

زدن.به خودم اومدم و اروم ازش جدا شدم.سرمو   یرم داشتن سوت منف  چند
 .یگهد یابدو ب یتاآرم -.باران نجاتم داد. یینانداختم پا

دختره چه  یگنم ینامرفتم دنبال باران.االن ا یینپا یگرد کردمو با سر   عقب
 یم  یشد دودست   یبغل پسرمون.اگه موهام خراب نم  یپرهسه م  یگیشله تا م

بزرگ نوشته بود  یککه گذاشته بودن.رو ک  یزیرم  رفتم پشت متو س یدمکوب
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عقبم.شمع  کال  یاامروز تولدمه.از دن یدمجان تولدت مبارک.چطور نفهم یتاآرم 
روشن نکرد.چندتا فشفشه هم گذاشت دورو  یهارو باران گذاشت ول

 ورش.بعد روشنشون کرد.

 یرک مزدن و اهنگ تولدت مبا یم یغ رفتم عقب که نسوزم همه ج یکم
خوندن.تو اون جمع فقط آذرخش بود که نافذ زل زده بود بهم.نگامو ازش 

. عاشق یشخرک یمن عاشقشم.عاشق محبت ها یفهممگرفتم.حاال م
 .شمع هارو فوت کردم.یتاشحما

 جمع ساکت شد باران شروع کرد به  یبلند شد. وقت  یغ دست و ج یصدا باز 

 زدن. حرف

 هم باشه نوبت کادوهاست. ینوبت  - 

  یک اعتراضا بلند شد که اول ک صدای

 .یاریدکادوها رو ب  یستخبرا ن یننه از ا - 

 اومدن جلو واسه کادوها. اول خاله جون و  یکی یکیبعد  یدنخند همه

 .یدماومدن. خاله جون بغلم کرد و بوس یمسار ت اقای

 دختر قشنگم. یموفق باش یتتو زندگ یشاهللا - 

 دستا بلند شد. یاومد که صدا یمسارمت یردم. آقاک  تشکر 

 .یدکادوها رو بد  یع سر  یع سر  - 
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 یک جعبه کوچ یه یبشاز تو ج یمسار ت ی. اقایدنبه حرف باران خند همه 
 دراورد.

 همه چپه شد. قیافه

 .یمکن  یقبول نم یکیهکادو کوچ  - 

زد  ار یمست یواسه من اندازه مهم نبود. اقا یها رفت هوا ولخنده یصدا باز 
 بذار بازش کنه بعد حرف بزن. -رو شونش  

 جعبه رو از دستش گرفت. یع سر  باران

 نه خودم مسئول باز کردنم  . - 

 ییچ. دهنم وا موند. سویرونبازش کرد. اول هنگ کرد. بعد اوردش ب بعد
 ینماش

 رفت باال. یغاج ی. صدابود

 دونم چطور تشکر کنم اصال الزم نبود. ینم - 

 جون دستمو گرفت. خاله

 .یدخترمون  یتوهم جا یمبخر  یزیبراش چ یمما که دختر که ندار - 

 .یدمزدم و بوس لبخندی

 یزو رفتن کنار. جعبه رو گذاشت رو م یمعکس گرفت یه باهم

 .  یبعد - 
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 .دستش اومد سمتمون یک جعبه کوچ  یهکه   یبا خنده درحال طوفان 

 .ینمبدو بدش بب - 

 یکدادش دست باران و اومد سمتم. برادرانه بغلم کرد و تبر  طوفان

روش   ینو الت  ینگلیسیدسبند که اسمم رو به ا  یه. باران جعبه رو باز کرد.  گفت
 نوشته بود.

 ممنون. یلیخ - 

 زد. چشمکی

 قابلتو نداشت. - 

 اونم رفت کنار. باران داد زد: یمگرفت  عکس

 یی؟؟کجا  یتوعه هو یکادوبت آذرخش نو - 

 اومد. یبدست به ج آذرخش

 . یاکادو ن  یب  یاپس کادوت کجاست؟ ن - 

 اومد سمتم. یالخ یب  آذرخش

 مبارکه.  - 

 زدم. یاروم لبخند

 ممنون. - 

 .یرهتا عکس بگ یسادفاصله کنارم وا با
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 کادو نداده. پروا !  ینا یر پروا نگ -  

 .ییناورد پا دوربینو

 .یگفت   یر گرفتم د  - 

ها اشاره زد.  از خدمه یکیفاصله گرفت و رفت سمت باران. با دست به  ازم
شده دستش بود. دادش  یچجعبه ساده کادو پ یهاومد.  یقهرفت بعد چند دق

 به آذرخش. آذرخشم دادش به باران.

 .گفتییوااا خب زودتر م - 

کنم عطر بود چون . فک  یهچ ینمشدم تا بازش کنه و بب یرهدستش خ به
 یگوش  یه یییجعبش مثل جعبه عطر بود. باالخره بازش کرد. اوردش باال وا

 بود.

 ممنون. - 

 فقط تکون داد. سرشو

 .یر بگ یگهد یکی یبد شد پر  یلیخ یهعکس قبل یستقبول ن - 

رفتم عقب. باران هلم داد سمت  یکمسمت من.  یددست آذرخشو کش بعد
 آذرخش.

 .تر یک برو نزد کمی یهانگار خاستگار - 
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سمتم اومد.  یکمعکس گرفت. آذرخش  یکزدم و چ یبودم. لبخند کنارش 
حواسش نبود. پروا و بارانم سرشون تو  یمکس یزدنهمه داشتن حرف م

 بود. یندورب

 که حواسش بهمون بود طوفان بود.  یکس  تنها

 .یدنفس کش یعصب یگذاشت رو بازوم ول  دستشو

 ی؟بدتر نبود بپوش ینلباس از ا - 

 شدم. به تته پته افتادم.  یرهبهش خ زد،یحرف م وقتی

 .  یعنی یزهچ..چ - 

 .یدنوازش گونه کش دستشو

 یه؟چ - 

ها. مطمئنم صورتم ازش جدا شدم و رفتم سمت بچه  یع باران اومد. سر   صدای
 که رفت سمت آذرخش.  یدمخودمو باد زدم. طوفانو د  یکمقرمز شده. با دستم  

 !یچته قرمز شد یتامآر  - 

 جلو کولر. یسادمو وا یروندادم ب نفسمو

 چقد گرمه ها ! - 

 کرد.  یزونلباشو او پروا
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 یمبر   یاکادوها رو گذاشتم تو اتاق. ب  یآر  یخوبه. راست   یلینه به نظرم هوا خ  -  
  یهبق

. یز باشم. سرمو تکون دادم و رفتم باز پشت همون م یعاد ید. بایمباز کن رو
 یگهد

عکس انداختم   یادونم با ک  یدونم چطور گذشت. نم  ی. اصال نمیدمند  آذرخشو
من هنوز با چشم دنبالش  یول رفتنیبود. همه کم کم م یکادوهام چ  یا
 داد.  یهبودم. همه رفتن. باران درو بست و بهش تک یشون. پر گشتمیم

 بودن! یاداوف چقد ز - 

 یدببوس یشونیشوبغلش کرد و پ یرعلیکف کرد. ام  دهنم

 خانمم  . یخسته نباش - 

شده. مسخره بود اگه بگم دل منم  یمحسود گفتمیبود اگه م مسخره
بود. لم داده بود کنارش. پروام  یمسار ت ی. فقط اون. خاله کنار اقاخوادیم

. اعصابم یگهآذرخش بود د  یشپ  ی. طوفانم حتمرفتیور م  یشداشت با گوش
 .یهخورد شده بود. برگشتم سمت بق

 چطور ازتون تشکر کنم.  دونمیممنونم واقعًا. نم - 

 و خاله از جاشون بلند شدن. یمسار ت آقای

. خودشون جمع یدبزن یزیحاال دست به چ خوادی. شمام نمیمنکرد یکار  - 
 . یروقته. دیدبمون جاینباال اتاق هست امشب هم یداالنم بر  کننیم
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 بهش زدم. یگرم  بخندل 

 ممنون. - 

 کرد. اومد سمتم.  یکیاخم کوچ یمسار ت اقای

 یحرف  ینهمچ یگهد خوادیدلم نم یندار یتو با آذرخش برامون فرق  - 
 بشنوم.

 زدم و سرمو تکون دادم. لبخندی

 چشم. - 

ها پله  یطوفان از باال  یرو سرم بعد با خاله جون رفتن باال. صدا  یدکش  دستی
 وااا  .پر  -اومد.  

سمت پروا. خودشم چشماش گرد شده بود. از جاش بلند شد و رفت   برگشتم
 دستاشو دور باران حلقه کرد.  یرعلیباال. ام

 . یر خبه. شبیمما هم بر  - 

 کش دادم.  لبمو

 .یر خبهشب - 

 یکبار  یوان. چندتا لیانرفتن باال. خدمتکار قرار بود برن فردا صبح زود ب اونام
 یهبود.  یز رو م اییشهش یبطر  یهبود. گذاشتمشون توهم.  یز مصرف رو م

 یلیازش خوردم. مزه خ یکم. یختمواسه خودم ر یکمبرداشتم و  یز تم یوانل
 .دادیم یبد
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 کنی؟یم یچه غلط  کنی؟یم یکار چ -  

قبلم خودم  ی. صداید. برگشتم سمت آذرخش. قلبم لرزیز مرو  گذاشتمش
 .  یزهچ -.  شنیدمیم

 .یبشکرد تو ج  دستاشو

 .  یزهچ - 

 زد. یصدادار نیشخند

 جواب نداره. - 

 .لرزیدیم صدام

 دونستم  . یمن نم - 

خم شد سمتم. دو قدم رفتم عقب.  یهوسمتم. باهام فاصله داشت.  اومد
برداشت و با فندک روشن کرد. فندکو پرت   یگاروسپاکت  یز از رو م یخیالب

 !؟کشهیم یگارم. سیز کرد رو م

 امم جالب شد. ادامه بده  . - 

 گرد کرد و پشت بهم کرد.  عقب

 .یآر - 

 .یینپا اومدنیها مسمتش. پروا و طوفان از پله برگشتم

 شده؟ یزیچ - 
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 انداختم باال. هاموشونه 

 .یستن یزینه چ - 

 به باال اشاره کرد. طوفان

 گفتم بذارن تو کمد.  یزماتاقتون اماده است. لباس تم - 

 تکون دادم و جلو پروا راه افتادم باال. سرمو

 اومد. با دست به اتاق اشاره کرد. پروام

 اونه. - 

 داخل و درو بست. برگشتم سمتش. رفتیم

 داشت؟ یکارتطوفان چ - 

 به اتاق انداخت. ینگاه کل یه

 ابا.ب یچیه - 

 یهبا  یدساده سف یشرتت یه حوصلهیتکون دادم و در کمدو باز کردم. ب  سرمو
 یتو اتاق نداشت. لباسمو با سخت  ییشودراوردم. دست یشلوار گشاد مشک 

 ی. االن که عوض کردم احساس راحت بود ینسنگ یکمعوض کردم. لباس 
م افتاد یاده  . تاز یدم. رفتم رو تخت دراز کشکردی. پروام داشت عوض مکنمیم

 بازشون یعموهام بسته است. سر 

 خوابم برد. یدهو سرمو گذاشتم رو بالشت. به سه نرس کردم
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 *** 

از جام بلند شدم. پروا تو اتاق نبود.  یعاومد. سر  یم یداداد و ب صدای
. اومدیداد پروا م ی. صدایستلباسم خوب ن یدمکه د  یرونبرم ب خواستمیم
. یینها رو رفتم پاچطور پله دونمی. نمیرونبه لباسام از اتاق رفتم ب توجهیب 

 یو اقا یرعلیام ،. آذرخش، باران، خالهزدنیپروا و طوفان داشتن داد م
 یزیچ یهلب  یر گر بودن. پروا زنظاره یمسار ت

 داد زد: یت. طوفان با عصبانیرونگفت و رفت ب  بهش

 .یرهداره رو مخ من راه م ینا - 

 شکست. یبد یو با صدا یعسل یز با پا زد به م بعد

 .یتاآرم - 

همه متوجه من شدن. برگشتن سمتم. نگامو از طوفان که از سالن رفت  تازه
 گرفتم.  یرونب

 چخبر شده؟؟؟. - 

 نشست رو مبل و پاشو انداخت رو پاش. باران

 دونم دعواشون شده بود. ینم - 

 تکون دادم. سرمو

ها. نگاه به خودم کردم و اروم برگشتم سمت پله  یهشده بود.    یز کامل تم  سالن
 بپوشم. یها رفتم باال و وارد اتاق شدم. حاال چ از پله
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 یهبا  یمشک  یدسف یک تون یهکمدو باز کردم. توش چند دست لباس بود.   در  
 یستدراوردم. عضوشون کردم. حالم گرفته بود. االن که پروا ن ینشلوار ج

 .کنمیم یبیاحساس غر 

 یبود و خدمتکار جوون   یز . همه دور میینو از پله رفتم پا  یروندر اتاق رفتم ب  از 
 داشت

 .چیدیم میزو

 به روم لبخند ززد خاله

 صدات کنم. یامب خواستمیم یزمعز  یاب - 

 و لبخند زدم. یرو صندل نشستم

 ممنون. - 

و طوفان نبودن. معلوم بود رفتن شرکت چون ساعت از هشت  آذرخش
خوردم  ییو چا یر پن یکمبود.  یکردم. همه چ   یز به م ینگاه کل یهگذشته بود. 

برگردم که لباس  یو موندم تا غذاشون تموم بشه. حاال اگه بخوام با تاکس
 یمبه پروا زنگ بزنم. گوش یدندارم. با

 نندارم برگشتم سمت باران. که

 زنگ بزنم؟ یه یبد یتوگوش  یشهباران م - 

 حتمًا  . - 

 بهم داد. یشوگوش  یز از رو م و
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 .یاب -  

 زدم. لبخندی

 با اجازه - 

باز بود. شماره پروا رو گرفتم. بعد دوتا  یشبلند شدم. گوش یاز سر صندل و
 بوق جواب داد.

 جانم باران؟ - 

 منم پروا. - 

 شده؟ یچ  - 

 یاطداخل حح رفتم

 و؟ت ییکجا  - 

 شرکت. - 

 تو سرم عقب موندم. خاک

 اخراجم. یرفت حتم یادم یوا - 

ورم که   یهاخراجم از    یحتم  یگیور م  یهاز    یست؟با خودت معلوم ن  یفتتکل  - 
 استعفا

 !؟ چته تو؟میدی

 که آزاد بود سرمو گرفتم.  یدست  با
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 دونم. ینم -  

 .یستخونه. لباس که همراهم ن یامچطور ب یپر  یراست  - 

 .یشدانگار صداش داشت کم م 

 زنم. یلباس تو کمد هست. من کار دارم بهت زنگ م یآر - 

 .یز بارانو گذاشتم رو م یقطع کرد. برگشتم و رفتم داخل. گوش بعد

 رفع زحمت کنم. یگهمن د - 

 .یدسر کش ییشوچا یمسار ت یهمون اقا یا باباجون

 کجا دخترم؟  - 

 بهم نگفته بود دخترم. یوقت بود کس یلیاز حرفش زدم. خ لبخندی

 زحمت بهتون دادم. یلیممنون باباجون خ - 

 دهنشو با دستمال پاک کرد. دور 

 .یخونه خودته. هرجور راحت  یهچه حرف ینا - 

 «یالب »با اجازه  یر کرد. ز  ییدبه روش زدم. خاله جون هم حرفشو تا  لبخندی
 گفتم 

راه افتادم سمت باال. رفتم داخل اتاق. پروا گفت لباس تو کمده. تو کمدو  و
عوض کردم.  یع . سر یشلوار مشک  یهجلو باز با یمانتو خاکستر  یهنگاه کردم. 

 رو مرتب کردم. یرو تخت 



  

 
249 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

برداشتم و از اتاق  یفموکه اونجا بود با لباس پروا. ک  یگذاشتم تو کاور  لباسم 
و باران داشتن باهم اروم حرف   یرعلی. امیینها رفتم پا. اروم از پلهیرونرفتم ب

 یلی. خزدنیم

. باباجونم با تلفن کندیپوست م یوه. خاله جون هم داشت میانهم م به
 صاف کردم تا برگردن سمتم. یکرد. صدامو الک   یصحبت م

 برم. یگهبا اجازتون من د - 

 یزجون بشقاب رو پاش رو گذاشت رو م خاله

 .یزمعز  موندییم - 

 زدم داخل. یرونکه از شال افتاده بود ب  موهامو

 زحمت دادم. یلیخ یگهممنون د - 

 گذاشت رو شونم.  دستشو

 هات؟ یههد یراست  یهرجور راحت  - 

 وا شد. یشمگرفته. ن  یافتاد آذرخش برام گوش یادم تازه

 فراموش کردم. - 

 .یرعلیسمت ام برگشت خاله

 . هم کادوها رو ببره هم دختر خوشگلمو برسونه.یادبگو ب  ینبرو به حس  یر ام  - 

 رفت. خاله برگشت سمتم. امیرعلی
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 .رفتمیخودم م -  

 نوازش کرد. شونمو

 منم راحت تره. یالخ رسونتتیم - 

 بله خانم؟ - 

 که فکر کنم همون بود که گفت:  ییسمت اقا برگشت

. بعدم دخترم رو هرجا خواست ینتو ماش  یدکادوها رو بذار  یرعلیبا کمک ام  - 
 برسون.

 چشم. - 

زود  یدمخواب یر . دکردیکه کادوها بود. سرم درد م  یرفتن تو اتاق  یرعلیام با
 یلیداشتن. خ  یک جشن کوچ  یهبود. فردام که    یشدم. پس فردام عروس  یدار ب

 کار دارم. لباسام

 که خود باران زده.  یشگاهماماده بودن. نوبت ارا که

 دخترم. - 

 یدبه روم پپاش یاوردم باال. لبخند سرمو

 حواست کجاست؟ دم در منتظره. - 

کردم و رفتم نشستم تو  ی. از همه خداحافظ یدمزدم و لپشو بوس لبخندی
 نگام کرد. ینه. مرده از آ ینماش
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 خانم؟ یریدکجا م  -  

و چشمامو بستم. با  یشهدادم به ش یهخونه رو گفتم. سرمو تک یقدق ادرس
 چشمام رو باز کردم. یکس  یصدا زدنا

 .یدیمخانم رس - 

شدم. رفتم داخل ساختمون و در واحدو باز کردم.   یادهلب کردم و پ  یر ز  تشکری
 مرده اومد. یصدا

 من کادوهاتونو بذارم. یستیدخانم وا - 

اوردشون داخل. درو بستم و شالمو  یکه حواسم نبود ک   اومدیخوابم م اینقد
 در اوردم. رفتم تو اتاقم. خودمو پرت کردم رو تخت. به سه بشمر خوابم برد.

*** 

 .یگه.پاشو د یتاااااآرم - 

 چشمامو باز کردم. الی

 پروا؟ یهچ - 

 .یدرو از روم کش پتو

 .یمکار دار  یشبه فردا کل یگهپاشو د - 

 و پتو رو پرت کردم رو تخت.جام بلند شدم  از 

 بفرما؟ - 
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 .یروندر اتاق رفت ب از  

 شام با تو. - 

 گرد شد.  چشمام

 .یپروع  یلیخ - 

با  ینیزم یبتو هم. ساعت هفت بود. س یدمو درو کوب یروناتاق رفتم ب از 
 . پروا کمکم سفره رو جمع کرد.یمناگت مرغ سرخ کردم و خورد

 کار کردم.  یلیبخوابم امروز خ یرمم - 

 تکون دادم و ابو باز کردم. سرمو

 .یر خبهشب - 

تو اتاقش. ظرفا رو شستم. دستمامو با دستمال پاک کردم و پرتش کردم   رفت
 .اومدی. خوابم نمیاشغال

رو  جوریین. رفتم تو اتاقم. همکردمیروشن م یزیونکه خواب بود تلو  پروام
 یرمروز م یهبود که  ییپرو یلیخ ی؟چ  یارم شرکت . فردا بیدمتخت دراز کش

 دونمیکه نم  کردمیداشتم فکر م  جوریین. همیگهد  یرم. ولش نمیرمروز نم  یه
 چطور خوابم برد.

*** 

چشمامو باز کردم. اسمون روشن بود و نور افتاب تو چشمم. با خرص از  اروم
 جام
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که   یوانیو ل یتخت  شدم و بالشت رو پرت کردم رو تخت که خورد به پا بلند 
 روش بود

 شکست. یبد یصدا با

 .دارمیبرش م یاملبخند به شاهکارم نگاه کردم. بعدا م با

 پرواااا. - 

 .یروناتاق رفتم ب از 

 چته باز؟ - 

 نگاه به ساعت کردم دوازده بود. یه. اومدیاز تو اشپزخونه م صداش

 شرکت؟ ینرفت  - 

 تو اشپز خونه. رفتم

 گرفتم.  یاههفت یک  ینه مرخص - 

 ناخونک یو به ماکارون  یرو صندل نشستم

 .زدم

 کنی؟یم یکار واسه امشب چ - 

 رو دستم. زد

 یشگاه؟ارا یبر خواییتو م یچیناخونک نزن ه - 

 انداختم باال. هاموشونه
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 نه بابا. -  

 بهم کرد. ینگاه  نیم

 یاره تو همه جوره خخوشگل - 

 خودم بهش رفتم. یاز اون مدال یتوپ غرهچشم

 .یمننداز بکش بخور یکهت - 

 کمکش جمع کردم.  یزوو م یمخنده غذا خورد با

 .یدمکمکش اب کش  ظرفارو

 ی؟واسه امشب لباس دار - 

 .یظرفو گذاشتم داخل جا ظرف  آخرین

 ی؟توچ  پوشمیاونو م یهکوتاه دارم عروسک  یرهنپ یهاره  - 

 تکون داد. سرشو

 نشه. یر د یمکم کم اماده ش  یمدارم بر  - 

تا موهاتو برات صاف کنم. سرمو تکون دادم و رفتم تو اتاقم. ته  یار مورو ب اتو
 کمد

. از تو جعبش درش اوردم و یافتمش ی؟لعنت  یناتو مو. حاال کجاست ا دنبال
 .یرونجعبه رو گذاشتم تو کمد. شونمو برداشتم و از اتاق زدم ب

 .یپر  - 
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 از تو اتاقش اومد. صداش 

 .امینجا یاب - 

داخل اتاقش. اتو مو رو زدم تو برق تا داغ بشه. ساعت سه بود. موهامو   رفتم
. لخت بودن و زود رسیدیتا وسط کمرم م یباتقر  یگهباز کردم تا شونه کنم. د

بود   یشسرش تو گوش  یشونشون کردم. پر   یاد. با درد زخوردنیبه هم گره م
 . دستامو به حالت شفا بردم باال.زدینما ملبخند دندون  یبارم  اییقهو چند دق

 زنی؟ی. چته لبخند ژگوند میهم شد یوونهخداروشکر د - 

 جمع کرد. خودشو

 .یچیه - 

 انداختم باال. ابروهامو

 پاشو توهم موهاتو شونه کن. یاوک  - 

 جاش بلند شد. از 

 .یادهم مخوام موهامو فر کنم. تاحاال فر نکردم فکر کنم ب یمن م - 

 از تو کمد دستگاه فرشو اورد. رفت

 ی؟داشت  ینوتو ا - 

 انداخت باال. هاشوشونه

 .یدها دانشگاه برا تولدم خر از بچه یکیاره  - 
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 آها. -  

بود. دستم   یادز  یلیاون خ  یبرام اتو کرد. منم موهاشو فر کردم. موها  موهامو
 یشارا  یهشد.    و مدل موهامون تموم  یشبود که آرا  یشدرد گرفت. ساعت ش

 در حد یمعمول

 یلیبود و خ  یشتر از من ب  یششارا  یکمرنگ لباسم. پروا    ی. رژ لب گلبهمهمونی
 خوشگل شده بود.

 شد. یر من برم لباس بپوشم. د - 

 و رفتم تو اتاق خودم. یرونتکون داد. از اتاقش اومدم ب سرشو

رو  یناشمتا زانوم بود. آست  یش. کوتاهیدماز تو کاور در اوردم و پوش لباسمو
دامنشم تور کار بود و باعت شده بود  یر و سه ربع بود.  ز یشدبازوم شروع م

 یهلباس پف کنه. عاشقش بودم. موهامم از بغل بافته شده بود کف سرم و بق
 طرفه انداختم. یهرو در جهت مخالف 

 یدست   یف. کیدمپوش  یمشده بودم. مانتو بلند صورت  یزدم. عال  یچرخ   ینها  جلو
 . یبرداشتم با کفش پاشنه بلند صورت  یممگلبه  یک کوچ

 عجله کن. یتارمآ  - 

 اومدم. - 

. یرونو از اتاق اومدم ب یفموبرداشتماخر با عطرخوشبوم دوش گرفتم. ک در 
 دهنم وا موند.
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 .یخوشگل شد یلیخ یپر  یوا -  

 زد. یچرخ  

 ی؟جد - 

 تکون دادم. سرمو

 اره. -  

 زدم. یچرخ  

 من چطورم؟ - 

 بهم زد. چشمکی

 .یستیبد ن یه  -  

 یمقفل کردم. اسانسور تو طبقه خودمون بود. رفتبا خنده در واحدو بستم و  
 داخل. برگشتم سمت پروا.

 ی؟ادرسو دار یگفت   -  

 خودشو درست کرد. ینهتو ا از 

 اره. -  

در اورد.  ینگ ازپارک ینو. ماشیمو نشست ینسمت ماش یم. رفتیستادا اسانسور 
 به باغشون. یدیمرس یقهبعد حدود چهل دق

 ی؟چ  یاپولدارن  یناا - 
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 شد. یادهبا خنده پ پروا 

 .یینپا یاب یندهنتو بب -  

 شدیکه بخش م  یکیموز  یشدم. صدا  یادهاز رو داشپورت برداشتم و پ  کیفمو
درست  یو صورت  یدسف یداخل. کل باغ با تورها یمرفت ی. از در وروداومدیم

بود. همه هم   یصورت   هاییکهبا ت  یدبلند پارچه سف  یهپا  یزهایشده بود. رو م
بودم.  دیده. ازشون تو تولدم اومدیهاشون مخنده یجوون بودن و صدا

 ها و گفتم:از خدمه یکیدادم به  یفمومانتوم و ک

 برام برداره.  - 

 یرهنبا پ ی. تو اون کت شلوار مشک یدمشبا چشم دنبالش گشتم. باالخره د 
  یمشک 

تر از طرفه انداخته بود. جذاب یهبلندش رو  یشده. موها یر و نفس گ عالی
 .یشههم

. یرونقلم رفته بود باال و کف دستام عرق کرده بود. نفسمو دادم ب ضربان
 . برامون دست تکون داد.یدبود ما رو د یستادهطوفان که کنارش ا

 .یاب یدمشوند -  

حس   یشونگاه نافذ و مشک  ینیبعد خودش پا تند کرد و رفت سمتشون. سنگ 
 بودم.  یکشوننزد یبا. تقر کردمیاس ذوب شدن م. احسکردمیم

 سالم. - 
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 سمت من. برگشتن 

 ی؟خوب  یتاسالم آرم -  

 زدم. یالک  لبخند

 ی؟خوبم تو خوب  -  

 .یعال - 

 برگشتمسمت آذرخش. 

 سالم. -  

 صورتم چرخوند. ینب نگاهشو

 سالم. -  

 :یدپرس پروا

 ؟ یرعلیپس باران و ام -  

 نگامو ازش گرفتم. طوفان به ساعتش نگاه کرد. 

 .یشگاهاالناست که برسن رفته سراغ باران ارا - 

 پخش شد. ورودشون اعالم یاومد بعد هم اهنگ شاد ینبوق ماش صدای

 .شد

 اومدن. -  
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 یقادق یدو بلند سف یر به دست زدن. باران با اون لباس حر  یمشروع کرد همه 
. دست تو زدیموج م  یصورت دوتاشون خوشحالها شده بود. تو  فرشته  یهشب

. نگاه باران به ما افتاد. لبخند زد بهمون. اومدیم یگاهدست به سمت جا
باشن.   همخصوص اماده کرد  یگاهجا  یاکه نبود دست گل دستش باشه    یعروس

بهم  ی.  باران چشمک یمگفت  یک و تبر  یمبود. اومدن سمتمون. سالم کرد یعاد
 زد.

  ی؟ببر  یودل ک خواییم یکرد  خوشگل یحساب  -  

 به گردنم دادم. ینگام کرد. قر  یطونش یبا چشما بعد

 بماند.  - 

به ما جلب   یههامون رفت باال. طوفان برگشت سمتمون. توجه بقخنده  صدای
 شد.

 .یمما هم بخند یدبگ خندید؟یم یبه چ  - 

 کرد.  یزیخنده ر باران

 یه؟نظرتون چ یلفام یاز پسرها یکیبه  یمرو بنداز یتاآرم ینا یگمم - 

 نگاه به جمع کرد. یهآذرخش رفت توهم. پروا  اخمای

 .یدمنم ینوچ خواهرمو دست هر کس - 

 شل شد. باران زد به بازوم. نیشم

 .کنمیبدبخت نم یلوببند منم پسرا فام یشتون - 
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 ها رفت هوا. نگاهم ناخداگاه رفتخنده صدای 

 یخدوسش دارم. انگشتام    وار یوونهد  دمکر یبود اگه حس م  یوونگی. دسمتش
 نگاه کردم. ینکرده بود و نفسام نامنظم شد. نگامو ازش گرفتم و به زم

 .یمبرقص یمبر  یایدب - 

 . نه حوصلهیددست منو پروا رو کش بعد

  یکمکردن داشتم نه جونشو.   مقاومت

 ینهم ی. دست خودم نبود همراه با رقص ناز داشتم. برایدمباران رقص با
  اومدیخوشم نم

 .یهبرقصم. اهنگ که تموم شد رفتم سمت بق  یهبق جلوی

 .یخسته نباش - 

 به طوفان زدم. لبخندی

 ممنونم. - 

  نگامو

 گرفتم و به باران و پروا  ازش

تمام  یهونبود.  یو کس رقصیدنیکردم. فقط اون دوتا داشتن وسط م  نگاه
 برقا قطع
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چپ و  یکموجودمو دربر گرفت.  یکی.ترس از تاردیدی. چشم چشمو نمشد 
 راست

آذرخشه.   یدم. دستشو دورم حلقه کرد. از عطرش فهمیکیکه خوردم به    رفتم
شب در برابر چشمام   یکیبود که تار  یوونگیرو تجربه کرده بودم. د  ینمن قبال ا

 شد. یچه

تر شد. قشنگ سه م  یاناز وسط سن نما  یدیانفجار اومد و نور سف  یصدا  یهو
 هوا و مچاله شدم کنار آذرخش. یدمپر 

 دست سوت رفت هوا. اروم سرمو بلند کردم صدای

 یپا یبرگردوندم سمت سن. طوفان جلو و

 . پروا داشتیم. همه براشون دست زدیرونزانو زده بود. از بغلش اومدم ب  پروا

سرشو به عنوان »بله« تکون داد. طوفان بلند شد و بغلش کرد.  کردیم گریه
کنم. به باال نگاه کردم که  یهکرده بودم و هر لحظه امکان داشت گر  بغض

 یپل  یماهنگ مال  یه  یجی. همون لحظه دیدبوس  یشونیشو. طوفان پیاداشکام ن
 هاکرد به افتخارشون. زوج

غرق فکر بودم  جوریینرفت. هم یرعلیوسط. بارانم با ام رفتنیم یکی یکی
 که دستم

 شد. کشیده

 و اورد وسط. هنگ بودم. پروا دستمو یددست آذرخشو کشبود. طوفان  پروا
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 ی. اجباریدنتو دست آذرخش و خودشونم شروع کردن به رقص گذاشت 
 دستمو

 یزیبود.  چرا چ یینپا یباکار رو کرد. سرم تقر   ینحلقه کردم. اونم هم دورش
پروا رو  ین! باالخره اهنگ تموم شد و ازش جدا شدم. من حساب ایگه؟نم
 . پروا رو بغل کردم.رسمیم

 .یرشیدهم پ یمبارک به پا یول یبهم نگفت  یزیچ ینکهبا ا - 

 یک هم بهشون تبر  یهگفتم. بق یک و به طوفان هم تبر  یدمصورتشو بوس و
اشتهام باز  یبسلف بود. عج یشهشام. مثل هم یماعالم کرد بر  یجیگفتن. د

 یکمکاسه.   یهپشقاب بزرگ برداشتم با  یهغذاها.  یز شده بود. رفتم سمت م
نشستم  تمبرداشتم و رف یکیم. نوشابه کوچیاقاچ بزرگم الزان یه.یختمساالد ر

 نشنون. یهکه بق  یکنار پروا. پروا خم شد سمتم. اروم جور

 اشتهات باز شده. - 

ش رفتم خندش رفت هوا. زد به به یبرداشتم. چشم غره خودم طور چنگالو
 پشتم.

 بخور مادر. - 

به بازوش و شروع کردم به خوردن. اروم اروم و خانمانه همشو تموم  زدم
کردم. دور لبمو با دستمال پاک کردم. به آذرخش نگام کردم. داشت با غذاش 

چشه!؟  یعنیسوم غذاش دست نخورده بود.  یک و تو فکر بود.  کردیم یباز
رفته  یرعلیام وخوردم. چنگالو زدم تو ساالد. باران  یوانمبه تو لاز نوشا یکم
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کسل   یمهمونا. ساعت حدود ده بود. احساس کردم مهمون  یهبق یشبودن پ 
 کنه. ساالدمو کامل نخورده از  یر . خدا فردا رو بخیهکننده ا

 بلند شدم. پاهام خشک شدن. خم شدم سمت پروا. جام

 کجاست؟  ییشودست - 

 انداخت باال. هاشوشونه

 دونم از باران بپرس.  ینم - 

که باران بود. دستمو گذاشتم رو شونش   ییتکون دادم و رفتم سمت جا  سرمو
 که برگشت سمتم.

 جونم؟ - 

 کجاست؟  ییشودست - 

 ها.از خدمه یکیکرد به   اشاره

 .یستاوا - 

 . یمشک  یدخانم با لباس سف یهاومد.  خدمه

 .ییشوکن به دست  ییماگلم خانمو راهن  - 

که وسط باغ بود. داشتم   یالییکردم و دنبالش راه افتادم. رفت داخل و  تشکر 
ها با سرعت از کنارم از خدمه یکیکرد.   یر داخل که تور لباسم به در گ رفتمیم

کردم.   یخکه دستشه کامل برعکس بشه روم. قشنگ    ینیرد شد. باعث شد س
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قرمز گرفت.  رگلک بز  یه رنگمیس گلبه. لبایخبزرگ پر  یهاشربت یوانل 
 خانمه هول شد.

 اصال حواسم به شما نبود. یدخانم ببخش یوا - 

 دستم لباسو از پوستم دور کردم. با

 .یستن یمشکل کنمیخواهش م - 

 ها.کرد سمت پله  هدایتم

 .کنمیم یز لباساتون رو تم یبرممن م - 

 فاصله گرفتم. ازش

 .یستنه مهم ن - 

 باز. هول شد یکم

 اگه بفهمن. کننینه خانم اقا منو اخراج م - 

 باال. یدابروم پر  یه

 .کنمیامم ممنون خودم حلش م - 

 چه خبره؟ ینجاا - 

 ول کردم. برگشتم سمت صدا آذرخش. لباسمو

 خودشون قبول نکردن. کنمیم یز اقا من بهشون گفتم لباسشون رو تم - 

 دستشو اورد باال. آذرخش
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 .یدبر  یدتون یم -  

. یک . دو قدم اومد نزدیبشعقب گرد کردن و رفتن. دستاشو کرد تو ج اونام
 خم شد 

 !ی؟فکر کردم فقط واسه من لجباز - 

 . صدامو صاف کردم.یهگرد شد. عجب ادم  چشمام

 الزم نبود.  - 

 انداخت باال. هاشوشونه

 .یهرجور راحت  - 

 یی شوکردم. حاال دست یکج از پشت بهش دهنعقب گرد کرد رفت.  و
 یهکجاست؟ 

 از اونجا رد شد. خانمی

 کجاست؟   ییشوخانم دست یدامم ببخش - 

 ها اشاره کرد.دست به گوشه پله با

 اونجاست خانم. - 

بود چروک   یساز لباس که خ  یلب تشکر کردم. قسمت   یر تکون دادم و ز  سرمو
از افکار مزخرف خودم خندم گرفت. کنه.   یزشتم گفتمیم یشده بود. کاشک 

که   یچروک شد و رنگ  یشتر به لباسم اب زدم. ب یکم. ییشورفتم داخل دست
 روش بود اصال نرفت.
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زدم  ییشوولش کردم. صورتمو پاک کردم و دستامو شستم. از دست عصبی 
. گند زده یرونبرم ب ینجوری. لباسم بد رنگ شده بود و امکان نداشت ایرونب

 زد. یاومد که داشت صدام م یباران م ی. صداشد به حالم

 اون تو راه رو. ینجاما - 

 لباست. یوا - 

 کردم.  یزونلوچم او لب

 روش. یختشربت ر - 

 گذاشت پشتم  دستشو

 نمون. ینجوریا یلباس بهت بدم بپوش یه یمبر  یاب - 

 شل شد. نیشم

 .یمبر  - 

 از اتاقا رو باز کرد. هلم داد داخل. یکیباال. باران در  یمها رفتپله از 

 بپوش من تو راهرو منتظرم. یدوست دار یهرچ  - 

تکون دادم و درو بستم. معلوم بود اتاق بارانه. چندتا قاب عکس از  سرمو
بود.  یزوناو یادیز یخودش بود. چندتام با طوفان. در کمدو باز کردم. لباسا

د برداشتم. دامن پف دار داشت خودم بومثل لباس  یباکه تقر   یلباس صورت   یه
 یلیو باالش تور بود. خ
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با لباس خودم عوضش کردم. لباس خودمم گذاشتم  یبود. به سخت  خوشگل 
 گوشه.   یه

 یشمنگاه به خودم کردم. آرا  یه  ینهاندازم بود. تو ا  یقااومد و دق  یبهم م  خیلی
م برگشت پا ی. پشت باران به من بود. با صدایرونمرتب بود. از اتاق رفتم ب

 سمتم.

 یم؟بر  یشد یعال - 

 تکون دادم. سرمو

 اهم. - 

هفده ساله  یبادختر تقر  یهدنبالش گشتم. کنار  یشه. مثل همیرونب رفتیم
گرد   ییگرد و چشما  یاندازه من. صورت   یقادق  یز ر  یبادختر تقر   یهبود.    یسادهوا

 یزیچ  یه. دختره  اومدیخونم در نم  زدیی. جذاب بود. دروغ چرا کارد میمشک 
 بهش گفت که خندش گرفت. چال

افتاد رو گونش. محوش شدم. رفتم   یچندتا خط خوشگل م  ینداشت ول  گونه
 جلو.

 ی؟اومد - 

 سمت پروا. برگشتم

 اوهوم. - 
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 یعسلو بهت معرف  یاب یادبهت م ینما یستن یشده مشکل یباران گفت چ  -  
 کنم.

 مون عسل بود.و بردم سمت آذرخش و دختره که فکر کنم ه یدکش  دستمو

 .یتااز آرم ینمعسل ا - 

 برگشت سمتم. با ذوق نگام کرد. بعد برگشت سمت باران. عسل

 خودشه؟ - 

 سرشو تکون داد. عسل دستشو به سمتم دراز کرد. بارانم

 .ینمتدوست داشتم بب یلیمن عسلم خ یزمسالم عز  - 

 فشردم. دستشو

 خوشبختم. یتاممنم آرم - 

 تشو ول کردم.بهم زد. دس یخوشگل لبخند

 پدر آذرخشم. یمیمن دختر دوست صم - 

 تکون دادم. سرمو

 .یبدون  یدمنم که با - 

 دونم.  یبله م - 

 به هم. یدبا ذوق دستشو کوب باران

 ها. یمهمثال فردا عروس یمبرقص یمبر  - 
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و برگشتم سر جام. پاهام نابود شده بودن تو کفشام.  یدمباهاشون رقص یکم 
 نشستم

. خم شدم و کفشام دراوردم. انگشتام تاول زده بود. دستامو گذاشتم یصندل  رو
شدم. اگه پروام ازدواج کنه   یرهخ  رقصیدنیکه داشتن م  ینایرو زانوهام و به ا

مروز چه چه ا یرن. سرمو گرفتم تو دستم. باالخره همه میشممن باز تنها م
 فردا.

 کردمیداشتم فکر م ینجوریهم یره؟منو بگ یادم ی. حاال ک کردمیخر م خودم
 که

. سرمو یعسل  یپسر بور با چشما  یهجلوم تکون خورد. سرمو گرفتم باال.    دستی
 تکون

 یه؟چ یعنی. دادم

 ی؟دور باهام برقص یه یدیافتخار م - 

 .یدگرخ  یچارهنگاش کردم که ب جوری

 .یاوک  -  

شدم که داشتن  یرهو باز به باران و پروا خ یدمکش  یگرد کرد رفت. پوف   عقب
داره  یم. خوشحالم اجزدیانگشتر پروا از دور برق م ین. نگرقصیدنیخوب م

 .یشهخوشبخت م

داشتم. کم کم   یاجخسته بودم و به خواب احت  یلیتوهم قالب کردم. خ  دستام
. کال زدیبا تلفن حرف م. با چشم دنبالش گشتم. داشت رفتنیداشتن م
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محکم  یکیخاص بود. بگه منم بخرم.  قدر ینداشت که ا یمحوش شدم. چ  
 هباز بهم نگا یشبرگشتم سمتش. عسل و پروا با باران با ن یزد پشتم. عصب

 .کردنیم

 یه؟چ - 

 زد. یچشمک  عسل

 ی؟کجا محو شده بود  - 

 زده به درخت پشت آذرخش. اشاره

 .یهدرخت خوشگل - 

 خنده. یر ز زدن

 .یمباشه باور کرد - 

 زد رو شونم. باران

 .یمکن  یها بازبا بچه یمخوا یداخل م یمپاشو بر  - 

 یچرت  ی. بلند شدم و پشت سرشون رفتم. باز چه بازیکارنچقدر ب اینا
و دوتا دختر   یگهبا دوتا پسر د  یمبکنن. آذرخشم اومد. خودمون بود  خوانیم
 .یگهد

 سوگند نامزدش. ینمپارساست ا ینخب ا - 

 سوگند دست دادم. به
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 خوشبختم. -  

 با مهرسا نامزدش. یالدهم ینما - 

 مهرسام دست دادم. به

 خوشبختم. - 

. یم. گرد نشستیقت. بازم جرعت حقیارهب ی. باران رفت بطر یمنشست خالصه
پروا سمت چپ و عسل سمت راستم نشسته بود. روبه رومم پارسا. از چشمام 

ازش گرفت. چرخوند. چندبار  یو. باالخره اومد. پارسا بطر باریدیم یطنتش
 هم. هب یددستاشو مال یالدو طوفان. م یالدافتاد به م یددور خودش چرخ

 ح؟ یاج  - 

 مشکوک نگاش کرد. طوفان

 ح. - 

 چرخوند. جمع  یننگاشوب میالد

 ی؟تاحاال چندتا رل داشت  - 

 رو دراورد. پروام مشکوک نگاش کرد. هایدهادا ترس طوفان

 به خدا. یچیه - 

 . افتاد به سوگند و باران.یدباز چرخ یجمع رفت هوا. بطر  خنده

 ح؟ یاخب خب سوگند جون ج  - 
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 با گردنش داد. یقر  سوگند 

 ج. - 

 جمع چرخوند. یننگاهشو ب باران

 پاشو. - 

 شجاع بلند شد. یلیخ سوگند

 ده دور پروانه بزن دور خونه. - 

. تشنم شده بود. دستمو گذاشتم رو دسته مبل که بلند گفتیم  یچ   یه  هرکی
خورد  یز آذرخش رو دسته مبل بود. ل یاب بردارم. کت مشک  یز شم از رو م

بلند  یعشد. سر  یسش خکه اونجا بود. کل کت  یشربت  یوانایافتاد. خورد به ل
 به سمتم جلب شد. کتو گرفتم باال. یهشدم و برش داشتم. توجه بق

 شد. یز امم چ - 

 بلند شد و کتو ازم گرفت. آذرخش

 .یستمهم ن - 

 از دستش گرفتمش که بهش سریع

 .کردنیکرد. همه داشتن به ما نگاه م  برخورد

 باال گرفتم تا نگاش کنم. سرمو

 .کنمیم یزشخودم تم - 
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. یدپر   یم. کال تشنگیشقبل  یحرف نذاشتم. اونم رفت نشست سرجا  یجا  دیگه 
نشستم سرجام و کتو گرفتم بغلم. سوگند خسته و نفس نفس زنون اومد 

 نشست.

 ازت باران. گیرمیانتقام م - 

. ابروهاشو یالد. افتاد به منو میدباز چرخ ی. بطر یدناز حالتش خند همه
 انداخت باال.

 ح؟ یاج  - 

بگمم جرعت  پرسهیم یسوال سخت  یقتبگم. االن بگم حق یچ  دونستمنمی
 بازم سخته.

 .یقتحق - 

 فکر کرد. یکم

 ی؟عاشق شد - 

به آذرخش  یرچشمیدهنمو قورت دادم. قشنگ معلوم بود هل شدم. ز اب
 نگاه کردم. اونم

 .کردینگام م داشت

 اره. - 

 . همه مشکوک نگاه کردن.یروندادم ب نفسمو

 دور بعد. یشاهللا یستن یشتر سوال ب یک  یول یهبپرسم ک خوامیم - 
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 و آذرخش. یرعلی. افتاد به امیدچرخ باز  

 ح؟ یاج  - 

 جواب داد. یلکسر آذرخش

 ج. - 

 به باران نگاه کرد. امیرعلی

 یاد؟بهش بگم خوشمون ب یچ  - 

 در گوش هم حرف زدن. یکم

انجام  یدبا یمما بگ یهرکار یدهست یتاجمع تو و آرم یهاینگلخب تنها س - 
 .یدبد

 خودم اومدم. به

 من چرا؟ عسلم هست. - 

 .یدخند یز ر باران

 .یادفردا م یادعسل  نامزد داره امشب نتونسته ب - 

 نگاشون کردم. باران دستاشو زد بهم. پکر 

 کنن؟  یکار حاال چ - 

 حرف زدن.  یکم.  کردمیون م. مثل خنگا نگاشیک نزد  یایددست عالمت زد ب  با

 یی؟نها یمخب تصم - 
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 .یزدتند تند م قلبم 

 .یدماه شما مثل رال باهم یک به مدت  - 

 باشه. - 

 نداشتم. ایچاره

 باشه. - 

 .یداز فردا شروع کن - 

. همش تو فکر بودم. کت آذرخشو یمکرد  یباز  یگهد  یکم.  یددوباره چرخ  بطری
 یک لباسو نزد خواستیمهم محکم تو بغلم گرفته بودم. دلم م یش یهمثل 

و پارسا با نامزداشون رفتن.  یالدسه بود. م یلیخ یصورتم کنم و بو بکشم ول
 زدم به پروا.

 .یمبر  - 

 به گردنش داد. با صدا طوفان سرموبرگردوندم. قری

 .ونهمیمن م یشخانمم امشب پ - 

 بدبخت. از جام بلند شدم. ینگلکم بود بهم بگه س  یکی. یرونزد ب چشمام

 رسونه؟یمنو م یحاال ک  - 

 یرعلیمبود. ام یشکه پاشو انداخته بود رو پاش و سرش تو گوش آذرخش
بارانم بسته بود.  ی. چشماکردیبارانو بغل کرده بود وموهاشو نوازش م
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 یموجیا یهقشنگ شب یافم. قدنز یطوفانم که کنار پروا داشتن حرف م 
 بود. باران از جاش بلند شد. یسپوکرف

 .یمبخواب یریمما م - 

پاشدن رفتن. منم مثل اسکال سر پا بودم. اروم گفتن سه نشه  یرعلیام با
انگار ده  زدنیداشتن تو حس حرف م یننشستم. برگشتم سمت پروا. همچ

. از فردا منم یادنم یناز ا یادم یوار صدا از د یچیسال باهمن. آذرخشم که ه
 یششرلم. حاال من از خدامه.  فقط پ

. با فکر کردن بهش بازم ضربان قلبم باال رفت. برگشتم سمتش. یهکاف  باشم
. ارنجش رو زانوهاش بود و خم کردیکار م  یشداشت با گوش یجد یلیخ

 شده بود. محوش شدم کال. 

. کتو فشردم به خودم زدنیخودم اومدم سرمو تکون دادم. اونا فعال حرف م  به
 ی. وایدهخر  یافتاد آذرخش برام گوش یادم. تازه یشدم. وا یرهخ ینو به زم

 دمیکه د  یوبود؟ گوش  یبرام. اصال مدلش چ   یاوردنش. اصال نینرفته ماش  یادم
 خوابم برد توجه نکردم.  یتو کادوها ول

 ینافذ یلینگاه کردم. سرمو گرفتم باال. آذرخش با نگاه خ ینیسنگ احساس
دستشو  یدم. از گوشه چشمم دیدمنگامو دزد یع شده بود. سر  یرهبهم خ

شده. دستامو توهم قالب کردم و به روبه روم   یرهچونش و بهم خ  یر گذاشته ز
. طوفان و اره افتاده بود و ضربان قلبم رفته بود باالشدم. نفسام به شم یرهخ

 پروا از جاشون بلند شدن. طوفان نگامون کرد.
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 ها. یداز فردا رل یدحرف بزن یکمشمام  یمبخواب یریمما هم م -  

خدا بگم  یزد و دستشو انداخت دور شونه پروا رفتن باال. ا یچشمک  بعد
 ند شد.بگم؟! از جاش بل یکنه؟ حاال من چ   یکارتونچ

 .یایباهام ب تونییم خواییم یاطح یرمم - 

 یککنم. در    یکارشخدا خواسته از جام بلند شدم. کتو گرفتم دستم. حاال چ  از 
. سرمو اوردم باال. معلوم بود خندش گرفته. یدمشپوش یناگهان  یمتصم

 گوشه لبش.  یددستشو کش

 بخند. - 

 شدم. خودشو جمع کرد. یرهزدم و به خندش خ یحیخنده. لبخند مل یر ز زد

 .یمبر  - 

ارنج کت  یین. ته خنده بود. دست من پایشدکت جا م  ینمن تو ا یتا سه
و جلوم راه افتاد.  یبشبود. شل ول خودمم خندم گرفت. دستاشو کرد تو ج

 یدبه خوردش داده. با یچ  ین. ماشاهلل مامان ایرونپشت سرش از در رفتم ب
. دنگاه کردم. سنگ فرش بو ین. چهارشونه به کف زمیساخت  یچ  یابگم خدا

محکم خوردم بهش. دماغم داغون شد. برگشت  یهومنم پاشنه دار.  یکفشا
 شد. یرهسمتم. تو چشمام خ

 ی؟کور  - 

 .یرونحس اومدم ب از 
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 حواسم نبود. یدببخش -  

نداشتم.  یبمبرگشت و به راهش ادامه داد. منم پشت سرش رفتم. ج بیخیال
کتو بزنم باال. اعصابم   ینایکردم است  ی. کال ساکت بود. سعرفتمیارش راه مکن

. بازومو یکمبرگشت سمتم. رفتم عقب  یهوگشاد بود. نچ   یلیخورد شد. خ
سرشو  یهوشدم.  یرهزد باال. بهش خ یناموسمت خودش. است یدگرفت کش

ش و عقب . دستمو ول کرد. دستشو کرد تو موهایمنگامو دزد  یع اورد باال.  سر 
 یکتش. بو یب. دستامو کردم تو جیدگرد کرد. دستپاچه شده بودم شد

 شده بود. یشربت قاط  یعطرش با بو

 داخل. یرمم - 

 یهانبود. با شونه یاصحبت بهم نداد و پا تند کرد رفت داخل.  چاره اجازه
ها  رفتم باال. افتاده پشت سرش راه افتادم. رفتم داخل سالن. نبودش. از پله

 بود و یک همه جا تار

با  اییشهش یز چ یهجسم سفت.  یه. محکم خوردم به دیدمیپامو نم جلو
تو پام احساس کردم. دستمو   یدبرخورد کرد. سوزش شد  ینبه زم  یبد  یصدا

 جلوم تکون دادم.

بار  یهشانس منه.  یخونو رو پام احساس کردم. لعنت  یبود. گرم یز م یه. اوف
 یکمشد. المپم نزد  یسنشد مثل ادم راه برم. خم شدم و پامو گرفتم. دستم خ

 تونستمیبود. تکونم نم
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گرفتم داد   یمکنم؟ بعد دوساعت با خودم بحث کردن تصم  یکار . حاال چبخورم 
 داشت. یدبزنم. پامم سوزش شد

 یست؟ن یکس  - 

به شدت باز شد. آذرخش با   یهووجب باهام فاصله نداشت.    یک  ایبدر تقر   یه
 . با اخم نگام کرد. بعد نگاش رفت سمت پام.یرونهمون لباسا اومد ب

 تو؟ یشدیچ - 

 کردم.  یزوناو لبمو

 شکست. یشهش - 

 کردم لوس شده بودم کالفه نگام کرد.  بغض

 .یتکون نخور یامتا ب یساوا - 

 یغ. جیچیدپام پ یتو یبی. درد عجیینها رفت پاتکون دادم. از پله سرمو
 . دریدمکش  یفیخف

بعدم پروا و طوفان. باران اومد  یه. چند ثانیرونباز شد و باران اومد ب اتاقی
 .یطروشن شده بود مح یکمسمتم. از نور اتاقا 

 باران. یان - 

 سرجاش. موند

 چرا؟ - 
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 .یاشکسته ن یشهش -  

 یفکث ینواومد. خون زم یمد. بعد آذرخش با جارو دسته بلندپا او صدای
 کرده بود.

 . بندمیجارو کن. من زخمشو م یاباران ب - 

 .دیدمیسمتم دراز کرد. با اکرار دستمو گذاشتم تو دستش. جلومو نم دستشو

 . بینمیجلومو نم - 

 و اومد جلوتر. یدکش  پوفی

 پات؟ - 

 .یدمشن یک نزد صداشو

 کفش پامه  - 

 کرد جلو. المپ اتاقشم خاموش بود.  یتمگرفت و هدا  منو

 حواست باشه. - 

وسط اتاقش رفت المپو روشن کرد. جوونم اتاق. نگام به پام افتاد.  موندم
سمت  یدمشد. هول شدم. چرخ ینابود شده بود. خاک به سرم. پارکت خون 

 تم.با پشت برم که از بازوهام گرف خواستمیدر. محکم خوردم بهش. گنگ م

 بینی؟یکال نم  - 

 نگاش کردم. گیج
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 رو تخت تا پاتو ببندم. ینولش کن. بش -  

 بردم جلو. یدفاع  دستمو

 .یشهم یفخواد. تخت کث ینه نم - 

 گردوند و هلم داد.  برم

 برو. - 

 رو گذاشت رو تخت.  یهاول یهااکراه نشستم رو تخت. جعبه کمک  با

 کفشاتو درار.  - 

 .یدخم شدم و درشون اوردم. احساس کردم پام نفس کش 

 باال.  یار پاتو ب - 

بد شده بود.  یلیاروم اوردم باال. جرعت نداشتم به زخمم نگاه کنم. خ پامو
 یبیسوزش عج  یهوبزنه.    ینچشمام رو هم فشار دادم و منتظرم موندم تا بتاد

روهم فشار دادم.   یشتر و چشمام ب  یدمکش  یبنفش کوتاه   یغ . جیچیدپام پ  ینب
 باران اومد. یصدا

 .یز بر  یواش - 

 نداره. یفرق  - 

باران و پروا شده  یافهبسته بود تا بستش اروم چشمامو باز کردم. ق چشمام
 بود گوجه.
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 .یدبخند -  

گرفته بود. خودمم    یلمگرفت جلوم. ازم ف  یشوباران گوش یهوخنده.  یر ز زدن
تو جعبه.  ذاشتیم یلوداشت وساخندم گرفته بود. به آذرخش نگاه کردم. 

 زدم. یخجل یلبخند

 ممنون. - 

. از فکرام خندم گرفت. یمرل  یباز شد برج زهرمار. ناسالمت   یاتکون داد. ب  سرشو
 یزون. منم با کمک پروا رفتم تو اتاق مهمان. لب لوچم اویروناز اتاق رفت ب

 شد. لباس! باران برام لباس اورد.

 .یزنتم یاب - 

 زدم.بهش  لبخندی

 ممنون. - 

 .یدم. لباسام عوض کردم و با درد پام خوابیرونب رفتن

*** 

 شدم. یدار پروا ب یبا صدا صبح

 .یگهپاشو د - 

 باز کردم. چشمامو

 بله؟ - 
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 رمان  کی

 زد تو سرم. بالشتو 

 .یشگاهشد آرا یر ساعت ده بدبخت پاشو د - 

 یشبد یاد. تازه یچیدپام  پ یتو یزیت یلیاز جام بلند شدم. درد خ سریع
 .یینافتادم. از رو تخت اومدم پا

 یینه؟پا یک   - 

 .یرعلیآذرخش، باران و ام - 

 به گردنش داد. قری

 آقامون. - 

که   ییشوو درو بست. از پشت اداشو دراوردم. رفتم دست  یروناتاق رفت ب  از 
بود رو صورتم. به زور شستمش. پوستم قرمز  یدهماس یشمتو اتاق بود. آرا

شال ساده از تو  یهود. با دستمال پاک کردم. لباسام خوب بود. فقط شده ب
 یناخر   رای. بیستمشخص ن یفمکمد دراوردم و انداختم سرم. با خودمم تکل

بودن و داشتن صبحانه  یز . سرمییننگاه کردم و رفتم پا ینهبار خودمو تو آ 
 بلند سالم کردم. ی. با صداخوردنیم

 .یر صبح به خ - 

 که سر تکون داد جواب دادن.  جز آذرخش همه

 .ینبش یاب - 
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 رمان  کی

! بعد یبخورم؟ همه چ  ینگاه کردم. حاال چ  یز نشستم کنار باران. به م رفتم 
بعد  یمخونه ما لباسامون ببر  یم. قرار شد اول بر یمصبحانه از جامون بلند شد

خونه.  یمدر خدمت ما. با همون لباسا رفت یچارهکه ب  یرعلیم. امیشگاهآرا یمبر 
رفتم داخل. در واحدو باز کردم. گذاشتم اول باران بره داخل. لباسم که  یعسر 

 که الزمم بود رو برداشتم.  یزایتو کاور بود رو برداشتم. شونم و چ

بود ست لباسم  یساده زدم. مانتو بلند جلو بازمم که مشک  یپت یه سریع 
 یکه گوش  یابرداشتم. دراخر چشمم خورد به جعبه  یوبرداشتم. تند تند همه چ

روش بود    یبرش داشتم از تو جاش درش اوردم. قاب صورت   یعتوش بود. سر 
رو  ز بود. خط خودمو ا یخفن یلیخ یروش کار شده بود. گوش یلکه با اکل

 یفموداد باران بلند شد. ک  یدراوردم انداختم توش. روشنش کردم. صدا  یمگوش
 .یرونتم و از اتاق زدم ببا لباسم برداش

 .یماومدم بر  یوا - 

 . کاور لباسو دادم به باران.یاوردمافتاد کفشام ن یادماخر  لحظه

 لحظه! یه یر بگ - 

 یرونی. اونا تو سالن بیروناز اتاق جفت کفشام گرفتم دستم و اومدم ب سریع
 رهیچا. بیرونب یمدستم قفل کردم. باهم از سالن رفت یهواحد بودن. درو به 

باال شهر بود.  یباتقر  یشگاه. آراینتو ماش یمکباب شد تو گرما. نشست  یرعلیام
شدم. باران  یادهتشکر کردم و پ یرعلی. از امیدیمساعت رس یمبعد حدود ن

 رو زد. یشگاهآرا یفونآ 
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 رمان  کی

داخل.  یمباز شد. رفت یزیر یک ت یکرد در با صدا  یخودشو معرف  ینکهاز ا بعد 
دادن.   یانجام م  یکار  یهسمت    یهبود که همه داشتن    یبزرگ   یلیخ  یشگاهآرا
 اومد سمتمون. ییبا خوشرو یشگر آرا

 دلم. یز سالم عز  - 

 کردن.  ی. روبوسیدبارانو تو آغوش کش و

 ی؟خوب  - 

 ید؟ممنون. شما خوب - 

 کنی؟ینم یشکر معرف  - 

 دستشو سمت پروا گرفت. باران

 خانم طوفانه. - 

 زد. یلبخند جذاب  خانم

  ید؟رک. چرا خبر ندادمبا - 

 .یدپروارو تو بغلش کش بعد

 شد. یهویی - 

 . دستشو رو به من دراز کرد.یرونبغل پروا اومد ب از 

 خانم آذرخشه. یحتم ینما - 

 گرد شد.  چشمام
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 رمان  کی

 جان دوست مونه. یتانه آرم -  

 سمتم دراز کرد. دستشو

 خوشبختم. - 

 تکون دادم. سرمو

 ممنون. - 

 دست به ته سالن اشاره کرد. با

 طرف. یناز ا - 

آذرخش دلم ضعف رفت از اسمش.   گفت خانم  ی. دروغ چرا وقت یمرفت  دنبالش
 که گوشه سالن بود.  یک اتاق کوچ یهتو  یمرفت

 بمون. ینجاعروس خانم شما ا - 

 کرد به ما.  اشاره

 با من. یایدشما ب - 

 .یرونب یمخسته شدم. از اتاق رفت اوف

 ؟آرزو - 

 و چهارساله اومد. یستب یبادختر جوون تقر  یه

 . یدسالم. خوش اومد - 

 .یمکرد  تشکر 
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 کن.  ییخوشگلمو راهنما یدخترا -  

 چشم.  - 

 برگشت سمت ما. خانمه

 .یدراحت باش - 

 باران. یشپ رفت

 سمت. یناز ا ییدبفرما - 

 که گفت.  ییسمت جا رفتیم

 .یرو صندل یدبذار یلتونوسا - 

. شال و مانتوم در اوردم. موهامو باز یکه دستم بود گذاشتم رو صندل  چیزای
 کردم. کندن تا همشو لخت شونه کردم. سرخ شده بودم. آرزو اومد سمتم.

 اول موهاتو درست کنم. ینبش - 

. خم شد سمت گوشم از گشتیالبوم دنبال مدل مو م یهداشت تو  پروام
 پشت سرم.

 مدنظرته؟ یمدل - 

 »نه« تکون دادم. یبه معن سرمو

 نه. - 

 البومم برا من اورد. یه. یز سمت م رفت
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 .یامانتخاب کن. من االن م -  

 سمت پروا. چرخیدم

 ی؟تو انتخاب کرد - 

 مدل اورد باال. یه

 !یناره ا -  

 اومدنیمدل کامال بسته که از دو طرف صورتش موها به صورت فر شده م  یه
 .یینپا

 .یادخوبه بهت م یلیخ - 

 تکون داد. سرشو

 ی؟تو انتخاب نکرد - 

 باز کردم. البومو

 نه فعال. - 

 مدل مو که موها از پشت جمع شده بود.   یهصفحه توجهمو جلب کرد.    اولین

به صورت فر از پشت افتاده بود. جلوشم مثل مدل مو پروا  یکهو چند ت باال
 یکهچند ت

 .یینپا خوردیفر م ازشون

 !ینبب ینوپروا ا - 
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 رمان  کی

 گرفتم سمتش.  البومو 

 .یاد. بهتم میهعال - 

  ید؟انتخاب کرد - 

 سمت آرزو. برگشتیم

 بله.  - 

 .ینشست رو صندل اومد

 کدوما؟   - 

 .یمنشونش داد مدالرو

 خوبه. - 

 جاش بلند شد. از 

 یم؟مر  - 

 دختر همسن خودش اومد سمتمون. یه

 ی؟بله اج  - 

 اتو بکش. یتاجونوآرم یموها - 

 چشم.  - 

 پروا رو اتو بکشه. یاومد سمتم. آرزوهم رفت موها بعد

 .یصندل ینرو ا ینبش - 
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 که گفت. رفت اتو مو اورد زد برق. گذاشت تا داغ بشه.  یرو صندل نشستم 

 چه موهات خوش رنگه! - 

 بهش لبخند زدم. ینهتو آ  از 

 ممنون. - 

کل موهام کنده شد. زد به اتو که داغ شده بود. شروع کرد به اتو کردن.    دست
 صورتم از درد قرمز شده زود. باالخره تموم شد. اومد جلو و مدل رو نگاه کرد.

 خب. - 

 یافمق یوحاالم و کنهیاورد. چشمام گرد شد. چهارساعت داره اتو م یوو رفت
پوش بخوره و  خواستیقسمت از موهام بود که م یهزار شد. دوساعتم رو 

عالمه تاف بست باال.   یه. موهامو با  یصندل  ینباشه. کمرم خشک شد رو ا  یوو
 رو زد برق. یسبهم اومد. رفت بابل یلیخ

 یست؟گلم تشنت ن  - 

 بهش زدم. لبخندی

 .یاریاب ب یوانل یهاگه برام  یشمممنون م -  

 رو شونم. زد

 حتما - 

 یهو  یوهپارچ ابم یهپا اومد. با  ی. گردنمو ماساژ دادم. صدایارهرفت اب ب 
 اومد. اخ گشنمم بود. یرینیبشقاب  ش
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 رمان  کی

 .ییدبفرما -  

خوردم. دستامو شستم  یرینیشربت با دوتا ش یوانل یهپروام تعارف کرد.  به
. ینیمبارانو بب  یمبر  ذاشتنیو برگشتم سر جام. حدود ساعت چهار بود بود. نم

م دنبال باران. طوفانم دنبال پروا. قطعا من یادساعت هفت ب یرعلیقرار شد ام
شد. پروام  موهاش درست   تدرس  یدبا مروار  یبایسربار اونا بودن. موهام به ز

 زده یدبود و مثل من مروار

 پشت فر کرد. یکه. جلو موهامم با اون چند تبود

 .یرو صورتت. برو اون صندل یم. بر یشد یمبارکه گلم عال - 

بود. اون   یعال  یعنیبه خودم نگاه کردم. خوب بود    ینهجام بلند شدم و تو آ   از 
 نگاه به منو پروا کرد. یه. یرونخانمه از تو اتاق باران اومد ب

 .ین. دخترا کارتونو که بلدیدشد یبه به. عال - 

 تکون دادن. سرشونو

 یناش؟بله خانم. فقط مدل و ا - 

 تا بهتون بگم. یایدرفت بگم. ب یادماره  - 

. اونا رفتن. منم رفتم رو اون یمم. فکر کنم ما قراره نظر بدنگاش کرد یچ  مثل
چرخ   یز حالت م  یزیچ  یهاومد. رفت    یقهکه گفت نشستم. بعد چند دق  یصندل

منو پروا. شروع  یبود. گذاشتش وسط صندل یشدار اورد. روش پر لوازم ارا
 .یدکردنم. حدود دوساعت طول کش  یشکرد به آرا
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 رمان  کی

  

 ساعت هفت بود از جام بلند شدم واقعا تقریبا

 یلیخ ینکهشده بودم با ا عالی

 خوشگل شده بودم دوست داشتم یبود ول ساده

 لبم پرنگ تر باشه چون رژ 

 شدم و از آرزو یخیالشبود ب یرهت لباسم

 ینوراز ا ییدبفرما -کردم    تشکر 

 یملباسامونو برداشت یدعوض کن لباساتون

 سمت اتاق بارانو یمرفت و

 بودم به کمک پروا لباسم رو یدهند فعلن

 کفشا ست لباسم  پوشیدم

 جا دادم یهاضاف یلوسا یدمهم پوش رو

 خفنمو یو گوش یفمک  تو

 ست کفشم  یک کوچ  یدست  یفتو ک گذاشتم

 تا بارانو یرونب یماتاق اومد از 

 خوب یلیباران خ یوا -دهنم  وا موند   دیدم

  -اهم   -  ی؟؟؟جد -  شدی
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 حواستون به خودتون یدشد یعال شمام 

 پروا پشت  باشه

 من که اقامون هوامو داره  -ناز کرد   چشمی

 حواسش باشه  یدبا آرمیتا

 هرسه تاتون -خانمه اومد سمتمون   همون

 آقا داماد اومدن  یدشد عالی

 بردار یلمشد اول باران بره چون ف قرار 

 در بود.. پشت

#153 

 ��من -تنبل  -خانم ��

 مزاحم پروا و طوفان یخواستمم ینکها از 

 ینماش ینداشتم کاشک  یاصال حس خوب  بشم

 پس  یناها گفتم ماش میووردم

 کجاست؟! خودمم  یدنبرام خر  یناکه خاله ا  ماشینی

 یخانواده وقت  ینا یشدم از کارا گیج

 یمکه باران سوار شده رفت  یمشد مطمعن

 ینلو ماشج یرعلیام ینماش بیرون
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 رمان  کی

 یشهبودن باران دست گلشو از ش طوفان 

 بردار یلمو داشتن واسه ف یرونبود ب اورده

 ینکدادن طوفان با ع یتکون م دست

  ینداده بود به ماش یهخفنش تک دودی

 هم رنگ  یرهنزده بود با پ یمشک  تیپ

 پروا عقب موندم تا باهم حرفاشونو بزنن. پیرهن

  یترکوندنو الو م یزدنداشتن حرف م هی

 احساس مزاحمت کل یینانداختم پا سرمو

 با   یخوردم وجودمو

 هوا  یدمسه متر پر  ینیترمز ماش صدای

  یمشک  یساوردم باال جنس سرمو

  آذرخش

  ینضعف رفت از ماش دلم

 یرهنشمپ یشد بازم ست مشک  پیاده

  یمبود ناخداگاه ست شد مشکی

  ی؟؟شسوار  یخوا ینم -  ینداد به ماش تیکه

  ی؟؟با من -کرده بودم با منه..   کپ
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 پشت سرتم  یوار نه با د -  

 یمن قلبم خرابه با صدا یگیمادر نم وای

 سرمو برگردوندم سمتشون  طوفان

 کل کل تون تموم  یشمام وقت  یمما رفت - 

 با پروا سوار شدن پشت یاینب شد

 بوق بوق راه یرعلیام ینماش سر 

 رفتن  انداختن

 سه  -سمت در راننده و بازش کرد   رفت

 نشت پشت  یوقت دار ثانیه

 به خودم اومدم قدم برداشتم که برم رل

 یدمپاشو گذاشت رو گاز سه متر پر  یهو

 خندش بلند شد  یصدا هوا

 بهم.. یدمحرص سوار شدم و درو کوب با

#154 

 ��من -تنبل  -خانم ��

 یفموقطع کرد و حرکت کرد..ک خندش

 پشت..حاال برگشت برش گذاشتم
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 اهنگم نذاشت . یه یحت  یمپشت سرشون بود یبا.تقر  میدارم 

 که داشتم کار کردن با ضبط   یسابقه خوب  از 

 یگوش  یهزنگ  یبلد نبودم صدا رو

 یخوا ینم -دست نبرد برش داره   یحت  اومد

 برگشتم سمتش  یجگ  ی؟؟بد جواب

 یگمم -بهم کرد   ینگاه  یمبله؟؟؟ ن - 

  ی؟؟؟جواب بد یتوگوش  یخوا نمی

  یمهه..گوش یگهم یموندم تا بفهمم چ  یکم

 درش اوردم  یکمکوچ  یدست  یفتو ک از 

 اخه پروا بود شمارش تو خطم یتو خفن چقد

 ما  یآر -الو بله؟؟؟   -  بود

 به آذرخش بگو بره یهسمت آتل یریمم داریم

  یریمکه قرار عکس بگ  ییجا سمت

 باشه فعلن  -  یایمم یاریمعکساس رو م ما

 یگهم -کردم    یکرد .بهش نگاه   قطع 

 که قرار عکس   ییسمت جا برو

  یگهد یابونخ یهتو یچیدناونا پ بگیریم
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 گشتم   یمتو گوش یکم 

 بلد بودم گذاشتمش یباکردن باهاشو تقر   کار 

 یشهم -  کیفم

 سرشو تکون داد  ی؟؟؟اهنگ بزار یه

 روشن کرد و اهنگ ضبطو

 راحت یزاشتیگذاشت نم  مالیمی

 رمم ی!! خوابم برد کاشک یبود تر 

 بفهمه یزاشتماهنگ م یهبود  باهام

  یهچ اهنگ 
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  یشدیماز شهر خارج م یباتقر  یکردمم یرونب نگاه

 یمگرم بود کولرو تنظ  یلیخ هوا

 یهوودم تو حس رو صورتم رفته ب کردم

 اهنگ اومد کامال گوشم یهبلند  صدای

 خنده یصدا -هوا   یدمشد سه متر پر  کر 

 بلند شد ناخداگاه برگشتم آذرخش



  

 
299 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 بگم یزیخواستم چ یتو بازوش م زدم 

 یلدل ینبگم به هم یدونستم چ  ینم که

 یهتو یچیدپ ینهبستم و دست به س دهنمو

 دهنم وا موند  یخاک  راه

 کجاست مادر از سمت  یگهد اینجا

 بلند بود که یو راست درخت ها چپ

 خورده بودن و باعث شده یوندپ بهم

 افتاب لبجبازانه ینرو زم یوفتهب یهسا بود

 وسط برگها و شاخه ها معلوم بود  از 

 دارم یدمچقد قسنگه د ینجاا یوا - 

 دادم و یهباز تک یدمم سوتی

 بستم معلوم بود خندش گرفته  دهنمو

 بود .رفت سمت چپ یدو راه  یهجاده  ینا آخر 

 یقهحدود ده دق بعد

 مثل جنگل االن ییجا یهبه  رسیدیم

 خوب بود  یلطمن خ یکنمم قش

 بلند و سبز اصال کف کردم  یها شاخه
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 یادهتوجه بهش پ یپارک کرد..ب  ماشینو 

  یمکنار هم راه افتاد  شدم

 که مثل جاده  ییجا یه سمت

 بود انگار واسه قدم زدن بود چون باریک 

  یرو نبود .شکوفه ها ماشین

 رو درختا بود سرمو باال گرفتم  یدو سف صورتی

 یدمنفهم یهونگاشون کردم  و

  یشد و پام رفت رو چ  چی

 و  یدکش  یخفه ا یغ رو هوا ج رفتم

 حرکت یه.با  زدم به کت آذرخش چنگ 

 از ترس ضربان گرفتم

 بوق یصدا یهورفته بود باال  قلبم

 اومد  ماشینی

#156 

 ��من -تنبل  -خانم ��

 ازش جدا شدم ابروم رفت پروا از شریع

  یطونا؟؟؟ش یکردینم یکار چ -شد   یادهپ ماشین
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 ینهمه مون ا -کرد    یزیخنده ر آذرخش 

 االن با خاک یشناسیمم یوپا چلفت دست

 جمعش کرد..البته درستم یقادق -کرد    یکسانم

 پس کجان؟؟؟  -  یشمونطوفانم اومد پ گفت

  یاندارن م -اشاره کرد به جاده   پروا

 یلمبردار داره ف یلمف یمجلو اومد ما

 نور آفتاب یر سرمو تکون دادم ز میگیره

 سوختم بالخره اومدن  یم داشتم

  یدادداشت دست گلشو تو هوا تکون م باران

 اهنگشون یصدا یزدبوق م امیرعلی

 اومد  یم ینجاا تا

 یلمف ماشین

 بهشون یجلوشون بود..لبخند بردارم

 بردار یلمپارک کردن ف ینارو.ماش زدم

 یپکه دوتا پسر بودن با ت  ها

 ینوشدن پسره هم شد و دورب یادهخفن پ هنری

 که  ینجلو در ماش ینزم گذاشت
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 شه  یادهخواست پ یم رانبا 

  یرعلیم! امیه؟چ یامسخره باز ینا اوف

 یلمقطع کردن ف یلموشد ف پیاده

 سالم داد فقط  بردار 

 تکون دادم طوفان دست پروا رو سرمو

 و کمکش کرد از  گرفت

 بردارام یلمرد بشه ف یخاک  قسمت

 رفتن منم مثل ستون جلو

 یرعلیوبودم وسط باران دست ام وایساده

 واسمون یپشت چشم گرفت

  یدنگاه هم کن ینبمون ینجوریهم -کرد    ناز 

 برگشت سمت آذرخش  بعد

 تو!؟ کمکش یهست  یچه دوست  - 

  یگهد یادب کن
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 از تاسف تکون داد و رفتن آذرخش اومد یسر  بعد
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 نگام کرد  یطوندستمو گرفت ش سمتم 

 نه؟؟ چشم غره یمدوست خوب - 

 یمباهم رفت یلیخ -بهش رفتم   خفنی

 که  ییبه جا یدیمسر اونا رس پشت

اصال نگم بهشت بود دست آذرخشو ول کردم فقط   یرنخواستن عکس بگ  می
 خاک

 بردار اومد  یلمف یسنگ نبود صدا بود

  یریماول ما با عروس خانم و اقا داماد م - 

  یزنیمکه کارمون تموم شد صداتون م  بعد

 بود  ینا یش..خوبرفتن وسط جنگل اونا

 ی.باد خنک  یههمش درخت بود و سا که

 یاومد نگام خورد به دستم برا می

 که از راه شمال گرفتمو  یبار حلقم ا دومین

 بود دستم  انداخته

  یارمعکس درش م واسه

  یوقتبد نکنن  فکر 

  یزدرفت اونور داشت با تلفن حرف م آذرخش
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 حوصله یبچم ب  یشدجابه جا م ینبود ه  انتن 

 کردم اون دوتا کفتر  یدرختا نگاه م به

 یکاشک   زدنیداشتن عاشقانه باهم حرف م عاشقم

 که دوره   ینمبود خسته شدم سرپا ماش صندلی

 ..سکته کردم یه  ی؟؟خسته شد - 

 دنبالش رفتم  یاب -اهم دستمو گرفت   - 

 تنه درخت بزرگ بود مانتوم یه ینجاا ینبش - 

 کردم و نشستم   جمع 

 یسادهسرپا باال سرم وا یدپاهام ترک اخیش

  یکردکار م  یشو داشت با گوش بود

 یرعلیباران و ام یکردمفکر م داشتم

 آذرخش  -آشنا شدن   چطور 

  یکردنگام م یجور خاص یهبلند کرد  سرشو

 بله؟؟؟  -  یمدزد چشمامو

 آشنا شدن؟؟؟ .کجا   یرعلیباران و ام - 

 چه عشق -تو شرکت .نشست کنارم   - 

 یشوشد؟؟؟ گوش یبعد چ  باحالی
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 رفت آمد  -کتش    یبتو ج انداخت 

 یرعلیمباهم بعد انگار عاشق هم شدن ام داشتیم

 . یخاستگار یانبعد م یگهباران م به

 یرگذاشته ز  دستمو

 شدم  یرهو بهش خ سرم
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 چه زود پسرخاله یگهجمع کردم االن م خودمو

 پروا اومد یخوشبخت شن صدا -  شد

 از جام بلند شدم  یزدداشت صدامون م که

 دستتو  -نگام کرد   یطونش یچشما با

 با حرص یای؟؟؟خودت م یارل جان  بگیرم

 دلم یاب -  یدکردم اروم خند  نگاش

 موسوخت با همون حرص دست واست

 سمتشون  یمدور بازوش باهم رفت انداختم

 اره  -تموم شد پروام دست طوفانو گرفت   - 

 یمباهم رفت بریم
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 بردار به وسط گلها یلمدرختا .ف وسط 

 اونجا  یسیدجفت جفت وا -کرد    اشاره

 عاشقانه ژس گرفتن  یلیو پروا خ طوفان

 که قبال  یرعلیمو ام باران

 بودن مثل اسکال نگاشون کردم  اونجا

 ابروهامو انداختم یگهد یایدب - 

  یخوادعکسا م ینا -.  باال

 تا چندسال بمونه

 جفت؟! . یچ  یعنی. دیگه

 《آذرخش》

  یبهش رفتم اخرش مال خودم یغره ا چشم

 《آرمیتا》

کنارهم فقط به   یدبمون یستن یاز خانم ن -کالفه شده بود    یبردار حساب  فیلم
 عنوان

  یدعروس خانم و آقا دوماد بمون دوستای

 یشمن شرمنده اخه همش پ کنارشون

  یدفک کردم رل همید
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 بله اقا رل هستن . -دهن وا کرد .  باران 

 کردن   یها قاط  بیچاره

 از گوشه یسیدوا یایدخوب ب یلیخ - 

 به آذرخش کردم  ینگاه پر حرص چشم

 ییراه افتادم سمت جا و

 گفتن .  که
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کنار پروا   یسادمبود و راه رفتن با کفش پاشنه بلند اسون وا  یخاک   خوشبختانه
 تو گال من

 راست و آذرخشم رفت سمت سمت

  یدادم یحبردار توض یلمف یرعلیکنار ام  چپ

 مانتو یدخوا ینم -دست به من اشاره کرد   با

 به پروا نگاه کردم مانتوش دربیارید

 یناست یرهنشپ یاورده بود ول در 

 ربع بود ماله منم که سه ربع پس دراوردم  سه

 که شالشو دراورده بود  پروام
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 و کاله بزرگ ست لباسش رو به  

 صورت کج گذاشته  

 مانتوم پرت کردم اونور  بود

چشماش تو کاسه چرخوند   یارمشالمو درب یدبا یحتم -سمت باران   برگشتم
-  

 گفت با من چشم  یآذرخشم هرچ  یگهد اره

 بهش رفتم یتوپ غره

 داره  یچه دل خوش ینم..ا

 کندم و پرت کردم اونور   شالمم

 عکس  یه یدمبه موهام کش دستی

 یخب دوستا -  یمهمون ژس گرفت با

 اقا دوماد یسمت و دوستا یهخانم  عروس

 اها خوبه حالم یسندگه وا سمت

  یدش یرهبهم خ یحالت خاص هب

  یبه چشما یسادیمکه گفت وا  مدلی

 شد  یعال -شدم   یرهخ آذرخش

 با پسرا گرفت چندتام یرعلیام چندتا
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 . یدمشال و مانتوم پوش یمدخترا گرفت ما 

 بود آذرخش یمحدود هشت و ن ساعت

 بود همون برج زهرمار  شده

 نگامم حتی

  نیخودمو رسوندم به ماش یبا سخت  نمیکرد
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 یباز یوونهکه همش د یرعلیشدم درطول را برعکس طوفان و ام سوار 
 ییو ال یوردندرم

 داده بود به یهاروم دستشو تک یلیخ میکشیدن

 دلم گرفت  یرفتو پشت سرشون م پنجره

مچ پام به خاطر  یشهدادم به ش یهبه منم منتقل شد سرمو تک یشمنف انرژی
 چندبار ینکها

  یکرددرد م ینخواستم بخورم زم یسنگا م رو

 یدست   یففقط ک  یمشد  یادهبوق بوق پ  یبه باغ با کل  یدیمرس  یقهدق  یستب  بعد
 شدم  یادهبرداشتم و پ یکموکوچ

 رو داشتم که مادرشو گم کرده بود پروا که داشت  ییکوچولواون دختر  حس
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

و بارانم داشتن  یرعلیام یدنخند یو م یووردمدر  یطوفان مسخره باز با 
 زدند  یکه داشتن دست م  یتیجمع ینداخل ب یرفتنم

جوشش اشکو تو  یسادقلبم وا یدمکه د یزیچرخوندم تو جمع با چ نگامو
 چشمام حس کردم 

بغل آذرخش اونم بغلش کرد بعد عسل دستشو انداخت  یدبا ذوق پر  عسل
 یزهرمارآذرخش واسه من که برج  یدور بازو

 یتاآرم یرماشکامو بگ یزشسرمو گرفتم باال و به اسمون نگاه کردم تا جلو ر 
 !؟ .یدل نازک نبود ینقدتوکه ا

 مهرسا یالدبه جمع نگاه کردم حاال همه جمع شده بود پارسا و سوگند م باز 

 یاری!؟ رفتم جلو پاهام  یشهحس نم  یبتمآذرخشو عسل طوفان و پروا .چرا غ 
خانم که معلوم  یهخانم برگشتم سمت صدا  -حواسم پرت شده بود   یکردنم

مانتوتون لطفا مانتوم دراوردم  دادم بهش دودل بودم شالمو   -بود مستخدمه   
 بهم  ددرش اوردم و دادمش بهش تازه نگاشون خور  یعنه!؟ سر  یابدم 

 خانم حال شما؟ یتابه آرم -اول دست به کار شد   پارسا
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 . یتونسالم ممنون به خوب -زدم   یزورک  لبخند
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 یخوایم  یزد  یپت  -بهم زد     یمهرسا و سوگندم دست دادم سوگند چشمک   به 
کردم  یزونبعد نامحسوس به آذرخش اشاره کرد لبام آو ی؟؟؟ببر  یودل ک

رلن  یتارفته آذرخش و آرم یادتخانمم انگار  -پارسا نگاهشو زوم زنش کرد 
 -وسط    یدنداره مهرسا پر   یتاروشدن به آرم  یکحق نزد  یکس  یهع ثانوتا اطال

 ما که یول

جمعش کرد    یشهم  یبحث داره خطر   یدباران که د  ینیمب  یم  یگهد  یچی  داریم
 یددست آذرخشو کش یوسط عسل فور یمها بر  یمه.عروس یخیالبچه ها ب -

 کردم  یبرد وسط سع

 نکنم  نگاشون

 یرعلیعوض شد!؟ همه دوتا دوتا رفتن وسط ام یهوشده بود..چرا  سردرگم
 داشت  یدرخواست اهنگ اروم

هفت   یستپسر حدود ب  یهسرمو گرفتم باال    یی؟؟؟تنها  -شدم     یرهکفشام خ  به
قد بلند دستشو سمتم دراز  یدسف یرهنبا پ یهشت ساله کت شلوار خاکستر 

تکون   یگهر دپس  یهنگاه به جمع کردم عسل داشت با    یه.  یم؟دور بر   یه  -کرد   
جام بلند  ز دستمو گذاشتم تو دستش..ا یگهدختر د یهآذرخشم با  خوردیم

 شدم

بله  ی؟؟؟رل دار -نگاش نکنم   یکردمم یمعذب بودم..سع یکموسط  یمرفت 
 یکنهکه رلشو ول م  یهچه دوست -اره سرشو تکون داد   -سرمو گرفتم باال  

 سوال منم هست  ینا یقا.دق
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 یکارت خواستم برم که دستمو گرفت  یهنگ تموم شد منداشتم بدم ا جوابی 
رو من حساب کن و رفت برگشتم که برم  یداشت  یهرموقع کار -داد دستم  

سرمو گرفتم باال..آذرخش دستمو اورد باال و  یکیسمت جامون که خوردم به 
 کارش دارم   -کارتو ازم گرفت رو هوا تکونش داد  

  یدد یعقب گرد کرد رفت ه  و
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عروس  یگاهفعلن وسطم رفتم سمت بچه ها که دور جا یدمخودم اومدم د به
 یمیتاونجا بود از صم یددوماد جمع شده بودن همون پسر که با عسل رقص

 نامزدشه یدمفهم ینشونب

 پسره برگشت سمتم  یتاآرم ینمآها ا -بهشون   یدمرس 

 یسشاصال چرا با همه مقا  یرسیدآذرخش نم  یبه پا  یداشت ول  یجذاب   چهره
پارسا دستاشو   ینهمچن  -من رادمهرم خوشبختم سرمو تکون دادم     -!؟   یکنمم

 رل آذرخشه  یتابگم آرم ینجاالزمه ا -بهم   یدکوب

 یهقض ینبه ا یآذرخش حس خوب  یکردماحساس م یندادن به ا یریگ  اوف
بعد  یاداشت کچلم کردزن د ینما یاب -نداره رادمهر برگشت سمت عسل  

 برگشت سمت جمع 
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 یشوندنبال دخترم واسه داداش ا یریم!؟ ما هرجا که میددون ینم یعنی -  
از دوستامو تور  یکیبه نظرت  -کنه بعد صداشو دخترونه کرد    یولمون نم

 نکنم واسه آذرخش!؟ 

پس  -  یدخنده جمع رفت هوا به آذرخش نگاه کردم لپ عسلو کش صدای
گفتم   یبود دروغ بود اگه م یباز یهفقط سر  یهقض یندخترباش ا بازم دنبال

  یسادقلبم وا

بست بچهام تعجب  یخرگ هام  یلحظه تمام خون تو یک کردم   احساس
باشه   -   یگهتمومه باران رحم کن د  یاصال کات باز  -جمعش کرد     یالدکردن م

ز سوال خوب ا یهسر فرصت  یشرطو گفتم ول ینشدم ا یمونباو اصال پش
راهو بچم نفس بکشه برگشتم  یدباز کن -خاله اومد   یصدا یپرسمآذرخش م

  صداشسمت 

 مادرشه  یدمکه با مامان گفتن باران فهم  یگهخانم د  یهبود  خاله

 از جاشون بلند شدن خالم رفت بغلشون کرد.. یرعلیو ام باران
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 ��من -تنبل  -خانم ��

عروس گلم چطوره؟؟؟   -  یدبوس یشونیشوخانمه اومد سمت پروا پ یکی اون
 -طوفان بلند شد     یمنم خوبم صدا  یتو خوب باش  -   ید؟؟؟ممنون شما خوب  -

  ی؟؟؟مامان پس من چ 

 زد به شکم طوفان  مامانش
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 یبه دخترم با خنده نگاشون کردم با صدا  یکنیم  یقدت سه برابر منه حسود  -  
 ها؟؟؟ یگیرینم یلتحو یگهد -خاله برگشتم سمتش  

 چند روز کال سرم شلوغ بود ینخاله جون ا یهچه حرف ینا -دستشو گرفتم   
  یدونمم -دستمو نوازش کرد  

 یبهت بگم لبخند یزیچ یه یبنداز حتم یادمبعد  یاالن که شلوغه ول راستی
اعالم کرد وقت شامه همه رفتن سمت   یجیمهمونا د  یشچشم رفتن پ  -زدم   

 - از جاشون بلند شدن   یمو باران شام بخور یرعلیقرار بود ما با ام شونیزام
 داخل  یمبر 

اماده کرده بودن همه رفتن سمت داخل منم پشت سر پروا و  یز م یالو داخل
 طوفان حرکت کردم 

زن بود   یکردم  یمهاشو تنظ  یهو پا  ینبردار داخل داشت دورب  یلمداخل ف  رفتیم
 خداروشکر

 شده بود  یدهکنار هم چ  یبه حالت جالب یزهام 

هاگرد  یز دونفر کنارهم نشستن اخرش آذرخش نشست منم کنارش م دونفر 
 یبایبردار مونده بود وسط غذا ها به ز یلمشده بودن و ف یدهچ

شده بودن وجود آذرخش کنارم باعث شده بودتمرکزم از دست بدم  گذاشته
 خواست بپره تو گلوم  یم چندبار غذا مدستپاچه شده بود

 یمتا مهمونام تموم کنن غذاشونو بعد بر   یمبمون  یکمتموم شد قرار شد    بالخره
 کردم   یز دست و صورتمو با دستمال تم
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

  یز تم یزاروم یع نفر سر  چند 

تا  یدصحبت کن یکمخب  -بردار باز اومد .  یلمو غذا هارو جمع کردن ف کردن
  یرمبگ یلمف

 از جاشون یالدمو  پارسا

 ها  یز اومدن وسط م یمما برنامه دار -شدن   بلند
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 ��من -تنبل  -خانم ��

  ینپانتوم یدماومد..از حرکاتش فهم یالدم اول

 یول یگنم یچ  یدمفهم یباحال بودن نم یلیزده شده بود خ یجانه جمع
 جالب بود..خوب تاحاال

 کنم   یباز یننداشتم که باهاش پانتوم کسیو

فکر کردم    یکمنه    یسرشو تکون داد به معن  یالد..میآشپز   -حدث زد     امیرعلی
 سرآشپز؟؟  -

 بعد برگشت سمت پارسا.. ینآفر  -به هم برگشت سمتم   یددستاشو کوب یهو

 در اورد  یز م یر کادو از ز  یهبعد  یادبده ب - 

 تعجب نگاش کردم  با

 مثل یه؟؟چ ینا - 
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 ینا -بازا گرفتش سمتم   شعبده 

 با خنده یباز یمن به شماست بانو هدیه

  یقلب قلب یگرفتمش جلد صورت   ازش

 بود کتابه گذاشتمش کنارم معلوم

 ادا ی.پارسا اومد وسط بعد کل یز م رو

 یکیکتاب فروش بود   یهچ یدمفهم طوفان

 یهبلند شدم گفت غذا خوردن از جام   اومد

 ینولطفا ا یشهم -  یدمبا روپوش د خانم

 یباز اهنگ پل یرونب یمبا بچه ها رفت یحتم -سرشو تکون داد   یدبردار واسم
 شد و همه

 وسط من موندم شکم پر ریختن

که نشسته بود و داشت   یدمخاله رو د  ینشستم رو صندل  یناا  یرقصنچطور م 
 یایبا خنده به مسخره باز

 کرد   یو پروا نگاه م باران

جشن بهتون خوش   ینجاتا ا  یدوارمخوب خوب ام  -اهنگو قطع کرد     یجید  یهو
دعوت کنم  ینشوننازن یخوام از عروس و دوماد و دوستا یگذشته باشه م

 سن  یرو یانب
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 رفتن وسط منم رفتم  یدکن  یزحمت وسطو خال بی 

دست زن  یهرک  شد و چراغا خاموش شد نور افتاد وسط یپل یماهنگ مال یه
 آذرخش  یاع آر -خودشو گرفت شروع کردن  

 سمتم به اجبار همراهم شد اومد

 سرد بود   دستاش
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 ��من -تنبل  -خانم ��

آرامش  یمخورد یبود اروم تکون م ینشتو س یشونمپ یینانداختم پا سرمو
 داشت  یبیعج

 آذرخش!؟  یباهام سرد ینقداز چشمم بود چرا ا یقطره اشک  ناخداگاه

سرمو گرفتم باال و به چشم   یدعقب کش  یکملباسشو حس کرد    یسیکنم خ  فک 
 یگشتم یزیچ یهبود تو چشمام دنبال  یک شدم همه جا تار یرههاش خ

 سردرگم بود 

به نور واکنش نشون  یعکه برقا روشن شد سر   یمبود یرهبهم خ همینجوری
 یسرمو گرفتم باال نبودش اه لنت  چشمامو بستم ییندادم و سرمو انداختم پا

 از یعسر 

 خارج شدم  یتجمع بین

 چشم دنبالش گشتم نبودش رفتم پشت با
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 چند تا دختر پسر نشسته بودن حرف باغ 

 خواستم  یزدن نبود برگشتم تو باغ م می

 در که بازوم از یک نزد برم

 برگشتم سمتش..خاله یشد .عصب یدهکش  پشت

 دختر شما یوا -  یزدنفس نفس م بود

 یدخوا یباران م یش! برو پکجایید؟

 ینمپسر بب ینمنم برم دنبال ا یریدبگ عکس

 یدمبعد رفت سمت در پامو کوب کجاست؟؟

  یگاهو رفتم سمت جا زمین

 بردار داشت یلمها اونا جمع بود ف بچه

  یرعلیباران و ام یسنچطور وا میگفت

 به هم وسط بودن پارسا و نامزدش چسبیده

 و مهرسام کنارشون . یالدمچپ و  سمت

 بود پروا و طوفان سمت یژس باحال خیلی

 یسادهبدبخت وا ینگالیمنم مثل س راست

 کنارشون .  بودم

 اومد سمتمون  یخورد بهش داشت م نگاهم
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 اونور نگاه کردم  ینور نگامو گرفتم و به ا سریع 

#166 

 ��من -تنبل  -خانم ��

کردن من  یم یداشتن شوخ  یهاومد بق یپیچونممعلوم بود دارم م قشنگ 
آذرخش کنارم قرار  یشهتموم م یمهمون  ینا یک   یکردمنگاه م ینداشتم به زم

 یکم یدش یکانگار نزد ینباو دشمن هم یدش یکنزد یکمخب شما  -گرفت  
  یکشنزد

 یسیدبه خانم وا یکتر حاال شمام نزد -کالفه اومد سمتمون    شدم

 -. خانمه برگشت سرجاش   یسادکنارم وا  یول  یکنهنم  ینکاروبودم که ا  مطمعن
 دو..سه گرفت . یک 

 نفسمو آزاد یروناز  کنارش اومدم ب سریع

 دست به دست هم دادن تا یاکل دن  کردم

 گوشه   یه یسادمباهاش روبه رو کنن وا منو

 عکس گرفتن و کادو دادن رفتن رفتم سمت همه

 دست کرد ی؟؟منو اورد یکادو  یپر  -  پروا

 کادو رو گرفتم .ست  یااره ب -  یفشک  تو

 خلوت شد یبودم وقت  یرهبراشون خ ساعت
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 سمتشون  رفتم 

 کردم   یبغل کردم و براشون ارزو خوشبخت  باران

 گفتم کادومو  یک ست دادم و تبر  یرعلیمام به

 باهاشون گرفتم  یعکس تک  یه دادم

 یمن یکساعت حدود  یرفتنکم کم داشتن م  همه

 روهم یکرددرد م یادچشمام از نور ز بود

 زد  یفعلن داشت اهنگ م یجیدادم د فشارشون

 دوستاشون و خانواده ها مونده بودن  فقط

 یاهم خوب جشن خوب  -اهنگو قطع کرد   دیجی

 به درخواست عروس خانم بود

 کنم به دوستاش   یمخوام تقد یاهنگ م یه

 وسط . یانب که

 یباس پف نه باران رفت وسط با اون ل وای

  یاین؟؟؟نم -زد   یبود چرخ  یباز واقعن

 لبخند از جام بلند شدم پروا مهرسانا و سوگندم با

 یماهنگ شروع شد شروع کرد اومد

 جون تو پاهام نبود.. یگهتکون خوردن د به
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 دنبالش یهبودن با چشم  یرهبه ما خ همه 

 بود دستش یسادهوا یگوشه ا  کردم

 کتش بره باال بود باعث شده بود لبه   یبشج تو

 شده بود  یرهنافذش بهم خ یهموت چشما با

 یالدزدن م یتموم شد همه و دست م اهنگ 

 زدن  یسوت م پارسام
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 ��من -تنبل  -خانم ��

  یهسمت بق یمرفت یدمکش  یقنفس عم چندتا

 ماشاهلل چشم حسودتون -اومد سمتمون   خاله

 برگشتم یدم.لبخند زدم و صورتشو بوس کور 

 باران  یصدا یم؟؟بر  یپر  -پروا   سمت

نه .همون   -سرمو تکون دادم..    ی؟؟کجا بابا انگار از برنامه خبر ندار  -شد     بلند
 پسره

 ینم -  یرسونمتمن م یبر  یخوا یاگه م -اومد جلو   یدمباهاش رقص که
 یریخواد پسر خاله پس پسرخاله باران بود چه گ

 الزم نکرده برگشتم سمتش اخماش -  کردم
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 بهم کرد  ینگاه  یز ت یلیبود خ توهم 

 پسره رو  یکیامم اره ممنون  - 

 دم درم  یاگه خواست  یول یرممن م -زد   صدا

 دست تکون داد و رفت  و

 باباجون یگمکه بهش م  یمسار ت یپرو بود اقا چه

 که حدث زدم پدر باران  یگهاقا د یه با

 خسته -.. یدخاله رو بوس ونییشاومد پ باشه

 یدشمام خسته نباش -برگشت سمت ما   نباشی

  یمتشکر کرد جوونا

 ..یم؟؟بر  -خاله نگاه کرد   به

 بارانم قصد رفتن کردن  یمامان بابا یماره بر  - 

 یالو یاطتو ح ینکادو تولدت فراموشم شد ماش یزمعز  -اومد سمتم   خاله
 یگمآذرخشه حاال م

  یدمصورتشو بوس یارنب برات

 ممنون..حاال - 

 به یدکش  یدست  یارمشم یرمم خودم
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

و رفتن همه رفتن و فقط ما  یمکرد  یباهاشون خدافظ  یهرجور راحت  -  بازوم 
..باران و و خانمش پروا و طوفان آذرخش یالدپارسا و خانمش م یمموند

 زدم به پهلو یرعلیام

 . یفهمیاالن م -  یه؟؟؟چ یهقض -  پروا

#168 

 ��من -تنبل  -خانم ��

خوبه  -بله عسل؟؟   -آذرخش زنگ خورد برداشت   گوشی
  یین..مراقب خودت باش..خدافظ قطع کرد..سرمو انداختم پایبینمتباشه..م

  یکردمم یهواشو داره با انگشتام باز چقدم

رفت اصال عسل کجاست؟؟؟ سرمو گرفتم باال آذرخش دستشو  یادم یوا - 
  -کرد تو موهاش  

 یماها بر -مامانش خوب نبود رفتن   حال

 یلیسمت داخل باغ خ یمراه افتاد داخل

داخل همه ولو شدن رو مبل ها   یمبود رفت یقاط   یشده بود کال همه چ   کثیف
 خانم یلی.منم خ

 رو مبل دونفره . نشستم

 نسبت یالو تو

 یراست  -تر بود   یز تم یلیتو باغ خ به
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 واال -باران جواب داد   یرید؟؟؟عسل نم ماه 

  یطآذرخش که بل یمنگرفت یمتصم فعلن

 باران از جاش یبرامون چه الکچر  گرفته

  یگهد یممام بر  یدخب شروع کن -شد   بلند

 دست  ینا یگهم یگرد شد چ   چشمام

 گرفت و رفتن سمت در بدرقشون  امیرعلیو

ه بعد چند بلند شد رفت تو اشپزخون  یالدخوب م  -برگشتم سمت پروا     کردیم
 با ینم

 گنده اومد   یک پالست دوتا

 لباس توشه اتاقا هم باال  -!؟  یهچ قضیع 

 من -آذرخش برگشتم سمتش   یصدا با

  یستعسل حالش خوب ن یشپ میدم

 از یمنتظر جواب  ینکهبدون ا و

 یاون دختر چ  یرونباشه از در سالن رفت ب ما

 سرمو گرفتم باال و  داره؟؟

 یدمکش  یقعمسقف نگاه کردم نفس  به

  یرماشکامو بگ یزشجلو ر تا
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 عقب گرد کردم یع تابلو بود که ناراحتم سر  خیلی 

 رفتم تو باغ  یرونو از در زدم ب 

 هام فرستادم  یههوا تازه به ر کمی

#169 

 ��من -تنبل  -خانم ��

 از گوشه چشمم یقطره اشک  یچارممن ب چقد

 ضربان قلبم باال بود  ییناومد پا اروم

 و از ینخواست دو زانو بوفتم رو زم یم دلم

 عالمه سوال داشتم  یهبزنم  یغ دل ج ته

 آذرخش عسلو دوست داره چرا همش حواسش اگه

 هست؟! چرا عسل نامزد داره اگه بهم

 یگهدوست داره؟؟ عسل بهش م آذرخشو

  یچوقتکرده ه  ی!! مغزم قاط داداش

 ینمشق بشم اعا ینجوریکردم ا  ینم فکر 

 و رفتم یالمنه برگشتم سمت و سرنوشت
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

بود زدم   یونموهاشون هنوز شن  ی..همه لباساشون عوض کرده بودن..ولداخل 
و نو بود مهرسا تا  یز خندم برگشتن سمتم لباساشون تم یخنده با صدا یر ز
 ابروهاشو انداخت باال  یدمد

 ! .شونهی؟اومد یم یگهساعت د یک - 

 ناز کردم  یپشت چشم انداختم باال و هامو

 سوگند ازم دفاع کرد  ینجوریاسبله ا - 

  یناروا ینبش یاول کن عشقمو اصال ب - 

 لبامو غنچه یگفتبه حالت مسخره م 

  یمرس -و براش بوس فرستادم   کردم

 نکن کبابمون -تو هوا تکون داد   دستشو

 کردم   یزونلب لوچم او کردی

 باال -با دست به باال اشاره کرد   پروا

 اتاق سمت اولین

 لباسا اونجان سرمو تکون دادم و راه راست

 یدمسمت باال دستمو کش افتادم

 ینسوم ینا یچوب  ینرده ها رو

 بودم  یدهبود که ازشون د ویال
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 یهارث یکیممال آذرخش بود  یکیش 

 مال طوفان و باران و آذرخش یکیکه شر   بود

 که تو شمال بود   بود

 اتاقو باز کردم و رفتم داخل اتاق در 

 بود از  نامرتبی

 یدمکه اونجا بود فهم  یها یفها و ک مانتو

 بوده که گذاشتن واسه اتاقی

 و پرو  لباسا

 گشتم کنار تخت بود برش  یفمک  دنبال

  داشتم

 شماره ناشناس یهاز توش دراوردم  گوشیم

 زده بود  زنگ 

#170 

 ��من -تنبل  -خانم ��

 کردم به اسم  یوشس یشساعت پ یک  حدود

 یادمکه اگه باز زنگ زد بدونم   ناشناس

 به زحمت لباسم یفم..انداختمش تو کنره
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 دامن یه یمشک  یلوناوردم از تو نا در  

 گشاد دراوردم چقد مجهز همه  شلواری

 یگشاد اب   یرهنپ یهمارک بود  روشون

 کفشام گذاشتم  یچیشالم که ه اسمونی

 لباسم موهام بسته بهتره االن گرمم پیش

  یینو رفتم پا یرونرفتم از اتاق ب میشه

 خوب -دست به کمر به کارش نگاه کرد   پروا

 توهم یآر یرونب یمبر یزهکامل تم  سالن

 که رو   یمشک  یها یک پالست اون

 ینزم یسرد یار هست رو ب اپن

 داد  یبهم م ینم داشت حس خوب  که

 بود یمشک  یک توش پالست یکه کل  پالستیکی

 برداشتم و پشت سرشون رفتم  رو

  یووردندر م یداشتن مسخره باز پسرا

 یمو رفت یمبرداشت ییدمپا یتو جاکفش از 

 هوش  یفیباغ به اون کث یدنبا د بیرون

 شونه هام افتاد همه  یدسرم پر  از 
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 یپر یکردنخسته داشتن نگاه م یافهق با 

  یمتوان یما م -  یندست بلند رو زد زم جارو

 دستکش یک از تو پالست یمخنده شروع کرد با

  یدمبه بچها خودمم پوش دادم

 خم و راست ینقدگرفتم دستم ا  یک پالست یه

  یکشیدم یر کمرم ت  شدم

 رفت اشغاالرو یالددوساعت تموم شد م بعد

 مام  سر کوچه یتو اشغال گذاشت

  یمعوض کرد لباسامون

  یمدرست کنه بخور یچیرفت  پروام

  یینپا یممهرسا و سوگند رفت با

 نگاه ینهتو اشپز خونه بود از تو آ  پروا

 یگشاد مشک   یشرتکردم ت  خودم

 خوشگل بودن  یجذب مشک  باشلوار 

#171 

 ��من -تنبل  -خانم ��

 کدبانو   -سر دخترا رفتم تو اشپزخونه   پشت
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

نگاه کردم  یز ناز کرد به م یبله و پشت چشم -به گردنش داد   یقر  پروام 
 شربت درست کرده بود 

 یکهم گذاشته بود داشت پنک ییکاکائو  کیک 

 بود مهرسا یچیدهبوش پ یکردم درست

 بشقاب و  یآر -گذاشت تو شربت ها    نی

دوره خودمون  یهسرم اشاره کرد اول  یباال ینتچنگال بزار و به کاب چاقو
 شمردم ضرب دو کردم 

 با شوهراشون ضرب خودشون

 اضافه چاقو چنگالم  یکیحاال  یشنم دو

 کنارش باهم بلندشون کردم بردم سالن   گذاشتم

 به در یولو شده بودن رو مبال نگاه  پسرا

 ساعت یادخواست ب یم یپس ک  کردم

 نشستم  یدمصبح بود چشمم به در خشک شد بشقاب هارو چ چهار 

 با سر یارنرو م یشونمبل دخترا بق ور 

 شربت یاومدن تو سالن هرک  یادز صدای

 توشون یخمبرداشت  خودشو

 شربت یهخنک بودن  بود
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 در اومد  یاومد .صدا اضافه 

 از جام بلند شدم در سالنو یکنممن باز م - 

 در باغ یول ینکردم فک کردم در ا  باز 

 بود یکمباز نبود تار ینمگه ا بود

 به یتونه باشه ه  یم یک   ییعن ترسیدم

 جلو  یرفتمکردم م  یاونور نگاه م اینور 

 راحت شد  یالمبه دم در آذرخش بود خ رسیدم

  یزدبوق م ینبا ماش داشت

 رو اورد داخل  ینشباز کردم براش ماش درو

 بستم و پشت سرش رفتم  درو

 در پشتو باز یسادمپارک کرد وا ماشینو

 یزیچ یه یهوداشت؟!  یکار چ یعنی کرد

 روح از تنم جدا شد  یرونب اورد

#172 

 ♟من -تنبل  -خانم ♟

 توجه بهم عسلو بلند یب  یددور سرم چرخ دنیا

 و برد سمت داخل چشمام تار شدن و  کرد
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 مطلق  سیاهی 

 《آذرخش》

من که عسلو بغل کرده بودم بلند شدن و اومدن  یدنداخل همه با د رفتم
 داداش -سمتم  

  یچیه -شده؟؟؟ سرمو تکون دادم   چی

 یمارستانمامانش ب یشموند پ خواهرش

 اوردمش خونه خوابه  بزور 

موند  -باال جوابش دادم   یرفتمکه از پله ها م یدرحال یرعلی؟؟؟پس ام - 
  یمارستانب

 گذاشتمش رو تخت   از اتاق هارو باز کردم یکی در 

 روش و از یدمرو کش پتو

 از دخترا بگم یکیبه  یدبا یرونزدم ب اتاق

 یدمبود رو سرکش یعسل یرو رو یشربت  یوانل یینعوض کنه رفتم پا لباسش
 یدمد

 معلوم نبود یز رو م ینیتو س یوانل یه

 من خوردم ازش  یهک  لیوان

 پروا سرمو چرخوندم یرو مبل با صدا نشستم
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 مهرسا از جاش یتا؟؟؟پس آرم -  سمتش 

 کجاس!؟   ینمبب یرمم -شد   بلند

 داخل  یادبه در نگاه کردم تا ب یرونرفت ب و

 اومد که مال یبلند یغ ج یصدا یهو

 یورشبود همه از جاشون بلند شدن و  مهرسا

  یرونب یمسمت در رفت بردیم

 م آذرخشششش .رفتم سمتش..هل کرده بود - 

 از جاش بلندش کردم گذاشتمش سریع

 رو کردم سمت ینماش تو

 یزیچ یه -صدام دست خودم نبود..  دخترا

  یدتنش کن بیارید

 ینوبه خودش اومد و رفت داخل .ماش پروا

 کردم و با سرعت دور زدم   روشن

 اومد با لباس سوار شد طوفانم پروا

 سوار شد. سریع

#173 

 ��من -تنبل  -خانم ��
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

از  یمارستانبه ب یدمدونم چطور رس یگرفتم اصال نم  یها سبقت م ینماش از  
 شدم  یادهپ ینماش

 رو بغل کردم یتاطوفان پارکش کن آرم - 

 ینکهبا ا یبردمش سمت در ورود و

 کردم اروم باشم   یبودم و سع یعصبان  خیلی

 پرستار اومد سمتم  یهسمت بخش  بردمش

 رو تخت گذاشتمش رو تخت  یدشبزار - 

  یدبر  -دونستم   ینم یلشمبودم دل آشفته

 نگاش کردم و رفتم تو سالن  یسالن اقا عصب تو

 پاهامو تکون یو عصب یرو صندل نشستم

 کجاست؟؟؟ با سر اشاره کردم به اتاق   -پروا و طوفانم اومدن سمتم   دادم

 یمرفت یروند بدکتر اوم ینچند م بعد

 ضعف داشته یستن یخاص یز چ -  سمتش

 سرمش تموم شه یشک عصب یا

 و رفت  یمتشکر کرد یشببرد یدتون می

 طوفان پروا  ی؟؟شک عصب یچ  یعنی - 

  یشهخوب م -بغل کرد   رو
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 داخل اتاق چشمام بسته بود و سرم تو رفتم 

 کنار تخت   یبود نشستم رو صندل دستش

 یکنیم یکار ن چبا م یشدم دار یرهخ بهش

 ! .دردسر؟

 در اوردم  یمازش گرفتم گوش نگامو

 آذرخش سرمو -هامو چک کردم   پیام

 باز بود سرمو بردم یمهباال چشمام ن اوردم

 یشد ول یدهنش باز بسته م جلو

  یگهم یچ  یدمفهم نمی

 چشماش باز کرد انگار یتاآرم -  کردم  صداش

 چند بار  ینجاشنشد ا باورش

  یمارستان؟؟؟ب -زد   پلک 

 یساوا یاهم از هوش رفت  -تکون دادم   سرمو

  یزنمپروا رو صدا م یرمم االن

 پروا و طوفان کنارهم یروناتاق رفتم ب از 

  یششبه هوش اومد برو پ -بودن   نشسته

#174 
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 ��من -تنبل  -خانم �� 

از سوالش جا  ی؟؟دوسش دار -منم نشستم کنار طوفان   یششرفت پ پروا
 دم خور 

 نه حاال  -چرا دروغ بگم   سمتش برگشتم

 بود که جا خورد با خودم فکر کردم مغزم اون

 یهبه آرامش داشتم سرمو تک یاز ن یکردمخوب فکر م یدکرده بود با  یقاط  کال
 دادم به 

 طوفان برو بگو   -   یرونپروا اومد ب  ینم  یستچشمام بستم بعد حدود ب  دیوار 

شد طوفان رفت..پروام برگشت داخل..دستمو  کالفه  یچارهب یارندرش ب بیان
 گذاشتم

 زانوهام از جام بلند شدم از سالن خارج رو

  شدم

 《آرمیتا》

 گذاشتم رو چشمام فک کنم ساعت هفت  آرنجم

 باشه از تو پنجره معلوم بود هوا  صبحی

  یمسرمت تموم بر  یآر -  روشنه

 که از گوشه  یبرداشتم و اشک  دستمو
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

رو پاک کردم دکتر سرم رو دراورد با کمک پروا از جام بلند شدم   یومدم  چشمم 
 یجسرم گ

 با کمک پروا میرفت

 بود  ینآذرخش تو ماش یمرفت ینماش تا

 عقب  نشستم

برگشتم سمت  یکردمبا خودم مشخص م یفمتکل یدبا یینانداختم پا سرمو
 پروا بهش اشاره کردم

 جونم؟؟  -سرشو اورد سمتم   یک نزد بیاد

 یلمونوسا -بگو بره خونه برگشت سمتم   یپر  - 

 یختمالتماس ر اونجاست

 باشه  -نگام کرد   یکملطفا  -چشمام   تو

 گفت  یچیجلو و به طوفان  یشد سمت صندل خم

 یگهسرشو تکون داد د اونم

 دادم به  یهسرمو تک ندیدم

 175و چشمام بستم # شیشه

 ��من -تنبل  -خانم ��
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 ینع از تو آ   یمساختمون بود  ینگاه کردم جلو  یرونم به بچشمام باز کرد  یآر  -  
 نگاش

 یناز ماش یع و سر  یمسار ت یممنون اقا -  کردم

 شدم با کمک پروا تا در ساختمون پیاده

 لحظه اخر برگشتم سمتش  یبرا رفتم

 یناخر  یشد بود برا یرهنافذش بهم خ یچشما با

 تو چشماش غرق شدم عقب گرد بار 

 یشهکه هم  یدیرفتم داخل درو با کل  کردم

 جلو در باز کرد کفشام کندم یچهقال یر ز میذاشت

 واسه یرفترفتم داخل چشمام داشت م و

 رفتم تو اتاقم و خودمو خواب

 دونم چطور خوابم برد  یرو تخت نم انداختم

 چشمام رو باز کردم  یمگوش  یصدا با

 که جا موند   یمورم کردم گوشنگاه به دور  یه

 برش داشتم شماره یز رو م یدمد یول اونجا

 بود از جام بلند شدم با تعجب جواب پروا

 بدو آماده شو  یالو آر -الو .  -  دادم
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 دنبالت چشمام گرد یادداره م آذرخش 

 پروا؟؟؟ . یگیم یچ  -  شد

  -  یرفتعجله داشت و داشت راه م انگار 

 آذرخش رعلییخونه ام یگهد مهمونیه

 آماده یعسر  یگهساعت د یک دنبالت تا  میاد

 بزن خدافظ بعد قطع کرد  یپت شو

 به خودم اومدم . یهوگرفتم جلو صورتم   گوشیو

 ینکهتا قبل از ا یدآذرخش با گفت

 رفتم حموم  یع خودم برم سر  بیاد

 خشک شده بود دوش گرفتم و اومدم موهام

 موهام خشک کردم  بیرون

 کردم در کمدو باز  یکیدخترونه ش آرایش

 شلوار یهبود پس مانتو شلوار.. یمهمون  کردم

 زاپ دار که سرزانوهاش پاره بود و قد یمشک  

 بود دراوردم مانتو کوتاه جلو بازم نود

 یشرتبود و گشاد دراوردم ت یمشک  که

  یو درآخر شال مشک  یمشک  قرمز 
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 #176 

 ��من -تنبل  -خانم ��

  یدمبافتم و انداختم رو شونه هام لباسام پوش یخرگوش موهامم

 واسه ینهتو آ  یرونبلندمم انداختم ب یها چتری

 یکمکوله کوچ  یفبوس فرستادم ک خودم

 یها یدانداختم توش کل یمگوش  اوردم

  یدمپوش یمممشک یها یبرداشتم کتون  واحدو

 آسانسور زدم خداروشکر دکمه

 یکردما خدا مخد یینبود رفتم پا خالی

 باشه از  یومدهن آذرخش

 دم در بود  ینبا ماش یهگندم پسرهمسا  شانس

 توجه بهش خودمو زدم به اون راه  بی

 بود پس راه افتادم یومدهکه ن  آذرخش

 اومد از یبوق  یصدا یهو یابونخ سمت

 یهآذرخش برگشتم پسرهمسا ینکها فکر 

 دونستم لعنت یکه اسمشو نم  بود

 یدرو کش یشهشانس اومد کنارم و ش ینا به
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 برسونمتون -  یزدبرق م یزشه یچشما پایین 

 هههه من  ی؟؟؟مشرق  خانم

 از کجا یندونستم ا ینم یلیشمفام حتی

 ! اومدم جوابش بدم که میدونست؟

 شدم  یدهشد و به عقب کش یدهکش  بازوم

 به خون نشسته یخدا آذرخش با چشما یا

 کرد برگشت سمت  نگام

 پسره جوابش نداد برگشت یش؟؟؟فرما -  پسره

 دارن؟؟؟ فقط یآقا نسبت  -من   سمت

  یدگرخ  یچارهتکون دادم پسره ب سرمو

 مزاحم شدم بعد گازش یدپس ببخش - 

 رفت آب دهنم قورت دادم گرفت

 یسمت آذرخش نفس ها برگشتم

 خورد  یبه پوستم م یشو عصب داغ

 بگه یچیخواست  یاورد جلو م سرشو

  یابونیمتو خ یدفهم بعد

#177 
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 ��من -تنبل  -خانم �� 

روهم فشار داد چشمام روهم فشار دادم بازوم قشنگ له شد قطره  دندوناشو
 یاشک 

برو باال با ترس سرمو تکون دادم  -هلم داد جلو   یکم  یینچشمام اومد پا از 
 ینکهبدون ا

 داخل اسانسور فعال یدمول کنه کش بازم

 چندم؟؟؟  طبقه -داخل   یمبود رفت پایین

 و نفسم گرفته بود  یشدداشت له م بازوم

 یکن یهمبادا گر  یتاآرم یدمکش یقهفت زدش چشمام بستم نفس عم - 
 آسانسور

 باز کن  -هلم داد جلو بازوم ول کرد   وایساد

 تونستم دستم تکون بدم  ینم حتی

 دونم چطور درو وا کرد رفتم داخل پشت نمی

 برو  -اومد داخل   سرم

بعد به لباسام اشاره  یدهجد یپت -بود   یینوسط هال جلوم سرم پا وایساد
 کرد 

 اتاقت کدومه؟؟؟ جواب ندادم با دادش - 
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 اتاقت کدومه؟؟؟  یگمم -  یدخونه لرز کل 

 پشت یاب -کردم به اتاقم    اشاره

 مانتو یهکرد   رفتم در کمدم باز  سرش

 پرت کرد بغلم چند تا شلوار در اورد  مشکی

 شلوار یهبدتره  یکیاز  یکیکه   یناا - 

 سرمو تکون دادم  یع پاره نباشه؟؟؟ سر  نداری

 بدون زاپم یرفتم جلو شلوار مشک  و

 دراوردم از اتاق رو

 عوض کن و درو بست  یعسر  -  یرونب رفت

  یدبغضم ترک یهو یروندادم ب نفسمو

 یرتخوشحال باشم که روم غ یدبا االن

 عسل از من یپ!؟ نه برعکس تداشت

 چرا با  یگهبهش نم یچیه یول بدتره

 یقچند تا نفس عم یکنهم ینجوریا من

 و لباسام عوض کردم  کشیده

 که عوض کردم   یشلوار یر زدمش ز یشرتت همون

 ..یدمشبلند جلو باز ساده پوش مانتو
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 روح یصورتم ب  یک همون شال مش با 

  یشپ یقهبود برعکس چند دق شده

 انداختم یدرست کردم موهام همونجور آرایشم

 نشسته یرونبرداشتم و رفتم ب یفمک  بیرون

 من آماده ام..بلند شد اومد -رو مبل   بود

  یبشگذاشت تو ج  یشگوش  سمتم

 قدم عقب رفتم  یهاورد سمت کمرم  دستشو

 یشرتموکمرم گرفت دو طرف ت  سریع 

 یها یشلوار درش اورد چتر  یر و از ز گرفت

 یهچندثان ینداد پشت گوشم تو هم بلندمم

 نگاشو اورد  یهوشده بودم  محوش

  یمبر  -عقب گرد کرد   یع به چشمام سر  داد

  یروننفسمو دادم ب یروناز در رفت ب و

 رفتم پشت سرش . و

#178 

 ��من -تنبل  -خانم ��

 زد اروم سوار شدم پاشو گذاشت رو ینوم کنارش راه افتادم در ماشبست درو
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 یابونخ یبه صندل یدمچسب گاز  

 بله؟؟؟ . -زنگ خورد   یمشلوغ بود گوش 

بعد قطع کرد  یاوک  -  یمتو راه -شما؟؟؟ با حرص جوابشو دادم   ییدکجا  - 
دونستم   یفرستاده دنبالم اصال نم  ینوکه ا  یامتونم خودم ب یانگار من کجم نم

 یخونشون کجاست جور

 سمت یرفتداشت م که

 یدیمخودش بود واال .رس خونه

 نرفت یول یابوناون خ به

 رفت . یبعد یابوناونور بجاش خ از 

  یبود اونجا وا ینماش پر 

 خواست یاومدم دلم م یبعد من با مانتو شلوار مشک  یهمجلس مهمونی

 تو یول یوار بزنم به د سرمو

 یهتو یچیدنبود پ یوار که د  ماشین

 که درش باز بود چشمام گرد  ویال

 -..برگشتم سمتش   ی؟؟؟ش  یادهپ  یدیافتخار نم  -بود     ینبود پارت   یمهمون   شد
 ها؟؟؟ .چشم 

 بهم رفت  یا غره
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 شو کولمو یادهپ -  

 عالمه دختر یهشدم  یادهو پ برداشتم

 جوون اونجا بودن رفتم پشت سر آذرخش داخل اشناها داخل پسر 

 مهرسا با لباس  بودن

 ییطال یبا رگه ها یمشک  یبایز خیلی

 تند یکفش پاشنه بلند مشک   و

 یالشونو ییناز پله ها اومد پا تند

 یآذرخش بود ول یالو کپی

 دل باز تر بود  یکم اینجا

 شد باهاش رفتم یر بدو د -بعد دستمو گرفت   یدکرد  یر چقد د - 

  یکی.در  باال

 اتاقارو باز کرد . از 

#179 

 ️⚡نم -تنبل  -خانم ️⚡

 -زدم   ییداد داخل عسل پروا سوگند و در آخر باران لبخند دندون نما هلم
 نشوندم یدسالم جوابمو دادن پروا دستمو کش

 ینا یداومد یر چقد د -تخت   رو
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 به لباساشون  یدی؟؟پوش چیه 

بلند  یدونستم باران از رو صندل یمن نم -شد   یزونکردم لب لوچم آو  نگاه
 یدسف یر لباس حر  یهشد 

 یکمکمدو باز کرد رفت در  یدپاشنه تخت سف یاز گل کفشا یتاج خوشگل با
 به اتاق توجه کردم معلوم

 عکساشون یرعلیهاتاق باران و ام بود

 پر  یز پر کرده بود .رو م اتاقو

 خرس یه یشک و لوازم آراو ال عطر 

 توجه نکردم . یگهرو تخت بود د بزرگم

 فقط اندازت هست .بعد   یناا  -دارم .دوتا لباس دراورد     یلباس چ   ینمبزار بب  - 

 اشاره و شصتشو بهم انگشت

 یکم!؟ یدون  یاخه م -کرد    نزدیک 

 کردم  یز .چشمام ر کوچولویی

 حرکت کوسن یهنگاش کردم با  و

 حاال یاب -تختو پرت کردم سمتش   رو

 یرمممن  ینمنخور بپوش بب حرص
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

عسل دستمو گرفت و   یرونبعد رفت ب  یگهد  یددون  ی.دخترا خودتون م  پایین 
 یبلندم کرد حس خوب 

 رفتم پشت اون کرکره که یآر یگهبدو بپوش د -بهش نداشتم   نسبت

 دونستم  یاتاق بود اسمش نم تو

 دونست یآذرخش نامرد م ای

 یلباس صورت  یهنگاه کردم  یبهم نگفت به لباس اول یول پارتیه

 رو بازوم داشت  ینآست یکهت یه که

  یدمکش  ینداشت کال پوف  یقه و

 کوتاه بود و تا  یگهبود د یچ  این

 . یدمشپوش ی.با بدبخت  زانوم

 تنم بود  فیت

#180 

 ��من -تنبل  - خانم

 چطوره؟؟؟  -  یدمچرخ یرونخودمو انداختم رو چوبه اومدم ب لباسای

 بدو یهعال -برق زد   چشماشون

 .به حرف سوگند یرو صندل بشین

 اورد نشست جلوم با تعجب یصندل یهعسل اومد  یرو صندل نشستم
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 دراورد یفک  یهکردم   نگاش 

 بود کرم دراورد زد به صورتم  یشلوازم آرا یجلوش رو صندل گذاشت

 از -  یکردمنگاش م همینجوری

 با حرفش جا خوردم  یاد؟؟بدت م من

 کرم زد به صورتم به چشماش  یک پنک با

 بودن  یر نداشتم مهرسا و پروا با موهام درگ یکردم جواب   نگاه

 چشماتو ببند بستم چشمامو برام - 

 باز کردم  یدچشم کش خط

 من دوست دارم  یول -زد   ریمل

 کدوم؟؟   -رژ لب دراورد   دوتا

 نبود سرمو تکون ینجافکرم ا اصال

 یدرو انتخواب کردم مال یو صورت  نیا -  یامتا از تو فکر درب دادم

 الک دراورد پروا موهام یهلبام  به

  یدشونکش  ینقدسرم کند ا ازکف

 ینآرامش داشت ا یلیخ یزددراورد دستمو گرفت اروم برام م یصوت  الک
 یبودم فکرا یموندختر .پش

 من فعال یدربارش کردم ول بدی
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 با  یدونم چه رابطه ا نمی 

 داره الکم خشک شد .از اونور مهرسا کل تافو  آذرخش

  یشد یپاشو عال -کرد .   یسرم خال رو

 یرممن م -  یز گذاشت رو م  یلووسا عسل

 ..یرونرفت ب یع و سر  پایین

 چش شد؟؟؟  -برگشت سمتم   پروا

 دونم . ینم -هامو انداختم باال  شونه

 سمت برگشتم

 بود موهامم مدل یعال یشمآرا آینه

 بسته شده بودن  یناز خیلی

  یمرس -روبه دخترا   برگشتم

 . یمنکرد یکار  -اومد سمتم   پروا

  یمکفشات بپوش بر   اینم

#181 

 ��من -تنبل  -خانم ��

با دخترا راه  یمبر  -خوب بود پاشنه تخت بودن پام کردم خوب بود   وای
  یمدمه ها داخل بود رفتکر کننده بود فقط خ  یک موز یصدا یینپا یمافتاد
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 شده بود . یرهت یکمهوا  بیرون 

 بود وسط  یختهپسر بود که ر دختر 

 بود که مشروب کال ینا خوبیش

 با چشم دنبالش نمیزاشتن

  یدمش.اه لعنت به من د گشتم

 بودن . یسادههم وا یعسل روبه رو با

  یزدنداشتن حرف م یکنزد خیلی

 عسلم سرش یگفتداشت م اون

 عسل یهود دا یم تکون

 گفت آذرخشم سرشو تکون  یچی

 .قلبم فشرده شد . داد

 تونم یکه نم  یهچه حس کوفت ینبود محبت داشتم نه!؟ ا کم

 برگشتم یآر -!؟  ینمشبب یکس  کنار 

 تو ییکجا  -سوگند   سمت

 دارم دوساعت

 یمبر  یمخوا یم یکنمم صدات

 برو آذرخش و عسلو یالو پشت
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 . یمکن ما رفت  صدا 

 عقب گرد کرد رفت نفسمو دادم و

 یچبود ه یادز یک موز ی.چون صدا یکشون.حاال چطور برم .رفتم نزد بیرون
  یرسیدبهشون نم یصدا

 بچه ها رفتن -.  یکبردم نزد سرمو

 آذرخش ینگفتن شمام بر   یالو پشت

 تکون داد و گوششو سرشو

 سرمو ی؟؟؟چ  -  یکنزد اورد

 بچه ها رفتن -گوشش   یک نزد بردم

 گفتن شمام  یالو پشت

 سرشو تکون داد دستشو  برید

 رو شونه عسل و در گوشش گذاشت

 گفت و باهم رفتن .  یچی

من فعال خشکم زده بود همونجا کم کم جوشش اشکو تو چشمام احساس   ولی
  یفمکردم .لعنت بهت من چقد ضع

#182 

 ��من -تنبل  -خانم ��
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 درست شه  یدمپلک زدم تا د چندبار  

پاکشون کردم تشنم شده بود از رو   یع سر   ییناشک از چشمام اومد پا  دوقطره
 اب پرتقال یز م

 ینمبش یجابود خوب  یادز یصندل ینمبش یگشتمم یصندل یهبرداشتم دنبال  
  یکس

اومد  یخنک شده بود و باد م یباکردم نشستم هوا تقر   یداپ یصندل یه نباشه
 و با یینم پاروبه روم بودن سرمو انداخت یقاچند تا پسر دق

 اهنگ قطع شده بود و همه داشتن  یکردمم یتو دستم باز لیوان

 یکیشونسرمو اوردم باال  یزدنم حرف

 چشمک زد نگامو فوری

  یدمنفهم یعنیعوض کردم که  سریع

 جام بلند شدم شانسم ندارم از 

 کردن  یکار پس چ ینمبش یقهدق دو

 دو ساعته نرفتم که راحت یالو پشت

 بالخره پروام زن باشن

دونم  یدوست بودم نم یهمن فقط  یکرد ول  ینم یبیغر  یگهبود و د طوفان
 تو ذهنم بعد یادمزخرف م یچرا فکرا
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 مدت ینکنم!؟ ا  یکار خوام چ یم یشمپروا من باز تنها م عروسی 

 وجودشون عادت کرده بودم. به

 ی..حت 

 تونم یآذرخش نم وجود

واقعا اشتباه بود سردرگم بودم آذرخش  ینلحظه نبودنش فکر کنم و ا یک  به
پروام   یتونم بعد عروس  یکنم که فراموشش کنم م  یکار  یدمنو دوست نداره با

 یگهشهر د یهتونم چه برسه  ینم ییتنها ینجاممن ا یول یگهشهر د یهبرم 
 واقعن یگهد

 یسادمدارم!؟ وا من یچه سرنوشت  ینا یرهبگ یمبود گر  نزدیک

ندارم  یگههم د یکردم .کار  ینگاه م یرقصیدنکه م  یتیگوشه و به جمع  که
 کال  یشهپوالمم داره تموم م

 یبدبخت  یاد امروز 

 یوانو ل یدمکش  یافتادم پوف  هام

 انداختم سطل اشغال راه دستمو

 یمسمت داخل تا گوش افتادم

 بهتره. یکاریحداقل از ب بیارم

#183 



  

 
355 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 ��من -تنبل  -خانم �� 

 لباسا یر کجاست!؟ ز  یفمپله ها رفتم باال رفتم تو اتاق حاال ک از 

 کردم چندتا عکس از خودم  پیداش

 خرس باران گرفتم از اتاق زدم با

 داشتم از پله بیرون

 اومد باال . یکه همون پسره که پسر خاله باران بود داشت م  یینپا میرفتم

 شاز کنار  یع تند کردم که سر  پا

 یعکه سر   یوفتمخواستم ب یخورد م یچپام پ یهوبشم  رد

 و یدمبازوم از تو دستش کش گرفتم

 که  یینبرگشتم سمت پا وایسادم

 یوا یرونرفت ب یع سر  یدمد عسلو

 که برم بازوم گرفت   ییدمدو نه

 به چه -هولش دادم عقب   سریع

  یزنید؟؟؟به من دست م یا اجازه

 سرشو یکاومد نزد یکم

 روزا ینا -صورتم   یکنزد اورد

 چنگ آذرخش  باش تورو از  منتظرم
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 بعد رفت باال مات درمیارم 

 چه دلش ینمموندم ا حرفش

 به  یع ها سر  خوشه

 اومد و عقب گرد کردم  خودم

 یروناز در برم ب دوییدم

 که  یوفتمخواستم با پشت ب یبرخورد کردم .م یکیمحکم به  که

 دور کمرم حلقه کرد چنگ دستشو

 با بازوش نفس انداختم

 اروم چشمام یزدمم نفس

 و  یعصب یکردم با چشما  باز 

 بهم  یششتر از هم تیره

 شده بود اب دهنم خیره

 یگهکه ول نکرد د  یرونب یاماز بغلش ب خواستمیدادم م قورت

 نخوردم سرشو اورد تکون

 یگه؟م ی..عسل چ یدگوشم غر   کنار 

#184 

 ��من -بل تن -خانم ��
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

سرشو   ینافتادم اون گرفتم فقط هم  یزهامم چ  -بگم     یدونستم چ   ینه نم  وای 
 تکون داد انگار

 نکرد ولم کرد نفسمو دادم باور 

راست  یک -منتظرتن سرشو خم کرد تو صورتم   یالدخترا پشت و -  بیرون
 باشه؟؟ سرمو تکون دادم  یالپشت و یریم

  یالرفتم پشت و یشکمم یروز عسلو  ینکنارم رد شد رفت باال من ا  از 

  یگرفتنداشتن عکس م دخترا

 من خوش یب  -  یک نزد رفتم

 برگشتن میگذره؟؟؟

 باهم  یانه ب -کرد دلخور نگاش کردم    ینگام م یعسل با نگران  سمتم

 دخترا گفتن یمعکس گرفت چندتا

 موقع شامم بود دست عسلو بریم

 یکممنو عسل  -  کشیدم

 اونا یایماالن م یمبزن حرف

 دلخور تو چشماش رفتن

 ی..نشستم رو صندلینیمبش یاب -کردم    نگاه

 ینبب -بودن   یدهچ یز که دور م  های
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 یه یناآذرخش و س ینب آرمیتا 

 یسریهست اونا قبال  مشکلی

 من فقط یناها داشتن و ا دعوا

 م که حواسش آذرخش گفت به

 خطرناکه  یلیخ یناباشه س بهت

 

 فعال باهم مشکل دارن دروغ چرا  اونا

 دستشو ترسیدم

 . یکه بهم گفت   یمرس -  فشردم

 منو؟ به خدا من فقط  یدیحاال بخش -چشمام نگاه کرد   تو

 یخوام لبخند یشمارو م خوبی

 معلومه حاالم -زدم   بهش

 ..یمبر  بیا

#185 

 ️☁نم -تنبل  -خانم ️☁

 یشپ یمخوردن رفت یهمه داشتن غذا م یالو یسمت جلو یمراه افتاد باهم
 بزرگو اشغال کرده بودن نشستم کنار عسل  یز م یهبچه ها اونام 
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

باال انداختم و شروع کردم سرمو گرفتم باال  یجلوم بود شونه ا ییغذا بشقاب 
و تو فکر   یکردم  یبا غذاش باز  یشتر و دنبالش گشتم کنار طوفان نشسته بود ب

به زور چند لقمه خوردم از جاش بلند شد و رفت اونور  یدبود اشتهام کال پر 
 نگاش کردم ینقدا

حوصله  یگهد یدادممحو شد کالفه شده بودم و پاهامو تکون م یدمتا از د 
  یدوارمنداشتم ام یوادامه مهمون

 خونمون واال پالس یمبر  دیگه

 اونور دستامو قالب کردم ینور ا شدیم

 ..یدادم به صندل یهو تک توهم

 یتموم شد و همه رفتن ول ی.مهمون 

طوفان مارو رسوند  یومدهم ن یواسه خدافظ  یاز آذرخش نشد حت  خبری
 خونه در باز کردم 

 عوض کردم لباسامو انداختم تو کمد  یع رفتم داخل لباسام سر  و

 یکیدرشو ببندم که پالست خواستم

 .با  یینتوش افتاد پا از 

اوردمش و  ینیمب یک ورش داشتم کت آذرخش بود درش اوردم نزد تعجب
  ی.گذاشتمش رو صندل یدمبو کش یقعم

  یروناتاق زدم ب از 
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 #186 

 ��من -تنبل  -خانم ��

دونم   ینم  یدمکرد برگشتم اتاقم رو تخت دراز کش  یداشت موهاشو باز م  پروا
پروا؟؟؟   یهچ  -شدم .    یدار پروا ب  یچقد فکر کردم که خوابم برد صبح با صدا زدنا

 با پا زد تو در اتاق 

 بلند یع سر  یگهخواهرته .پاشو د یعروس یگهرفته هفته د یادتانگار  - 

 دست به کمر یگه؟؟؟هفته د یه -  شدم

  یلیحاالم پاشو که خ یگههفته د یک  اره -جلوم   وایساد

هفته بعد  یه ینا یرخوردمبلند شدم من انگار ت ی.به حالت بدبخت  یمدار کار 
 دارن  یچقد انرژ یناا

 خورد شدن سه روز دندونام

 ینا یوسرهم جشن و مهمون پشت

 و پرتا حوصله دارن بلند شدم  چرت

 پتو انداختم رو تخت چشم و

 ت صورتم.دس ییرفتم تو دستشو بسته

 . ی؟؟؟پر  -  یروناومدم ب شستم

 از تو اتاقش یدهپوش لباس
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 کجا؟؟   -  یرونب اومد 

 سمت در و رفت

 یریمبا طوفان م -  یدپوش کفشاش

 یافهبا ق یناحلقه و ا خرید

 منو چرا -نگاش کردم   زاری

  یرون.رفت ب ی؟؟؟کرد  بیدار 

 در یاز ال سرشو

  یرونکرم داشتن و رفت ب  -داخل   اورد

 یقنشستم تو مبل ساعت دق برگشتم

 بود و من امروز ساعت ده

 داشتم  ینوبت دندان پزشک  چهار 

 خدا.. ای

#187 

 ️⚡نم -تنبل  -خانم ️⚡

 خاموش چشمام کم کم روهم افتاد یونشدم به تلوز یرهخ همینجوری

 خوابم برد محکم یک   یدونمنم و

 آرنجم گرفتم یهچه شانس ینخدا ا یهوا رفت ا رو مبل افتادم دادم از 



  

 
362 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

از جام بلند شدم دو ساعته خوابم برده رفتم تو آشپزخونه .قطعا اونا نهار  و 
  یروننب

 تخم مرغ دراوردم تا درست سوسیس

 کردم  یز ر یز هارو ر یس.سوس کنم

 تخم مرغ هارم انداختم مثل یقهبعد ده دق یتابهپرت کردم تو ماه و

 یناز ا یمجون نداشتم بجو یروع کردم به خوردن حت خورده ها ش شکست
 خندم گرفت بلند یهمه شل

  یمظرفارو شستم .تصم شدم

  ینمبب یلمتا ساعت چهار ف گرفتم

 کردم  یداطنزشو پ یههام  یلمتو ف از 

 یمشدم و بلند شدم اماده شم گوش یخیالشگذاشتم .اصال خنده دار نبود ب  و
 زنگ خورد پروا بود 

 آذرخش تا یالو آر -بله پروا؟؟؟   - 

 پروا من مگه بچم -آمپر چسبوندم   یگهدم در آماده شو د یگهساعت د نیم

 یچارهآذرخش آذرخش ب هی

 به خدا خودش گفت  -کرد    تعجب

 خودش زده گفت چون
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 دکتر .از اونورم یبرمشم خودم 

 باش  -ما اروم تر شدم   یشپ بیاید

 یهبپوشم!؟  یکردم حاال چ   قطع 

 مانتو یهزاپ دار قد نود  شلوار 

 شده یعال یشرتجلو باز شال و ت بلند

 ینککردم ع  یشمارا یکم بودم

 ینشبه ماش یینزدم و رفتم پا دودیم

 خفنشم یدود ینک داده بود ع تکیه

  یبچشمام بود و دست به ج رو

 !؟ .یفمن قلبم ضع نمیگی

#188 

 ��من -تنبل  -خانم ��

گذاشتم رو پام با   یفملب سالم کرد و نشست منم نشستم .ک یر جلو ز رفتم
 روند مثل یسرعت م

 اومد سمتم و  یمشد یادهپارک کرد پ ینوسکوت ماش همیشه

  یجانگرفت..برعکس من که ه  دستمو

 و ضربان قلبم رفته بود باال داشتم
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 کردم خودمم گرمم بود   یخاز سرما دستش  یرفتراه م یلکسر خیلی 

  یداخل مطب خلوت بود منش رفتیم

 پسر هم قد قواره آذرخش یه که

 به آقا آذرخش بعد دست دادن برگشت سمت -بلند شد   یدنمونبا د بود

  یدسالم زن داداش خوش اومد -  من

 اممم ممنون  -گرد شد    چشمام

 آذرخش نذاشت ولی

 له توداخ یکس  -بزنم .  حرفمو

 ..شونه هاشویرونی؟؟ب چرا

 یمنتظر شما بودم نه کس -انداخت   باال

 و مارو ییدبفرما نیست

 کرد برگشتم  یتاتاقش هدا به

  سمت

 بهش یو چشم غره توپ آذرخش

 با حرص یزنیمبعدا حرف م -  رفتم

 کردم و رفتم تو اتاق   نگاش

 پاهام سست شد یدندان پزشک  یدستگاه ها یدنبا د اصال
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 یترسم اصال سع یاصال نم  

 سه نکنم نشستم رو تخت کردم

 در باز شد  یهو مخصوص

 دختره با روپوش اومد یه و

 گرم  یلی.خ داخل

 کرد   یآذرخش سالم  و احوال پرس با

 دوست دارم سرشو بکنم؟! چرا

#189 

 ��من -تنبل  -خانم ��

 خوشگلم .اروم سالمسالم  -دختره اومد باال سرم   یدمحرص دراز کش با

 گذاشت رو اون  یز چندتا چ کردم

  یه؟؟؟خب مشکل چ -کنارش    سطح

 برگشت سمت یکردم با منه ول  فکر 

 خوب باز کن ده بار -دندوناش شکسته .برگشت سمت من .  -  آذرخش

 باز بسته کردم پدرم در  دهنم

 ساعت دهنم  یک حدود  اومد

 اومد دستگاه دستش گذاشت رو یاشکم داشت م یگهبود د باز 
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 بلند شدم  یبلند ش یتونیم یخوب تموم شد خانم -کنار    گذاشت 

 یتا چند روز بستن -سربود   دهنم

 ماه یکبخور  یآبک  یغذاها و

 .تشکر کردم ینمتبب یاب دیگه

  یخدافظ  ییناز رو تخت اومدم پا و

 یساوا -  یرونب یماومد کردیم

 سرمو تکون دادم  یارمب ینوماش برم

 یهو یادشدم تا ب یرهکفشام خ  به

 بوق اومد سرمو گرفتم باال  صدای

 اره -شما؟؟؟   ییدالو کجا -در اورد   یشورفتم سوار شدم گوش یازد ب اشاره

  یما تموم شده اوک  کار 

 کرد و پاشو رو گاز فشار داد   قطع 

 . یشهدادم به ش یهتک سرمو

 داشتم  ینجوریبود .هم تشنم

 که   یکردمم فکر 

#190 

 ��من -تنبل  -خانم ��
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 شد چشمام یادهکنار بدون حرف پ  زد 

 یخوا ینم -اومد چشمامو باز نکردم   یقهبعد چند دق یادتا ب بستم

 یچشمام باز کردم بستن بگیریش؟؟؟

 بزرگ کاکائوم روش لیوانی

 تک یمرس یوا -گرفتمش    یع ..سر بود

 خواهش واسه -کرد    یا خنده

 گرفته بود کامل که  ودشمخ

 که  یبه پاساژ یدیمحرکت کرد ساعت هفت بود رس خوردیم

 قطعا توش بودن  یناا پروا

  یمشد پیاده

 تازه یرفتیمکنارهم راه م  یگهد اینبار 

 گفت   یافتاد که پسره چ  یادم

 صداش کردم  ناخداگاه

 آذرخش؟؟؟ سرشو - 

 به پسره یچرا نگفت  -بله؟؟ گنگ نگاش کردم   -سمتم   چرخوند

 ! اخماشیکنه؟اشتباه فکر م که

 ینکهتوهم و بدون ا کشید
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 الزم بود  -کنه جواب داد    نگام 

 وا کردم که جوابش بدم که دهن

 گفتم که الزم بود   -سمتم   برگشت

 و برگشت به راهش ادامه تموم

 یدممنم پشت سرش رفتم د داد

 سالم  -  یرونطوفان اومدن ب  پروا

  یدمبغل کردم و صورتشو بوس پروا

 شونه هامو ی؟؟خوبم تو خوب  -سرشو تکون داد   ی؟؟چطور - 

 خوب به طوفان -باال   انداختم

 دادم. سالم

#191 

 ️☁نم -تنبل  -خانم ️☁

 مامان واسه شام -.طوفان جواب داد   یرید؟؟؟م یدکجا دار  - 

 یدکرده .شمام بر   دعوتمون

 شنگا یپوکر  یافه.با ق یدبگرد یکم

 بهم یگفتیدزودتر م -  کردم

 یکم یایدب یمگفت  -کردن    نگاه
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 پروا برگشت یریمما م بگردید 

 یدشا یراست  -  سمتمون

 شب موندم اونجا مواظب من

 باش بعد برام بوس فرستاد  خودت

 اونا یبا -گذاشتم روهم    چشمام

 منو -برگشتم سمت آذرخش   رفتن

 خونه سرشو تکون داد  برسون

 یمبرگشت یمباشه بر  - 

 روشن ینوماش یمشد ینسوار ماش و

 یاره مامان نم  -بله؟؟     -زنگ خورد     یشگوش  یمکه رفت  یکمو حرکت کرد    کرد
 باشه قطع کرد بعد حدود ده -بود   ینتو ماش یمدونم گوش

  یرهسمت خونه نم یدمد دقیقه

 یمن یری؟؟؟اشتباه م یراهو دار - 

 نه درسته  -بهم کرد   نگاهی

 یکال راهو دار  -گرد شد    چشمام

 ! .از گوشهیریم اشتباهی

 مامانم واسه -بهم نگاه کرد   چشمش
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 دعوتت کرده لبم شام 

 باشه بعد حدود -کردم    اویزون

 خونشون .از یدیمرس ینم بیست

 شدم.. یادهپ ماشین

#192 

 ��من -تنبل  -خانم ��

  یرون..در باز شد و خاله اومد بیادموندم تا بشد  یادهقفل کرد پ ینوماش اونم

ماشاهلل ماشاهلل و دستاشو باز کرد رفتم بغلش گونشو  -قدم برداشتم   کنارش
  یدمبوس

  یزدلمسالم عز  -سالم خاله جونم   - 

 کرد به داخل   یتمداخل و هدا بیاید

 مامان منم هستم ها خاله زد به - 

 خجالت -آذرخش   بازوی

 مادر قدت بکش

 برابر منه نشستم رو مبل آذرخشم سه

 خاله نشست نشست

 خاله چرا زحمت -  کنارم
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 ینا -! .دستمو نوازش کرد  کشیدی؟ 

 حداقل یاییتوکه نم یهحرف چه

 سرمو یایکنم ب  دعوتت

 نگاه به آذرخش یه یراست  -و لبمو گاز گرفتم   یینپا انداختم

 دونم ینم -و ادامه داد   کرد

 مادر ینه ول یاگفتنش   درسته

 امروز زنگ زد و تورو واسه سینا

 کرد اومدم  یخاستگار سینا

 وا کنم که داد آذرخش بلند دهن

 پاشون  ی؟؟؟چ  یعنی -  شد

 خونه واشه خونرو با خودشون ینا به

 خاله بلند شد  یکشمم یشآت به

 باشه منم اجازه ندادم اروم - 

 پسر آذرخش نشست باش

 و دستشو سرجاش

 زد دستوپامو گم کرده بودم  یتو موهاش قلبم تند تند م کرد

#193 



  

 
372 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 ��من -تنبل  -خانم �� 

  یهبگم گفت دختره خودش راض یتابه آرم یدمنم گفتم با -نشست   خاله

 چشمام ی؟؟؟گفت   یزیتو چ مادر 

 !؟ یکننفکر م یاالن چ  یشد وا گرد

 نه خاله -  یرهبگ یمبود گر  نزدیک

 به خدا من اصال باهاش نه

 نگفتم من  یزینزدم به خدا چ حرف

 دستام بلند ینگرفتم ب  سرمو

 یندونستم ا یم -اومد سمتم   شد

 اشکال نداره خودم یهمار چه

 سرمو بلند یکنمم درستش

 در اومد باباجون یممنون صدا -  کردم

 ..ینجاست؟؟ا یک   ینبب -داخل   اومد

 یشونیمسمتم و پ اومد

 خسته -  یخوش اومد -کرد    بوس

 من برم لباسام -.خاله جونم بغل کرد .به آذرخشم دست داد   نباشید

 کنم با خاله جون رفتن  عوض



  

 
373 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 یچیه -دتشو اورد باال   ینبب -برگشتم سمت آذرخش .  باال 

 یوفتهکه امکان داره خونت ب  نگو

 یداشتهد یاد. گردنم

 .برگشت سمتم  یول -  افتادم

 یتومهمون  یها؟؟ وقت  یچ  یول - 

 فکر  یدهمه با یشتو پ میری

 .چشمام گرد یکردیم اینجاشم

 دستام توهم یکشرفتم نزد شد

 کردم سرمو گرفتم باال   قالب

#194 

 ��من -تنبل  -خانم ��

 فکر  یندارم که راجبم چ  یکار  - 

 د بو یمنظورش چ  یدونمکرد .نم  یدمبدون اون تهد یول میکنی

 گفت   -  یینانداختم پا سرمو

  یارماز چنگ آذرخش در م تورو

 .عقب گرد کردم و رفتم سمت همین

 به خودم نگاه کردم دندونام خوب شده ینه.دستام شستم تو آ  دستشویی



  

 
374 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 قرمز شده بود  یکمچشمام  بود 

 یراب زدم به دستام و زدم ز یکم

  یدمکش  یقچندتا نفس عم چشمام

 .رفتم یرونزدم ب ییدستشو از 

 سالن .خاله داشت تو

 با چشم دنبالش گشتم  یچیدم میزو

  یدمچ یزونبودش م یشههم مثل

 یستبرو آذرخش رو صدا بزن معلوم ن - 

 چشم از -رفته باز   کجا

 یمهاتاق ن یهها رفتم باال .در  پله

 بود اروم  باز 

 باز شد یهو یدمکش  سرک

 عقب  یع سر  یرونو آذرخش اومد ب 

 یامخاله گفت ب -  کشیدم

 یکنم .سرمو اوردم باال..ب   صداتون

 پشت  یینبهم رفت پا توجه

 که خاله  یدماروم رفتم د سرش



  

 
375 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 کجاست   یتاآرم -سوال کرد..  ازش 

 شونه هاشو انداخت باال  پس؟؟؟

 خاله..همه نشستن با تعارف ینجاما - 

 . یمباباجون شروع کرد کردن

 شروع  برنج و گوشت برداشتم یکم

 .همش تو فکر بودم  کردم

#195 

 ✨من -تنبل  -خانم ✨

 تازه داشت ینا.لعنت بهت س ی؟؟آذرخش حرفمو باور نکرده باشه چ  اگه

 سر سفره به سکوت یشدخوب م باهام

 همه بلند یگذشت وقت   تمام

 جمع کردم  یزوبا کمگ خاله م شدن

 خواستم ظرف هارو  می

 یادفردا م یکیکه گفت   بشورم

  یمو رفت یختمر ییچا یکنهم تمیز 

 سالن اول تعارف کردم تو

 ینکهباباجون بعدم آذرخش بدون ا به



  

 
376 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 خورم  ینم -کنه جواب داد    نگام 

 گاز گرفتم و برگشتم  لبمو

 ینیخاله اونم برداشت س سمت

 نشستم  یز گذاشتم رو م  رو

 برنداشتم  ییخاله رو مبل چا کنار 

 غذا خورده بودم یلیخ یعنی

 پر بودم آذرخش و کامال

 داشتن درمورد کار  باباش

 ینوربه ا یکم یکردنم صحبت

  یقهنگاه کردم سل اونور 

  یلیجون حرف نداشت خ خاله

 یمبود گوش یدل باز خونه

 جواب دادم  یدببخش یهخورد با  زنگ 

 باشه جز  یتونستم کی

 بله؟؟؟  -  ی؟؟الو آر -بله؟؟؟ کنارش شلوغ بود   -  پروا

 توهم حواست یمونممن شب م یآر - 

 صداش قطع وصل  باشه



  

 
377 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 باشه قطع کرد . -  میشد 

 مخصوصا یترسیدمم ییاز تنها پوف

 شب بود  که

#196 

 ��من -تنبل  -خانم ��

 ینمبب یدوا پاش  -خاله بلند شد     یصدا یبمگذاشتم تو ج  یمگرفتم گوش  استرس
 آذرخش -با تعجب بلند شدم  

  یدور یرونب یدپاشو بر  توهم

 به کلتون بخوره  یباد یه بزنید

 باشه مامان  -بلند شد   آذرخش

 زد و اشاره زد برو  یلبخند خاله

 برداشتم و پشت سرش کیفم

 استرس گرفته بودم  رفتم

 دونستم یقبلم رفته بود باال .نم ضربان

 باشه . یالعملش ممکنه چ  عکس

 گاز داد و از  ینتو ماش ستمنش

 که گذشت  یکم یرونرفت ب در 



  

 
378 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

  یاچ یناس -کرد    شروع 

 بهت؟؟ دستامو تو هم قالب  گفت

 فقط گفت  -  کردم

 یارماز چنگ آذرخش درم تورو

 فقط سرشو تکون داد  ینهم 

 کرده  یریشدم چه گ یرهجلو خ به

 خواست  یدلم شمال م یدا..شدبودم

 برم  یدبا یپروا حتم یشده بودم بعد عروس یتاذ یلیمدت خ این

 به ببرون نگاه کردم  یسادوا ماشینو

 خلوت یلیخ یمپارک بود جلوی

 یموتر یمشد یادهپ یک و تار بود

 زد و اومد کنارم . رو

 دستمو نگرفت دستاش خداروشکر 

 بود و اروم قدم  یبشج تو

  برمیداشت

#197 

 ��من -تنبل  -خانم ��



  

 
379 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 هم قدم شدم راه رفتن باهاش 

 یچیه یدادبهم م یحس خوب  کنارش

 منم یرفتفقط راه م نمیگفت

 نداشتم  یا یگهد یز انتظار چ ازش

 آذرخشه .برگشت اون

 ینظرت درباره بستن -  سمتم

  چیه؟؟

 با انگشت یهعال -زدم   لبخندی

 خوبه با -زد رو دماغم   اشارش

  یدهکردم خند  و گنگ نگاش تعجب

 راه افتاد .به خودم اومدم و  و

 به جلو یدیمرس -رفتم   دنبالش

 کجا؟؟؟ چونمو  -کردم    نگاه

 کافه  یه ینجاا -و چرخوند   گرفت

 جالب یلیخ یمیقد یدرد سنت  با

 چونمو ول کرد و دستمو بود

 .درو فشار داد گرفت



  

 
380 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 داخل تا باز شد دهنم سمت 

 یزاخوشگل بود همه چ یلیموند خ وا

 یزم یهسمت  یمبود رفت چوبی

 گلدون  یهدونفره که  یک کوچ  

 روش بود دستاشو یک کوچ  

  یدماروم خند یخوری؟؟؟م یخوب چ  -.  یز رو م گذاشت

 از رو  یگهد یبستن - 

 دستامو گرفت از گرما درحال میز 

 بود  یادز یجانمشدن بودم و ه ذوب

  ی؟؟باهوش با چه طعم یدونمم - 

 فکر کردن  یعنی -فکر کردم   میک

 خواد؟؟ لبمو کج کردم  می

  یگهخوب اره د -نگاش کردم   و

#198 

 ��من -تنبل  -خانم ��

 خب معموال -زد   یخوشگل لبخند

 ینیکاکائو دوست دارن چ  دخترا



  

 
381 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 چقدم -چشمام   یر به ز دادم 

 شونه هاشو انداخت باال  یکردمم ی!؟ .واضح حسودیدار تجربه

 بماند ناخداگاه زدم گهید یگهد - 

 اومد سفارش یکیپرو . -دستش   رو

 . یدسالم خوش اومد -  یرهبگ هارو

 یهبا  یژهساده و یه -  بفرمایید؟؟

 چشم  -  یژهو کاکائویی

 خواست یدلم م یلی.خ رفت

 دست یکمسوال کنم  ازش

 بپرس با تعجب -کردم    دست

 سوالتو بپرس  -کردم    نگاش

 . یه؟؟خب .رابطه تو با عکس چ - 

 االنه یدمترس یدمرک پرس خیلی

 یول یزهکل کافه رو بهم بر   که

 یعنی -کردم    یز دونم چشمام ر ینم -فکر کرد   یکمعسل  -  برعکس

 شونه هاشو انداخت باال  چی؟؟؟

 .سفارشاتمون یدونمنم ینهم - 



  

 
382 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 یختشبه ر اوردن 

 یگهشه دبا یعال میخورد

 یلیبه خوردن خ یمکرد  شروع

 بود تا آخر خوردمش  خوشمزه

 زودتر تموم کرده بود و منتظر اون

 دور یم؟؟؟بر  -من تموم کنم   شد

 اهم  -رو با دستمال پاک کردم   لبم

 سرمو  یامبمون حساب کنم ب - 

 ینوربه ا یکمدادم  تکون

 نگاه کردم تا اومد  اونور 

#199 

 ��من -تنبل  -خانم ��

 که  یکنارش راه افتادم راه   یمبر  - 

 . یمبرگشت ینرو تا ماش اومدیم

 منو برسون خونه  -  نشستیم

 انداخت ینورو عوض کرد و ماش دنده

 مامان گفت ببرمت -جاده   تو



  

 
383 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

  یادپروا گفته نم ینکهمثل ا خونه 

 باشه از دست -جمع کردم   لبامو

 حوصله سرمو یپروا .ب  تو

 دادم و چشمام بستم  یهتک یشهش به

 باز کردم فعال تو  چشمام

 با تعجب برگشتم یمبود خیابون

 ! یدیم؟نرس -آذرخش   سمت

 یکم یخواب  یدمد -زد   دور 

 یاخه لبخند یزدم چقد تو خوب  دور 

 یدیمسرمو تکون دادم رس  زدم

 ینخسته از ماش خونه

 باهم یادشدم منتظر موندم تا ب پیاده

 یهون..داخل خاله و باباج رفتیم

 خاله و باباجون هان؟؟؟  لحظه

 رو مبل نشسته بودن و  بیخیال

 سالم  -  یدیدنم یلمف داشتن

 سالم -برگشت سمتم   خاله



  

 
384 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 ماهت خوش گذشت؟؟  یرو به 

 اره مامان ..چشماش برق زد  - 

 قربون اون مامان گفتنت  یا - 

 شمام نشستم کنار خاله  ینیدبش بیاید

 رفت کجا  دونمینم آذرخشم

 یونانداختم رو مبل به تلوز کیفم

 جالبه به نظر یلمکردم ف  نگاه

 دادم به یهاومد سرمو تک می

 یلمف یو نگاه کردم اخرا مبل

 که چشمام گرم شد و خوابم  بود

 . برد

#200 

 ��من -تنبل  -خانم ��

 جام تکون خوردم دستمو بردم باال تو

 یمکنار تخت گوش  یرو عسل زدم

 از چشمام باز یکی برداشتم

 ساعت ده بود زوده پس  کردم



  

 
385 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 بالشت  یر گذاشتم ز  گوشیو 

 تنبل خانم  -  یدمباز خواب و

 باز  یتکونم داد حتم یکی

 چشمام یکمداده به من  یر گ  پروا

 ینوربلند شدم خاله جلوم بود به ا یعسر  ی؟؟؟؟کردم چ   باز 

 خدااا من چقد یکردم ا  نگاه

  یوار اشاره کرد به د یخیر صبح  -به خاله زدم   یلبخند خنگم

 پاشو  -بلند شد .  یر ظهر بخ - 

 حاضره سرمو تکون دادم  غذا

 زد و از اتاق رفت یچشم لبخند - 

 سرمو تو بالشت فشار دادم  بیرون

 اعصابم  یدمکش  یبنفش جیغ 

 یشد چقد تنبلم من راست  خورد

 رو مبل خوابم گرفت  یشبکه د  من

 اعصاب داغون بلند شدم مانتوم رو با

 . یبود شالمم رو صندل یلباس چوب

 موهام یدمشدم و مانتوم پوش بلند



  

 
386 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 کردم و شالم انداختم .  درست 

  یروندر رفتم ب از 

 در بود که روش یهباال بودم  طبقه

 داشت  ییدستشو استیکر 

#201 

 ��من -تنبل  -خانم ��

 باز کردم دست و صورتم  درشو

 و با دستمال خشک کردم راه شستم

 آذرخش و خاله یینسمت پا افتادم

 سالم  -بودن   یز من سر م منتظر 

 تکون داد نشستم کنار خاله  سرشو

 ممنون شروع -  یدغذا کش برام

  یکمبه خوردن  کردیم

 شدم موندم تا اونا یر خوردم س که

 دونم باباجون یکنن نم  تموم

 شرکت یدمه احتمال مرفت کجا

 آذرخش بلند شد  باشه



  

 
387 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 رفت اونور سالن با کمک خاله و 

  یمجمع کردم رفت میزو

 اگه اجازه -رو مبل ها   نشستیم

 رفع زحمت کنم  یگهمن د بدید

 هرجور یهزحمت چ -گرفت    دستمو

 دخترم .دستشو راحتی

  یراست  -  فشردم

 تو  ینجااورد ا ینتوماش آذرخش

 ممنون  -د  چشمام برق ز  حیاطه

  -شد .از جام بلند شدم   زحمت

 کنار مبل برداشتم   یفمک  یگهبرم د من

 باال جا مونده  یمافتاد گوش یادم

  یامباالست االن م یمگوش  - 

 باال و اوردمش گذاشتمش رفتم

  یدمخاله رو بوس یفمک  تو

 خدانگهدارت  -ممنون خدافظ .  - 

 خدافظ  -سمت آذرخش   برگشتم



  

 
388 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 یلب خدافظ  یر تکون داد و ز سرشو 

  یچسوو کرد

 از خاله گرفتم  سوار ماشینو

 داشتم  ینماخداروشکر گواه شدم

 اومدم یاطاز ح یتک بوق  با

 یقهدق یست.تا خونه حدود ب بیرون

  ینگ زدم تو پارک ینوبود ماش راه

 شدم و قفلش کردم پیاده

 مبارکه  -  

  یهرهمساسمت صدا پس برگشتم

 برگشتم سمت یع ممنون .سر  - 

 یکردم.خدا خدا م اسانسور 

 بره باال . نخواد

#202 

 ��من -تنبل  -خانم ��

 از شانس بدم اومد پشت سرم  ولی

 اسانسور رو زدم بعد  دکمه
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 اول من  ییناومد پا یهثان چند 

 بعد اون اومد به پاهام رفتم

 نگاهشو ینیشدم سنگ خیره

  یساداسانسور وا یکردمم حس

 نفسمو دادم یروناومدم ب سریع

  یپر  -و درو باز کردم .  بیرون

 رفتم تو آشپزخونه  یومدن صدای

 بود  یخچالرو  یبرگه صورت  یه

 یمسالم عشقم منو طوفان رفت - 

 یخچال.فالفل تو  یامشام نم خرید

 برگه رو یدوست دارم با هست

 و رفتم تو اتاق  یکردم اشغال  پرت

 پرت کردم رو تخت و رفتم کیفم

 اومدم یبعد دوساعت اب باز حموم

 ساعت پنج بود لباسام  بیرون

 یم یمزنگ گوش یروشن کردم صدا یونرفتم نشستم رو مبل و تلوز پوشیدم
 اومد رفتم اوردمش ناشناس بود 
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 بله؟؟؟  -اکرار جواب دادم   با 

..خ..خونه خ  -آذرخش بود..    یصدا  ی؟؟هست   یکدوم گور  -اومد     یداد  صدای
 .صداش

 یتوپس چرا گوش -تر شد   اروم

 حموم بودم  -  یدی؟؟نم جواب

 کرد با تعجب برگشتم  قطع 

 نگاه کردم  ۷عاشقانه گذاشتم .تا ساعت  یلمف یه ینسالن چش بود ا تو

 203روبه موت بودم # گشنگی

 ��من -تنبل  -خانم ��

 کردم به درست غذا درست کردن نداشتم رفتم تو اشپزخونه شروع   حوصله

 بعد خوردن اشپزخونه رو کردن

  یومدپروا ن یکردم خسته نشستم رو مبل ساعت نه شد ول  تمیز 

 یمخسته شده بودم زندگ واقعا

 یکممسخره شده بودم . خیلی

 کار کردم .تا ساعت  یمگوش  با

 نگاه یوار به در د ینجوریهم ده

 فکر کردم تا خوابم ینقد..منم رفتم تو اتاقم ایومدپروا ن میکردم
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 هفته مثل باد یک ینا برد 

 لحظه هم یک یحت  گذشت

 دروغ بود اگه ندیدمش

 یلیمگفتم دلتنگش نبودم خ  می

 دست یر بودم االنم ز دلتنگ 

 مونده بودم تا آمادم کنه . آرایشگر 

 《آذرخش》

 یباز یوونهچشمام بستم همش نگاهش،خنده هاش،د یدمتخت دراز کش رو
 اومد تو ذهنم .هر یهاش م

 افتم که یاون لحظه م یاد لحظه

 بغلم گذاشتمش تو اتاق برام تو

 نبود که مامان با  مهم

 کنه مهم نبود بابا نگاهش خاص بود   یداره نگاهم م یطونش چشمای

 زنگ خورد  یماز جام بلند شدم و شروع کردم به آماده شدن گوش کالفه

 ییکجا  -بله طوفان؟؟؟   -بود   طوفان

 داداشته ی..امروز عروسپسر؟؟

 لباسام بپوشم اومدم قطع کردم  -  ها



  

 
392 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 آماده شدم موهام درست سریع 

 یچوبا عطر دوش گرفتم سوو کردم

 برداشتم  یممشک جنسیس

 و یرعلیقرار بود با ام یببرون گاز دادم سمت گل فروش ورفتم

 دنبال دخترا .مطمعنم یمبر  طوفان

 یلیامشب اونه دلم براش خ ستاره

 تونم موقع یشده بود مطمعن نبودم م تنگ 

 بغلش نکنم . دیدنش

#204 

 ��من -تنبل  -خانم ��

 《یتاآرم 》

 باالش تور کار شده بود اعالم یلباس بلند مشک  یهبود  یعال لباسم

 که داماد اومده صورت  کردن

 کمک کردم شنلش  یدمرو بوس پروا

 . یخواهر  یخوشبخت ش -بپوشه   رو

 باران یرونفشرد و رفت ب دستمو

 من رفتم آذرخش دم -سمتم   اومد
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 منتظرته باز ضربان گلم در  

 باال سرمو تکون دادم اون رفت  رفت

 رفتم یدمپوش مانتوم

 داده بود  یهتک ینشبه ماش بیرون

 یرهنو پ یاون کت شلوار مشک  با

 ینکواقعن جذاب شده بود ع سفید

 دونستم یزده بود و نم دودی

 نه  یاحواسش به من هست  اونم

 سالم درو برام باز کرد با  -مکث کرد   یکمسالم  -جلو   رفتم

 سوار شدم چه جنتلمن  تعجب

 سوار شد و حرکت کرد اونام اونم

 که  یبودن تو باغ  جلومون

 باران بود جشنو گرفته عروسی

 زنگ خورد شماره یمگوش  بودن

 سالم مامان .. -)خاله(بود  مامان

  ید؟؟سالم قربونت برم اومد - 

 یواشباش  -.  یماره تو راه - 



  

 
394 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 چشم .خدافظ  -  بیاید 

  یفانداختم تو ک یمخدانگهدار گوش - 

 اهنگ یه. یکمکوچ  دستی

 شد  یداشت پخش م مالیم

 بوق  یبه باغ صدا رسیدیم

 یقاط  یغآهنگ با ج و

 شدم کفشم  یادهبود پ شده

 بلند بود و واقعن سخت بود راه پاشنه

 مهمون ها رفتن

 فقط سرتکون یکردنبودن سالم م زیاد

 برگشتم میدادم

 آذرخش..نبودش.. سمت

#205 

 ��من -تنبل  -خانم ��

 رفتم داخل حاال پروا یتجمع بین

  یلیصدا آهنگ خ ینا.رفتم سمت مامان ا یادنچقد ز ینانداشت ا هیچکسو

 سالم آذرخش -سالم   -بود   زیاد



  

 
395 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 یفموک  کجاست؟؟؟ 

 دونم واال  ینم -  یز رو م گذاشتم

 دراوردم با شالم انداختم مانتوم

 یماشاهلل لبخند -  یصندل رو

 مامان زدم و صورتشو به

 .پروا و طوفان  بوسیدم

 رفتم  یگاهبودن تو جا رفته

 اونجا یرعلیباران و ام سمتشون

 یزیچ -.خم شدم سمت پروا   بودن

 دستمو ی؟؟؟ندار بازم

 یدمممنون ..از دور عسلو د -.. فشرد

 اومد راست یداشت با نامزدش م که

 کردم توجه نکنم   یسع وایسادم

 -از پشت سرم اومد   یصدا یهو! .به مهمونا نگاه کردم یشد؟مگه م ولی
 متر یک قشنگ  ی؟؟چطور

 هوا .برگشتم سمتش خوردم پریدم

 اخمام کردم توهم . بهش
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 تر  ینور اومدم ا یکمممنون  -  

 یکم. یاد؟؟؟از من خوشت نم - 

 تر و نگامو دادم اونور  ینور ا اومدم

 گفته بودم   -  یک اورد نزد سرشو

  یارمچنگ آذرخش درت م از 

 عقب گرد کردم و  یعاومد سر  آذرخش

 دور شدم  ازشون

 بود  یششپ یکی یناسمت مامان ا رفتم

 دستشو یطال که ه  یخانم با کل یه

  یدادم تکون

#206 

 ��من -تنبل  -خانم ��

 کم  یچیاره پسرم ه -  یک نزد رفتم

 بهشون کردم  یخواد؟؟؟ نگاه کوتاه  یم یچ  یگهدختر د ینا نداره

 یچیدراوردم ه یفماز تو ک گوشیم

 ینبود گذاشتم سر جاش..دست  توش

 برگشتم یعرو شونم سر  نشست
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

عروس گلم چشمام گرد شد .خودمو از بغلش   -چشمام گرد     یکیرفت تو بغل    
 بله؟؟؟ .دستشو گذاشت -  یرونب یدمکش

 .تازه یناهممن مادر س -بازوم   رو

 اخمام رفت توهم  فهمیدن

 خانمه یگن؟؟؟م یخانم چ  ینمامان ا - 

 ینمامان؟؟؟ ا -کرد  تعجب نگام   با

 ذاشت حرف یاصال نم عروسته؟؟؟

 شما؟؟  یددار یبله مشکل -.  بزنم

 تعجب نگاش کردن که دستشو  با

 یخاص یکمرم حلقه کرد با نگاه   دور 

 یزیچ یهسمتم تو چشمام  برگشت

  یدنفهم یکه نم  یزی.چ بود

 .برگشت یگید؟؟؟االن به من م - 

 . یمحاال که گفت -  ینامامان س سمت

 خوشبخت -حرص نگامون کرد   با

 دخترجون پسر من یول شید

 نبود .فشار دست یزیچ کم
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 شد نفسم یشتر رو کمرم ب آذرخش 

 شد . قطع 

 بهمون رفت و عقب گرد کرد ازمون دور شد .استرس یغره ا چشم

 بود  یبد یلیحس خ یه.کال  داشتم

 آذرخش؟! . -سمت آذرخش   برگشتم

 گفت  یهرچ  -سمت مامان   برگشت

 جوابش یدونمخودم م یدبگ بهم

 توهم -بدم برگشت سمت من   چی

 به خودت باشه باشه؟؟؟  حواست

 باشه .دستشو -تکون دادم   سرمو

 دور کمرم وا کرد و ازمون  از 

 شد.. دور 

#207 

 ��من -تنبل  -خانم ��

 گم  یتجمع ینبهش نگاه کردم تا ب اینقد

 ها برگشتم برم سمت بچه شد

 چشمم خورد به خاله .با نگاه که
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 صدامو یکردداشت نگام م خاصی 

 یشپ یرمم یزهچ -کردم    صاف

 یکیها پا تند کردم سمتشون  بچه

 بهم تنه زد برگشتم سمتش  محکم

 دفعه ینا -  یدبود با حرص غر  سینا

 برد دستشو اورد باال و آذرخش

 باشه .حواست به خودت  یول -جلوم تکون داد   یدحالت تهد به

 حرف یاد یروناز باغ رفت ب بعد

 یناافتادم که گفت س عسل

 سمت یرفتم.داشتم م خطرناک

 یادعسل داره م یدمکه د  دخترا

 سالم  -زدم .  یلبخند ساده ا سمتم

 سالم  -  یدکرد و گونمو بوس  بغلم

 سرمو تکون دادم . چطوری؟؟؟

 دستشو ی؟؟؟خوبم تو چطور - 

 کرد  یتمپشت کمرم و هدا گذاشت

 یم..رفت یستمبدن -.  یهبق سمت
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 دستمو یع باران سر یهبق پیش 

 یایددختر؟؟؟ ب ییکجا  -  کشید

 یقتهرف یمثال عروس یمبرقص بریم

 آهنگ یه.پروام بلند کرد  ها

  یدیمباهم رقص یکمشد . یپل شادم

 رفت نشست منم رفتم پروا

 شربت یوانل یهبخورم  اب

 روا برداشتم خودممواسه پ یز رو م از 

 آب خوردم دامن لباسمو یکم

 .اب دادم یوفتهکه جلو پام ن  گرفتم

 طوفان یمرس -  یر بگ -پروا   دست

 تلفنش زنگ  -رفت   کجا

جونم؟؟ .نگاهش  -نشستم کنارش   ی؟؟آر یرفت جواب بده .راست  خورد
 ابروهام یکنی؟؟؟م یکار تو چ -شد   ینغمگ

 خونه تنها -دست دست کرد   یکم یو؟؟چ -هوا دستشو گرفتم   پرید

  یکنی؟؟م یکار .خوب چ یترسیم ییتوهم که از تنها میمونی؟؟

#208 



  

 
401 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 ��من -تنبل  -خانم �� 

 خواستم ناراحتش کنم دروغ چرا  نمی

همون موقع طوفان اومد و اعالم شام  یکنمم یشکار یهحاال  -  میترسیدم
 مکردن از جام بلند شدم شا

 بود موندم تا همه بکشن بعد سلف

 رفتم سمت خاله آذرخشو برم

 دنبالش گشتم نبودش برگشتم سمت خاله باز یتتو جمع ندیدم

 یگهد یناونجاست پوف..ا دیدم

 نرم؟؟  یاحاال برم  یهجور ادم چه

 رفتم سمتشون خاله نشسته بود و آذرخشم کنارش  یرمم بیخیال

  یارنمادر گفتم برات غذا ب یاب - 

 ممنون نشستم و شروع کردم -زدم..  یبود لبخند یز رو م غذاها

 یبود و سع یینخوردن سرم پا به

 باشم که مثال یعاد میکردم

 نشده هنوز لقمه دوم نخورده چیزی

 خوشبخت سرمو گرفتم به به زوج -نکرش بلند شد   یکه صدا  بودم

 نگفته -  یز م ی.خم شد رو باال



  

 
402 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 یگرفت   یخوشگل ینبه ا یخانم بودی 

 یحداقل کس یگفتیم رفیق

 نکنه برگشتم یز دندون ت براش

 آذرخش صورتش قرمز شده سمت

  یدمو دستاش مشت کرده بود ترس بود

 امکنه جشن خراب بشه..خاله  کاری

 دست یز م یگفت از رو  ینم چیزی

 یچه یرو گرفتم ول آذرخش

 ممنون  -نشون نداد   یالعمل عکس

 ..حاالمیمبه همه بگ یدیمد ینم الزم

 باشه  -سرشو تکون داد   بفرمایید

 و عقب گرد کرد رفت  ینباش خوش

 دستشو یهوول کردم  دستشو

 روز  یهمن  -.. یدغر  یز رو م کوبید

  میکشمش
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 ❣من -تنبل  -خانم ❣
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 یگهد یشهاروم باش مادر درست م -  

 نگفت باران و عسل یزیچ کسی

 یرعلیمو نشستن ام یدنهارو کش یذوق و سرصدا اومدن سمتمون صندل با
 از تاسف براشون تکون داد  یاروم نشست و سر

 چتونه شما؟؟؟ عسلم قاشقو انداخت تو -نگامون کرد   باران

 -شده؟؟؟ .خاله جون جواب داد   یچ  -بهمون کرد .  ینگاه مشکوک  بشقاب
 یچیه

 سرد شد غذا اونام یدبخور مادر 

 ینگفتن و هرک  یزیچ دیگه

 یستخودشو خورد..انگار قسمت ن غذا

 لب گفتم و رفتم یر ز یشدم .بااجازه ا یر خوردم س یکم یمغذا بخور ما

 بردار داشت یلمپروا ف سمت

 ها کالفه شدن  یچارهب یگرفتم فیلم

 بودم  یسادهبردار وا یلمف پشت

 اشکشون در اومده که  یگه.د یخندیدمبه حرص خوردنشون م و

 یو چشمک  یدمبردار رفت خند فیلم

 پروا یبرا یزدم بوس بهشون
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 گذاشته بودن تا مردم  یماهنگ مال یهو تنهاشون گذاشتم  فرستادم 

 آرامش غذا بخورن حوصلم واقعا با

 برگشتم یرفتم سر 

 جمع یزوم یهبق یشپ یز م سر 

 باران یبودن .نشستم صدا کرده

 خوب بهشون یرعلیام -  دراومد

 آهنگ بزارن دلمون گرفت  یه بگو

 چشم  -  یدلپ بارانو کش امیرعلیم

 یرهرفت به آذرخش خ پاشد

اهنگ بلند شد عسل و  یصدا یهوتو فکر بود و اصال حواسش نبود . شدم
 من همچنان یباران بلند شدن ول

  یگهپاشو د یاه آر -بودم   نشسته

 لحظه آذرخش سرشو اورد اخرین

 و نگاهش خورد بهم نگامو باال

 و بلند شدم با دخترا رفتم دزدیدم

 . وسط

#210 



  

 
405 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 ��من -تنبل  -خانم �� 

 تکون خوردم دلم درد گرفته یادچون غذا خورده بودم و ز یدیمرقص یکم

حوصله نداشتم برگشتم سرجامون به  یگهاونا اصال انگار نه انگار د یول بود
 نگاه کردم دخترا رفتن یهبق

 و اوردنش یدنپروارو کش دست

 همون لحظه اهنگ قطع وسط

 ام باشه یخوب خوب نوبت  -  شد

 یلیاهنگ اروم خ یه یمن دست زدرقص عروس و داماده همه براشو نوبت
 کردن .اونام شروع کردن   یقشنگ پل

 اومدن عشق تو نگاه یبهم م یلیلبخند نگاشون کردم خ با

 کل دورشون رو پر کرده بود صحنه  یجفتشون بود دود مصنوع  

 بود طوفان پروا یقشنگ  واقعا

  یدستش چرخوند صدا یرو رو

داد   یانگونه پروا به رقص پا  یرو  یزیبلند شد طوفان با بوسه ر  یغو ج  دست
 داد ینرفتن کنار طوفان عالمت  یول

 آهنگ یهباز  یجید به



  

 
406 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

.باران و  یاین؟؟نم -پخش شد دست همو گرفتن برگشتن سمت ما   مالیم 
 یرعلیام

 رفتن عسلم با نامزدش که اسمش 

 نبود رفت طوفان برگشت یادم

 ..افتخاریاین؟؟؟شما نم -ما   سمت

 . نمیدید؟؟

#211 

 ❣من -تنبل  -خانم ❣

 چشه امشب دستمو ینا یدی؟؟؟افتخار م -اومد سمتم   آذرخش

بود دستاش دور  یمیمال یلیوسط اهنگ خ یمرو دستش باهم رفت گذاشتم
 نگاش ینشدراز بود .دستام گذاشتم رو س یلیکمرم بود چون خ

 ینیسنگ یول نمیکردم

دور   یفشفشه ها  یهو.  یکردمش نگاه م  یقه.به    یشدحس م  یبه خوب   نگاهش
 روشن

 ینمبود نفسمو تو س یو دست بلند شد قطعا صحنه قشنگ  یغج یو صدا شد
 یچیزیحبس کردم و سرمو بلند کردم تو چشماش دنبال 

 خودشم انگار سردرگم بود تو چشمات میگشتم



  

 
407 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 چقد بهم یدونمهست آذرخش؟؟ نم چی 

 که آهنگ تموم شد .همه  یمبود خیره

 از بغلش یدست زدن فور واسمون

همه  یباسرخ شده بودم .با دست خودمو باد زدم تقر  یجاناز ه یرونب اومدم
 یرفته بودن .م

 خونه  یمپروا و طوفانو برسون خواستیم

 خاله  یگشتمبا آذرخش برم یدباز با قطعا

 با مامان طوفان و حوصله عروس  یرهم گفت

 داشتم یدمنداره مانتوم با شالم پوش کشون

 تو -کنارم اومد    یکه صدا  یکردممرتب م شالم

 پشت یمنتظرتم برگشتم سمتش ول ماشین

  باغ یرونکرد و رفت سمت ب  بهم

 برداشتم و رفتم  یفم.ک یگهد آذرخشه

 اومدن یشرکت م یهسرش..خداروشکر از  پشت

 و الزم نبود یکردنم تمیز 

 یرونرفتم ب یرکا  یز واسه تم بمونیم

 ها طوفان کمک ینماش یشپ باغ



  

 
408 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 آذرخش بود  ینعسل و نامزدشم جلو ماش ینماش ینتو ماش ینهکرد بش  پروا 

 آذرخش..رفتم ینپشت ماش یرعلیمام ماشین

 جلو چندتا بوق زد بعد حرکت نشستم

 اهنگ خفن گذاشته بود و صداشو یه کردن

 بار بود ینکرده بود .اول  زیاد

 شته بود و تعجب داشت گذا  ینجوریا اهنگ 

#212 

 ��من -تنبل  -خانم ��

 که طوفان  یالییبه و یدیمرس یروندسرعت م با

  یمشد یادهخوشگل بود پ یلیبود خ گرفته

مکه ها زد   یحاج   یحاج   یگهد  ینر   -پروارو بغل کردم     یدکرده بودم شد  بغض
 تو

 محکم یخودم یساکت شو خواهر  -  بازوم

 شونش یختکردم بالخره اشکام ر  بغلش

 عسل ینوا یچه احساس -شد   خیس

 یاه آر -  یرونب یدماز بغلش کش گفت

 ها اشکام یگیرهم یمنکن االن منم گر  گریه



  

 
409 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 باشه  یمحواست به خواهر  - باشه برگشتم سمت طوفان.. -کردم    پاک 

 چشم موندم کنار  -گذاشت روهم    چشماشو

 یاز خدافظ کنن بعد   یخداحافظ  یهبق تا

که   یکنمهمش خودمو لعنت م یآر ینبب -اومد سمتم دستمو گرفت   پروا
 تنهات گذاشتم 

 به خودت باشه درو قفل کن بخواب  حواست

 نگرانم دلشوره دارم  همش

 گفت بد ترش  ینوا ینما یترسیدمم خودمم

 باشه -دستشو فشردم   کرد

 حواسم هست نگران نباش در آخر براشون  چشم

 .اونام رفتن داخل  یمدادتکون  دست

 کردم و رفتم  یاونام خدافظ  با

 استرس داشتم اونم یکم ینتو ماش نشستم

 وقته خودم تو  یلیبود که خ ینا واسه

 یهپسرهمسا یترسیدمتنها نبودم م خونه

 بندازه .حرکت یکهت یتنهام و ه  بفهمه

 بهش ینگاه  یمن یترسی؟؟؟نم -  کرد



  

 
410 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 یرهبه جلو خ یلکسر یلیکه خ  گرفتم 

 . ی؟؟؟از چ  -  بود

 ینکهاز ا -  یشهداد به ش یهتک دستشو

 یدونستمنم یخونه تنها باش تو

  یمن یکمخوب  -بگم   چی

 . یراست  -بهم کرد   نگاهی

#213 

 ��من -تنبل  -خانم ��

 یتونیاز فردا م -شد   یرهبهم کرد و باز به جلو خ ینگاه  یمسمت ن برگشتم

 بود یک نزد یشرکت وا بیای

 عاشقت یبغلش تو چقد خوب  بپرم

 سرشو تکون ی؟؟؟جد -!؟  نباشم

 .اشاره یزیچ یهفقط  یجد -  داد

 یبا اون لباسا -به لباسام   کرد

 مدت خوب حاال یه یایینم مسخره

 فرم خوب یهتا  یسازمم باهات

 کنم لبم برعکس شد اصال  پیدا



  

 
411 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

دست  یکماره فرم  -فرم؟؟ سرشو تکون داد   -اومد   یلباس فرم خوش نم از  
 دست کردم 

  یدنشبه پوش یمعالقه ا یاداصن بهم نم - 

 .با انگشتاش رو فرمون ندارم

 تو یاز لباسا -گرفته بود    ضرب

 تو کوچه مون دم در یچید.پ بهتره

 فردا -رو ترمز .برگشت سمتم   زد

 شدم یادهشه .ممنون .پبا -.سرمو تکون دادم   یساعت هشت شرکت  راس

 ینشوماش یرفتم داخل صدا و

 یکتار ینگ که رفت پارک  شنیدم

 .زهر ترک شده بودم اروم رفتم تاریک

 خواستم  یآسانسور .م سمت

 قبل یبزنم که دست  دکمشو

 و برگشتم یدمکش  ینیزد روش ه من

 روز یه یهپسرهمسا سمتش

 زد که کل دندوناش یلبخند میکشمش

  بهش توجه یرونب ریخت



  

 
412 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 خوش گذشت؟؟؟.. یعروس -  نکردم 

 بله..ممنون اسانسور اومد  -نگاش کنم جواب دادم   ینکها بدون

#214 

 ��من -تنبل  -خانم ��

 ییتنها -موند من برم معذب بودم..رفتم داخل خودم زدم طبقه رو   اول
 کردم  یسع یدرنگم پر  یگه؟؟؟د

 خوبه  -بله .  -  یدمندم ترس نشون

  یدیمآب قند الزم شدم رس دیگه

  یعطبقه موردنظر سر  به

 .جوابش ندادم تا آسانسور بسته شد چند یر شب بخ -.  یرونب زدم

 و درو  یدمکش  یقنفس عم تا

 خونه یکردمباز کردم .حس م یدکل  با

 یلشوشده پروام که وسا خالی

 بود فقط تختش و کمدش برده

 وم نداشتم اتاق بود حوصله حم تو

 یهکردم برم پس   یوقت نم فردام

 گرفتم .  یا یقهدق یستب دوش



  

 
413 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

  یلیخ یدمپوش لباسام 

 بودم خسته

 چطور خوابم برد .صبح نمیدونم

 شدم چندبار یدار خواب ب از 

 زدم دستمو بردم باال زدم پلک 

 یبردارم ول یمتا گوش یپاتخت  رو

 بلند شدم چشم نبودش

 رفتم تو سالن چشمم خورد بسته

 یعساعت هفت بود سر  به

  یشلوار مشک  یهبپوشم  یچی رفتم

 یجلو بسته کوتاه مشک  مانتو

 وقت داشتم  یقهکردم فقط چهل دق  یشآرا یکمم یمقنعه مشک  با

 نبود  یمجارو گشتم گوش همه

 یدادمنبود احتمال م یفممک  چون

 آذرخش جا مونده باشه  ینماش تو

#215 

 ✨من -تنبل  -خانم ✨



  

 
414 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 یکمکوچ  یکول  یفبدشانسم ک چقد 

 یدوارمو درو قفل کردم ام برداشتم

 تو اسانسور نباشه فقط  کسی

 ینزدم با پام رو زم دکمشو

 نگهش داشته یکیگرفتم   ضرب

 موندم یقهطبقه باال چند دق بود

 حوصلم سر رفت..با پله یگهد نیومد

 ..جونم دراومد از نگهبانیینپا رفتم

 بعد یرهبرام آژانس بگ مخواست

 یرد یلیاومد خ یقهپنج دق از 

 یستبود بعد ب شده

 رو حساب کردم یهکرا  یدیمرس دقیقه

 دونستم یشدم نم یادهپ و

 دکور ییر چنده رفتم داخل تغ ساعت

 یبخوب بود ترک ینمبودن ا داده

 یقبال کرم یمشک  سفید

 بود رفتم سمت وشکالتی



  

 
415 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 داخل نبود  یمباز بود کس اسانسور  

  یرونباال از اسانسور زدم ب رفتم

 یداشتم شلوغ باشه ول انتظار 

 گذاشتم رو  یفمخلوت بود ک خیلی

 و به ساعت نگاه کردم پنج میز 

 اومد یو هشت بود خوابم م دقیقه

 که  یبار قبل یاد شدید

 یرافتادم خم شدم ز یدمخواب یز م رو

 که افتاده بود  یو تا برگه ا میز 

 سرمو یهوسالم  -بردارم .  رو

 دادم یز به م یدباال که محکم کوب اوردم

حواست کجاست؟؟   -سرمو تکون دادم     ی؟؟خوب   -اومد سمتم     یعهوا سر   رفت
 با دستم

 جا .سرشو یچه -گرفتم    سرمو

 یقبل یبه منش -داد   تکون

 کارتو که   یادن یگهد گفتم

 ساعت سه جلسه دارم  یراست  بلدی



  

 
416 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 چشم  -باشه   عادت 

 تو اتاقش  رفت

#216 

 ��من -تنبل  -خانم ��

 یقبل یهارو جمع کردم .منش برگه

 ینوشتمکه توش برنامه هارو م  یینظم بوده دفترچه کوچولو یب  چقد

 بود خداروشکر دست خطش یز م رو

 با کدوم شرکت ینمنبود گشتم بب بد

 کت ستوده چشمام گرد شد از پس کجا نوشته؟؟..شر  یمدار جلسه

 شرکت متنفرم حالم گرفته ینا رئیس

باشه   یتونستم  یزنگ خورد ک   یز تلفن رو م  یخیالب  یروز کار  یناونم اول  میشه
 فکر کردن یبجا -بله؟؟؟   -جز آذرخش  

 یکمو قطع کرد  یار برام قهوه ب پاشو

 یندورب -اونور نگاه کردم   اینور 

 یهویی یدمشد کجاست؟؟؟

  یراش دراوردم و حرصب زبون

 ندارن . یابدارچ  یادمهکه   ییرفتم سمت ابدارخونه تا جا پاشدم



  

 
417 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 ببرم براش؟؟  ینبودش حاال تو چ  یخوردکه توش قهوه م  یاون  لیوانش 

 سمت اتاقش دوتا تقه برگشتم

 رفتم داخل  یاب -در زدم .  با

 دستشو گذاشت یوانتونل - 

 اصن من که نبودم کال همه یدیشکوندش اه د یقبل یمنش -  یز م روی

 خراب شده سرمو تکون دادم چی

 برگشتم یروناز اتاق رفتم ب و

 برداشتم   یز تم یوانل یه ابدارچی

 گذاشتمش  یختمتوش قهوه ر و

 باز کرد  یخچالودر  ینیس یه تو

  یخریدنتوش نبود قبال م کیک 

 ینیتوش س میزاشتن

 در حاال چطور یکردم رفتم جلو  بلند

 بزنم؟؟ با نوک پام زدم در 

 حاال چطور بازش کنم؟ یاب -در   به

#217 

 ��من -تنبل  -خانم ��



  

 
418 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 یتونمنم -  یگهتو د یاب -زدم به در   باز  

 در باز .رفت کنار تا برم داخل قهوه رو گذاشتم یهباز کنم بعد چندثان درو

 .نشست رو  یز م رو

 یگهد یقهدق یستتا ب -  صندلیش

.رفتم  یرونچشم سرشو تکون داد رفتم ب -جمع کن سالن کنفرانس   همرو
 سالم بچه ها اومدن -سمت سالن اونور . 

! یشه؟مگه بدون من م -سرمو تکون دادم   ی؟؟سالم تو برگشت  -  سمتم
افتاد  یاهوجمع بشن سالن کنفرانس ه یپاک -.بلند شروع کردم   یدن.خند
 واال منم  -بگه شونه هامو باال انداختم   یخواد چ  یکه م

 بگه  یخواد چ  یم نمیدونم

.همه رفتن سمت سالن کنفزانس  یدنکرد یشتا عصبان یدتر جمع ش سریع 
 بود  یپکه فقط مال اک  یکیکوچ

 و پرونده هارو با دفترچم برگشتم

 دستم تا ببرم با خودم  گرفتم

 تو  یمرفت بگم گوش یادم وای

 رفتم سمت اتاقش جا مونده  ماشینش

 باز نشد.. یول یدمدرو کش دستیگره



  

 
419 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 فشار یهرچ  یدمکش  باز  

 یدهکش  یرهبا دستگ یهوباز نشد  دادم

  ینشداخل ک رفتم تو س شدم

 .اشک تو یشکنهم یروز  دماغم

 جمع شده بود بازوهامو چشمام

 که  یکنیچرا درو ول نم -  گرفت

 نشه؟؟ با درد جواب اینجوری

 که..  یدونستمنم -  دادم

#218 

 ��من -تنبل  -خانم ��

 اره .راست -دماغم مالش دادم   یکم. ی؟؟؟خوب  -ول کرد   بازوهامو

و جلو راه  یمبر  -همه تو سالن منتظرن شمان سرشو تکون داد   -  وایسادم
 افتاد .منم پشت سرش..رفت

خب  -  یشکنار  یراس نشست منم صندل یسالن جلسه و رو صندل داخل
 یحهمش توض یدخسته نباشدوستان 

 دستم ینوشتممنم که تند تند م میداد

 خب جلسه -نوشتم .  ینقدا دراومد



  

 
420 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 خبر خوب شرکت یهشد  تموم 

 پروژه مهم قرار یه یبا ما برا ستوده

 ینبهتر  یشهمثل هم یدبا -بسته همه دست زدند از جاش بلند شد   داد

 سه روز -کردن    یدهمه تاک باشیم

 یناز هم یموقت دار یلشتحو واسه

 رو یدبرنامه هارو کنسل کن فقط با -برگشت سمتم   یدشروع کن االن

 شل شد پس یشمن یمکار کن  پروژه

 بجز جلسه  -کنسله    جلسه

  یدبر  یتونیدم -  یهسمت بق برگشت

  یداخ گفت گشنم شده شد نهار 

 یتونیتوهم م -  ینوریسالن ا برگشتیم

 کال حسش نبود دستمو  یصندل.و رفت تو اتاقش نشستم رو  بری

  یز رو م یچونم گوش یر ز گذاشتم

 خورد آذرخش بود  زنگ 

 بله؟؟؟ - 
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 یومدن صداش 

 بله؟ - 

 ی؟چرا نرفت  - 

 یروندادم ب نفسمو

 حوصله نداشتم - 

 مشکل ینمکرد ا  قطع 

 ینجوریا یکردمفکر نم یچوقتها همش چهره اش جلو چشمم بود ه داره
 بود و بودنش یعاشق بشم حس خوب 

 اهم از فکر اومدم - 

 صورتم زد یجلو یبشکن بیرون

 گنگ نگاش کردم  یمبر  - 

 اها باشه  - 

 بلند شدم و کولم برداشتم رفت سمت آسانسور سریع

 موندم کنارش تا آسانسور یهچطور ینمنکردم بب یافمنگاه ق حداقل

 یمگذشت ن  که  یکماول اون رفت داخل بعدش من  اومدبیاد

 بهم کرد نگاهی

 یکردی؟رو نم یلباسا داشت  یناز ا - 
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 گرفته بود جلو خودمو گرفتم  خندم 

 آره سرشو تکون - 

 یینپا یدیمرس داد

 یارمب ینوبمون دم در تا ماش - 

 تکون دادم سرمو

 باشه - 

 پام زد یجلو یادمنم  موندم دم در تا ب یرونتند کرد رفت ب پا

 اونور نگاه کردم ینور به ا یکمم و نشستم راه افتاد ترمز کولم گرفتم دست رو

 بهم کرد ینگاه  یمن یشبجا مونده بود د یمگوش  - 

 خونه - 

 یادممن چقد خنگم  یوا ی؟اومد ینصبح با ماش یراست  است

  ینگهتو پارک ینماش رفته

 نه کال - 

 سرشو تکون داد کرده بود  فراموش

  یارهب یکی یموبده گوش - 

 رستوران یه یپارک کرد جلو برام

 ببرش چشم یاخودت ب - 
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 ینجابودم ا یومدهشد تا حاال ن یادهشدم اونم پ یادهبهش رفتم و پ یا غره 
 اومد سمتمون که لباس کار تنش بود یکیشلوغ بود  داخل یمکنارهم رفت

 ینوراز ا یدسالم خوش اومد - 

منو داد دست  یه مینشست یمرفت یزهااز م یکیبا دستش اشاره کرد به  بعد
 دست آذرخش یکیمن 

 یخوری؟م یچ  - 

 یزرو گذاشتم رو م منو

 جوجه - 

 یک اونور نگاه کردم موز ینور به ا یکمبرگ سفارش داد اونم رفت  آذرخشم
 یشدپخش م یتیال یلیخ

 یهقشنگ ییجا - 

 اره برگشتم سمتش - 

 نشه!؟ یر ساعت چنده؟ د - 

 تکون داد سرشو

 جلسه یریمبعد م یداریمرکو برممدا یریمم یشهنم یر د - 

 زدم لبخندی

 باشه - 
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 در اورد گوشیشو 

شدم موهاش  یرهچونم و بهش خ یر دستمو گذاشتم ز یکردباهاش کار م و
بودم که سرشو بلند کرد  یرهچقد بهش خ یدونمنم یشونیشبودن رو پ یختهر

 گذاشت کنارش  یشوگوش

 تو صورتم هست؟ یزیچ - 

 تکون دادم سرمو

 نه - 

 زد یخوشگل لبخند

 یکنی؟نگاه م یهپس چ - 

 یچوندمپ نداشتم جوابی

 ینجوریهم یچیههه - 

 تکون داد سرشو

 ینجوریاها هم - 

 سرمو تکون دادم غذاهامون اوردن در آرامش فقط

غذام که تموم شد دور دهنم با دستمال پاک کردم  یمخورد یحرف  یچه بدون
 اونم تموم کرد

 یم؟بر  - 
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 تو کاسه چرخوندم چشمام 

 کردم  یر االنشم د - 

به ساعت رستوران   یادرفت حساب کنه منم اروم رفتم سمت در تا ب  یمشد  بلند
 به جلسه بالخره اومدش یرسیمبودم یقهدق یستنگاه کردم دو و ب

  یمبر  - 

و حرکت کرد استرس داشتم و همش  یمشد ینسوار ماش یرونب یمرفت باهم
 یدادمپامو تکون م

 یدمپاتو تکون نده تمرکزم از دست م - 

 بهش کردم ینگاه  نیم

 باشه - 

 ی؟چته؟ استرس دار - 

 تکون دادم سرمو

 یکم - 

 نگاهش رو احساس کردم سنگینی

 چرا؟ - 

 نگاه کردم یرونب به

 یادبدم م یکماز ستوده  - 
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 تکون دادم سرمو 

 یزهه یکم یدونیخوب م - 

 رفت توهم یدنگاش کردم اخماش شد یومدن صداش

 به شرکت یدیمنگفتم رس یزیچ دیگه

 یارمتا من پرونده هارو ب یدشما بمون - 

 یدمشدم د پیاده

باال پرونده هارو جمع کردم  منتظر بودم تا  یمنگفتم رفت یزیشد چ یادهپ اونم
به سه بود و ما هنوز حرکت نکرده   یقهدق  یستب  یمه بر ون ک  یب   یاداز اتاقش ب

 رفتم سمت اتاقش در زدم یومدموندم ن یقهچند دق یمبود

 تو  یاب - 

 یکردنگاه  م یینوداخل پشتش به من بود و داشت پا رفتم

 جلسه ساعت سه شروع   ما هنوز حرکت - 

 اگه به ساعت نگاه  نکردیم

 که دادش بلند شد  یزدمداشتم حرف م همینجوری

 بسته - 

 هوا یدمو پر  ترسیدم

 جسله کنسله پروژمون باهاشون کنسله به همه اعالم  - 
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 بگو یمگرفت  یگهشرکت د یهبا  یدیپروژه جد کن 

 یبه کار   بر  دست

باشه  یرلبو ز یدم! لب ورچیکنه؟م ینطوریچرا ا ینگرد شده بود ا  چشمام
 یکیو رفتم تو اون  یز پوشه هارو گذاشتم رو م یرونگفتم و از اتاق زدم ب  یا

 خبر بدم یهسالن تا به بق

 همه یدجمع ش - 

 یگفتم یچی   اومدن

 یمگرفت  یگهپروژه د یهلحظه دوستان پروژه ستوده کنسل شده  یه - 

 خواستم ادامه بدم که صداش پشت سرم اومد می

 سه باشنهمه تو جل یگهد یقهتا پنج دق - 

  یبشدستشو کرد تو ج  یمرفتن سمت سالن کنفرانس فقط منو اون موند  همه

 خونه کارت دارم یریمجلسه جلسه تموم شد باهم م یایب یخوادنم - 

 یه یداره؟حتم یکارمعقب گرد کرد رفت تو سالن جلسه به خودم   چ بعد
واقعا   یرفتحوصلم سر م  یو نشستم رو صندل  یسالن اونور    یگهداره د  یکار
االن ناراحت شده چشمم خورد به  یخاک تو سرم زنگ نزدم به پروا وا یوااا

باهاش زنگ بزنم شمارشو گرفتم دردسترس   یبار تلفن شرکت اشکال نداره حاال  
 یروناومدن ب ینبعد ده م یزنمنبود شماره طوفانم حفظ نبودم بعد باز زنگ م

 از جام به احترامش بلند شدم
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 یم؟بر  -  

 دادمتکون  سرمو

 یمبر  - 

برداشتم و پشت سرش رفتم تو آسانسور نفس   یفمتواتاقش و برگشت ک  رفت
شدم آسانسور  یرهاسترس ندم به کفشام خ یتا به خودم الک  یدمکش  یقعم
اومد  داخل باز سرمو انداختم  یکیبرعکس  یول یدیمفکر کردم رس یسادوا
 یینپا

 خانم؟ یدببخش - 

بود اروم سرمو بلند   ینجاجز من ا  یاونور کردم خانم  ینور به ا  یچش  یر نگاه ز  یه
 کردم

 بله؟ - 

 بد بهم کرد یلینگاه خ یه

 یشناسیدکار دارم شما م  یمن با خانمکمال - 

 برگردوندم سرمو

 نه متاسفانه - 

خواستم برم پشت سر آذرخش    یمنگفت آسانسور موند و رفت یزیچ دیگه
 که باز صداش اومد

 خانم - 
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 سمتش آذرخشم برگشت سمتش برگشتم 

 بله؟ - 

 سمتم گرفت کارتی

 در خدمت یدداشت یکارت منهکار  ینا - 

 آذرخش گرفتش یول یرمشبردم که بگ دستمو

 ممنون - 

 یددستمو گرفت و کش بعد

 یمبر  - 

 باز کردبرام  ینونگفتم و باهاش رفتم در ماش چیزی

 برو - 

!نشستم خودشم اومد نشست کارتو پرت کرد جلو ین؟ا یشهم یزیشچ یه
 و حرکت کرد ینماش

 .یدهپسره داره نخ م یشیمتوجه نم یعنی - 

 سمتش چشمام گرد شد برگشتم

 متوجه نشدم - 

 بهم رفت یغره ا چشم

 ح یندر ا - 
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 تو کاسه چرخوندم چشمام 

 ی؟چ  - 

 رو عوض کرد دنده

 یخنگ  - 

 یگهنگفت د یزیچ یدیمتا رس یدمخندگفت زدم به بازوش  یچ  یدمفهم ازه
 یادهشدم موندم تا پ یادهجلو در پارک کرد پ ینوماش یخشک شدم رو صندل

 بشه

قفل کردرفت سمت در و رفت داخل برگشت   یموتبا ر  ینوشد و در ماش  پیاده
 سمتم

 یگهد یاب - 

 تکون دادم سرمو

 یاررو ب یشما گوش یمونممن م ینه مرس - 

 یدسمتم دستمو کش اومد

 یخورمتبابا نم یاب - 

شده باهاش رفتم داخل خونه کامال   یزیشچ  یهواقعن    ینهام سرخ شد ا  گونه
 بود رفت المپارو روشن  یکتار

 پس یهکد بانو  یپا یزیاز تم یزدبرق م خونه
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 یارمب یتوتا من برم گوش ینبش -  

موندم   یکمدستام    ینسرمو گرفتم ب  یاددادم و نشستم رو مبل تا بتکون    سرمو
 یخچالاز تو  یآب بخورم رفتم تو آشپزخونه بطر  یکمبلند شدم تا  یومدن

 برداشتم 

  یدمخودمو عقب کش یکمبردارم که خوردم بهش  یوانل که

 نگفت یزیچ یز گذاشتم رو م  یبطر  یدمتوجه نشدم اومد یدببخش - 

 یزواسه منم بر  - 

 گرفتمش سمتش   یختمواسش ر اوردم یوانل دوتا

 ممنون - 

 آب خوردم یکم

 یم؟گوش  - 

 باال انداخت یا شونه

 یپرسمازش م یزنمزنگ م   یز اومده خونه رو تم یکینبودش  - 

 کرده  یز منو باش فکر کردم خودش تم باال یدهپر  ابروهام

 زدم یکیکوچ  لبخند

 رفت یز گذاشت رو م  وانیل یستن یباشه مشکل - 

 رو باز کرد  یخچال در 
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

  یست؟گشنت ن  -  

 باال انداختم  یا شونه

 نه  یادز - 

 دو بسته کالباس دراورد  یخچالتو  از 

  یامتو بازشون کن تا ب - 

 سمتش  رفتم

 باشه  - 

 یکار چ ینجامن اصال ا یکنه؟م یکار داره چ ینا یرونتکون داد و رفت ب سرشو
 یر بگ یتاکس یه یمرس یگفتمم یدکه از خودم دارم االن با  یبا شناخت   یکنم؟م
در کشو هارو باز  یشدبرم خونه سرمو تکون دادم بسته کالباسا باز نم یخوامم

 یومدن  یگذشت ول  یقهبازشون کردم چند دق   یدمشکنم د  یداپ  یچیکردم تا ق
که تموم   بشقاب اوردم و گذاشتمشون توش با چاقو برششون دادم کارم یه

 صداش بزنم  یرفتم تو سالن حاال چ  یومدشد بازم ن

  یست؟ن یکس  - 

  یازدم به در دلو

 آذرخش  - 

باال انداختم و برگشتم تو آشپزخونه کالباس هارو  یشونه ا یومدن یصدا ولی
کردم  یز ر یز در اوردم و ر یارشور سس،گوجه،خ یخچالاز تو یز گذاشتم رو م
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

بود که  یقهحدود چهل و پنج دق یادم یک   ینمنشستم بب یز رو م یدم.اونارم چ 
کم کم داشت   مبه ساعت نگاه کردم  حدود هفت بود هوا یومدهرفته و فعال ن

بود که خودم برم رفتم تو سالن  یراهطوالن  ینجااز خونه تا ا یشدم یکتار
دفترچه   یهشمارشم که بلد نبودم    یدمشچشم چرخوندم دنبال تلفن بالخره د

 کنارش بود برش داشتم شماره  یک کوچ

که من بشناسم نبود زنگ زدم به پروا   یشماره کس  یتوش بود ول  یادیز  های
 که شمارشو حفظ بودم بازم

فکر   ینقدسرمو گذاشتم رو دسته مبل ا  یدبرنداشت دلشوره گرفته بودم شد  که
 از سکوت خونه خوابم برد  یدونم ک  یکردم که نم

 یاونور نگاه کردم صدا ینور به ا یکم یدمدر از جام پر  یصدا با

که   یدمدرو باز کردم مامان رو د یرونرفتم سمت ب یدهاومد ترس یبلند گریه
 یغ داشت آرومش کنه .ج یآذرخشم سع یکردم یهنشسته بود و گر  ینرو زم

 و رفتم یدمکش  یفیخف

  سمتشون

 مامان برگشتم سمت آذرخش  - 

 شده؟  یچ  - 

 هم گذاشت  یاروم رو چشمامو

  یگمداخل م یمبر  - 
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

مامان رو گرفتم    یبازو  یریبگ  یمبود منم گر   یک نزد  یکردم  یههمچنان گر   مامان 
 داخل آذرخش برگشت سمتم  یمشبلدش کردم باهم برد

  یار آب قند براش ب - 

 یکردم  یهرو پاش و گر   یزدبه خاله نگاه کردم که م یدهتکون دادم و ترس  سرمو
 یکم کردم   یک به لبش نزد یوانورفتم آب قند اوردم نشستم کنارش و ل یعسر 

 اروم شد 

  یم؟چه بدبخت شد یدید - 

بود و  یشونبه آذرخش نگاه کردم ضربان قلبم رفته بود باال خودشم پر  گنگ 
 لباساش نامرتب بود 

 شده؟  یآذرخش چ  - 

 گرفت جلوم   دستشو

 اروم باش تا بهت بگم  - 

 کن   تو چشمام جمع  اشک 

 شده؟  یچ  - 

نشست  یشماومد پ یینخاله بلندتر شد اشکام اومد پا یهگر  صدای
 دستموگرفت 

  یگی؟چرا نم - 

 دست دست کرد  یکم
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 رمان  کی

 اوج گرفت  یمگر رو سرم خراب  یاتصادف کردن دنپروا و طوفان -  

   یگی؟م یچ  - 

  یدمخند ناخداگاه

 آذرخش؟   یشد یوونهد - 

پس بگو  یکرددستام گرفتم هق هقم دل سنگو آب م ینآروم باش سرمو ب - 
 داد  یچرا تلفن جواب نم

  یمارستانب یرممن م یکنهدرست نم یچیوشما ه یهبسته گر  - 

 شدم  یرهبازوشو گرفتم تو چشمام خ یدمپر  سریع

  یامب یخواممنم ببر م - 

 دستاش گرفت  ینب سرمو

 مامان  یشن پنشده اونا سالمن بمو یچیه - 

 باال  یدمبودم دماغم کش دودل

 چشون شده؟ . - 

 انگشت اشارش گونمو نوازش کرد  با

 یدهد  یبسرشون شکسته دست پروا با مچ پاش شکسته طوفان فکش آس  - 
 با دستش 

 نوازش کرد  گونمو
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 رمان  کی

  یامنترس مراقب خودت مامان باش م -  

 چشمام گذاشتم روهم  ناخداگاه

 باشه  - 

با چشمام بدرقش کردم  یروناز رو صورتم برداشت و رفت سمت ب دستشو
 برگشتم سمت خاله صورتشو

 دستشو گرفتم  ییناومد پا یخودمم پشت سرهم م یکردم اشکا  نوازش

 نکن گشنت یتخودتو اذ یستن یزیخاله آذرخش گفت چ - 

  نیست؟

  یدسموهامو بو یجلو و رو یدکش  سرمو

 نه مادر  - 

چه  یناشکامو پاک کردم تا ناراحتش کنم ا یع بند اومده بود سر  گریش
 دادم دست خاله  یوانول یشونروز بعد ازعروس یکبود؟  درست  یشانس

  یوفتهفشارتون ن یدبخور یکم - 

داد به شونم منم سرمو گذاشتم رو سرش چون   یهآب قند خورد سرشو تک  یکم
داشتم خاله بعد چند  یداومد از اونو استرس شد یبودم خوابم نم یدهخواب

 یادم کنم؟    یکار چ یدونستمخوابش برد اروم درازش کردم رو مبل نم  یقهدق
  یاطهخاله تو ح یفافتاد ک
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 رمان  کی

باهاش  یخداکنه گوش یاطنشه رفتم تو ح یجادا یکه سروصدا  یجور اروم 
  یهتوش گشتم  یدمد یفوباشه ک

توش   نداشتیروشنش کردم رمز   یوشحالکوچولو ساده توش بود با خ  گوشی
گرفتمش دوتا بوق   یعبود سر  یودنبال شماره آذرخش گشتم به اسم پسرم س

 خورد برداشت 

 آذرخش؟  - 

  یومدن یصدا یهثان چند

 جانم؟ . - 

 بگم  یچ  یخواستمرفت م یادماز کار افتاد کال  قلبم

 ام حالشون خوبه؟   - 

 گرفته بود    صداش

 طوفان نه  یاره پروا به هوش اومده ول - 

 گفتم   یلب خداروشکر زیر 

 خب خداروشکر بهوش اومد زنگ بزنگ  - 

 . یی؟باشه کجا - 

 اونورم نگاه  اینور 

  یاطتو ح - 
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 رمان  کی

 اخم کردنشو حس کردم  یپشت گوش از  

 برو داخل  - 

 صاف کردم  صدامو

 باشه  - 

  یدکش  یقیعم نفس

 برو داخل که مطمعن بشم  - 

 برداشتم و رفتم داخل درم بستم  کیفو

 داخلم  - 

 خوبه  - 

 نگفت اروم صحبت کردم . چیزی

   ی؟ندار یکار  - 

 تر از خودم جواب نداد  اروم

 نه مراقب خودت باش  - 

بوق قطع شدنش اومد دستمو  یطور که صدا ینبگم توهم هم میخواستم
راحت  یالشتا خ فتمیگبه خاله م یدآروم تربشه با یکمگذاشتم رو قلبم تا 

 باشه 
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 رمان  کی

 یومددلم ن یگهد یدارهبود که انگار ده ساله ب یدهخواب یسمتش جور برگشتم 
 یز رفتم تو اشپزخونه و همه جارو تم یزهفتاد فعال غذا رو م یادمکنم   یدارشب

چه شب  یز و سرمو گذاشتمرو م ینشستم رو صندل یگرفتبغضم م یکردم ه 
 که خوابمبرد…  یکردمفکر م ینجوریهم یبودسخت

  یزمدخترم پاشو عز  - 

 چشمام باز کرد کمرم  یال آروم

 به چشمام… یدمکش  یدست  یسادمشده بود به زور راست وا خشک

 بله مامان؟… - 

 زد… لبخندی

 طوفان و پروا به هوش اومدن… - 

و اخم   یدکش  یر هوا که کمرم ت  یدمشکرت طوفانم به هوش اومد پر   یاخدا  وای
 از تاسف برام تکون داد… یبلند شد مامان سر

 …ینههم یخوابیم ینجوریا یوقت  - 

 زد  یلبخند بعد

اونجاست حتمن   یشبآذرخش بچم از د  …یمارستانب  یمپاشو آماده شو بر  - 
 خسته شده…

 روهم… چشمامگذاشتم

 چشم… - 
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 رمان  کی

  یرونببلند شدم خاله رفت  یکرداومد و سرم درد م یخوابم م یدشد ینکها با 
 …یزرو م یدمصبحانه چ  یلوسا

 صبحانه… یایدخاله ب - 

 ینکهخونه بعد از ا یرفتمم یداومد لباسام چروک شده بود با یقهچند دق بعد
 خونه  یمبر  یدجمع کردم خاله با یمخورد

 .یمارستانب یمبردارم بعد بر  یلهخونه من واسه پروا  وس یریمخاله م - 

 تکون داد… سرشو

 .ید؟شماره آژانس دار - 

 .دستشو تو هوا تکون داد…

 …یمآذرخش بر  یننه با ماش - 

 رفته؟… یپس خودش با چ  - 

 شست  دستاشو

 …یسشبا جنس - 

 گرد شد…  چشمام

 داره؟   ینچند تا ماش - 

 هارو شست   ظرف

 دوتا… - 
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 تکون دادم… سرمو 

 اها… - 

بود قفل  یدیکه رو جا کل  یدیدرو با کل یاطتو ح یمرفت یمکرد  یز جارو تم همه
که خاله بهم داد رو در اوردم   ینماش  یچسوو  یبمانداختم تو ج  یدشکردم و  کل

 یالپشت و یباتقر  ینماش یه

 ییرشخونم بدم پول تعم  یدترس برم داشت اگه تصادف کنم با  یهوپورشه    بود
سرو ته کردم   ینواعتماد به نفس خودمو حفظ کردم خاله درو برام باز کرد ماش

باهاش اسون بود خاله درو بست و سوار  یرانندگ  یرونبردمش ب یاطاز تو ح
 یدیمرس یسر صبح  یکساعت با تراف یمشد روندم سمت خونه بعد حدود ن

رفتم باال   یعباال قبول نکرد سر   یادگفتم ب  یهرچ   ینمونه تو ماش  یخاله گفت م
شلوار  یه یع و دروباز کردم خونه سکوت فرا گرفته بود ناراحت رفتم داخل سر 

اوردم و واسه پروا  یک ساک کوچ یه یدمجلو باز پوش یبا مانتو کوتاه مشک  یل
 یرونو زدم ب یدمپوش اموچک کردم  و ونس ه یزارولباس گذاشتم همه چ

   یینرفتم پا

 عقب و نشستم پشت فرمون   یرو صندلگذاشتم   ساکو

 اومدم  یر د یدببخش - 

 جوابم داد… یفرستادصلوات م یحکه با تسب  درحالی

 …یمارستانن؟اصال کدوم ب یشهم یر که د  یمنه مادر بر  - 

 به مامان کردم   ینگاه  نیم
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 رمان  کی

 …یمارستان؟کدوم ب  -.  

 زنگ بزن به آذرخش بپرس ازش یه یدونمنم - 

 .سرمو تکون دادم… 

 …یستهمراهم ن یمن گوش - 

 و شمارش گرفتم…  یابونگرفت سمتم زدم بغل خ  یشوحرف بزنم و گوش  نذاشت

 بله؟… - 

 گرفته بود…  صداش

 سالم… - 

 کرد    صداشوصاف

 سالم   - 

 مکث کردم… یکم

 …یمارستانید؟کدوم ب  - 

گفت و قطع   یمارستانواسم ب  یزدناومد که انگار داشتن باهاش حرف م  صدای
 یوگوش  ینجوریا  یدنبا  یکار داشته ول  ینگاه کردم حتم  یعجب به گوشکرد با ت

بعد  یمارستاندادم به مامان حرکت کردم سمت ب یوگوش یکردروم قطع م
 استرس ینامه داشتم ول یگواه   ینکهچقد شلوغ بود با ا یدیمرس ینم یستب

 نگاه کردم  یناو با ترس به ماش ییدمجو یگرفتم جا پارک نبود لبم م
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 رمان  کی

 مادر؟… یهچ -  

 بهش کردم… ینگاه  نیم

 …یستن یزیام  چ - 

 یادهکردم و با هزارتا صلوات پارک کردم ساکو برداشتم و پ  یداجا پارک پ یه
شلوغ بود و سوزن  یلیخ یمارستانسمت ب یمقفل کردم و رفت ینوماش یمشد

 اومد رفتم سمت پرستار بخش… ینم ینزم ینداختیم

 تصادف کردن پروا… یروز د ییانم و اقاخ یه یدببخش - 

 حوصله جوابم داد… یحرفمو بزن و ب  نذاشت

 طبقه باال… یکماتاق پنجاه و  - 

 یدر رو یباال پا تند کردم و شماره ها یمرفت یمتکون دادم با مامان رفت سرمو
رفتم کنار تا اول مامان بره داخل چون هم   یدمشبالخره د یخوندمهارو م

اتاق بودن پشت سر مامان   یهدوتاشون تو    یمارستانبود هم ب  یاتاق خصوص
 یتتو اون وضع یدنشونتو اتاق نبود با د یرفتم داخل جز خودشون کس

 شد رفتم سمتشون پروام معلوم یر ناخداگاه شکام سراز

 بغض کرده   بود

 …یخواهر  - 

دستش تو گچ بود و پاش تا زانو سرشم کال  یلرزیدشونه هاش م گرفتمشبغل
 …یدمو گونشو بوس یدمبسته بود دماغم باال کش
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 رمان  کی

 …یخوب  -  

تونست پلک هاش تکون بده گونه و لب هاش کبود شده بود برگشتم  فقط
خودمو گرفتم هق هقم بلند نشه کل صورتش بسته   یجلو  یلیسمت طوفان خ

 کچ گرفته  بود دستشم تا باال

 بغلش کنم دستشو گرفتم… یتونستمنم بود

 طوفان؟… یخوب  - 

کرد با دستمال  یهگر  یر دل س یهفقط پلکاش گذاشت روهم خاله هم  اونم
 یینپا یادبه باال نگاه کردم تا اشکام ن یروناشکام پاک کردم و از اتاق اومدم ب

ون کردم پاکش یع سر یختنر یتر بودن و پشت سرهم م یاونا از من قو یول
 ینور ا  یادد داره میآذرخش با چند برگه و اخم شد  یدمنگامو دادم به جلوم که د

 صورتم و دماغم دادم باال… یدمبهکش  یدست 

 …ی؟اومد یسالم با ک  - 

 جوابشو دادم… یگرفته ا  یصدا با

 سالم مامان… - 

و پشت سرش رفتم داخل  یرونداد و رفت تو اتاق نفسمو دادم ب  سرشوتکون
 …یدصورت مامانو بوس

 .…ی؟مامان شما چرا اومد - 

 …یزن عموروفرستادم خونه مامان نشست رو صندل تازه
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 رمان  کی

  ی؟من به بابات نگفتم بهش گفت  یدلم طاقت نداره راست  -  

 تکون داد… سرشو

 …یادم یع اره بهش گفتم…گفت کارش تموم شه سر  - 

 …یکردمروم نوازشش مکنار پروا و دستشو گرفتم ا  نشستم

 سرم شرکت  یهسر خونه  یهمن برم   یزنهسر م یاددکتر گفت  بعداز ظهر م - 

 سمت من  برگشت

  یامحواست باشه تا ب - 

 تکون دادم  سرمو

 باشه  - 

 سمت مامان  برگشت

 ببرمت خونه  یامامان توهم ب - 

 خواست مخالفتکنه که آذرخش نذاشت  یم خاله

خالم باهاش رفت از جام بلند  یگهبمونه د ینفر کس ک یزارن به جز  ینم - 
که اونجا همه جارو مرتب کردم   یکیشدم و ساک پروا رو گذاشتم تو  کمد کوچ

 طوفان خواب بود 

رفتم   یخچالبود رو گذاشتم تو  یدهکه آذرخش خر  یزهایتو فکر چ پروام
 سمت پروا 
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 رمان  کی

  یست؟گشنت ن  -  

که مامان اورده بود رو برداشتم و نشستم    ینه تکون داد قران   یبه معن  سرشو
به پروا  نگاه کردم خوابش  یقهکنار پروا شروع کردم به خوندن بعد چند دق

  یکرددرد م یلیساعت قرآن خوندم سرم خ یک برده بود حدود 

رو شونم  یگذاشتم رو تخت پروا چشمام گرم شد و خوابم گرفت .دست   سرمو
 اروم چشمام باز کردم داد  یتکونم م

  یبدتر  یمار خودت که از ب یماریمثال تو همراه ب یزمعز  - 

  یشونیمگذاشت رو پ   دستشو

  یصورتت سرخ  شده داغم هست  - 

 یکمرمو راست کردم  دست  یمارستانمافتاد تو ب یادمنگاش کردم بعد  گیج
 بودم  یشکوره ات  یگفتبه صورتم راست م یدمکش

 خوابم گرفت  یهو یدببخش - 

 زد  لبخندی

 یداشت  یبراتون غذا اوردم مشکل - 

  یزنمسر م یه یامتو راه رو هستم حاال م من

پروا و طوفان فعلن خواب بودن   یرونتکون دادم و تشکر کردم رفت ب سرمو
هست؟! ممکنه  یدونستم تو  غذاهاشون چ  ینم یگشنم بود ول یلیخ

 داشته باشم طوفان  یتحساس
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 رمان  کی

سرم   یهودهنش بسته بود از جام بلند شدم    یغذا بخوره وقت   تیتونسم  چطور  
که خوردم به  یز شد اومدم دستمو بزارم رو م یاهرفت جلو چشمام س یجگ

 که  یلیوسا

 یرفتم یاهیافتادن تعادل نداشتم و چشمام س یبد یبود و با صدا یز م رو
شد   چشمام بسته  یگهباز شد و چند تاپرستار اومدن داخل د  یبد  یدر با صدا

  ینو افتادم رو زم

*** 

 《آذرخش》

و موهامو مرتب کردم  یدمپوش یمگرفتم بلوز شلوار مشک یع دوش سر  یه
 یزدم م ی.لبخند یتاآرم یبرداشتم که چشمم خورد به گوش ینوماش یچسوو

شد؟! برش داشتم و گذاشتمش تو  ینگهش دارم چ  یخواستم به بهونه گوش
 ینداخل درو قفل کردم و رفتم تو ماش یووردمن ینوماش یرونرفتم ب یبمج

م داشتم برم شرکت با سرعت حرکت کردم  پشت چراغ قرمز بودم که یتصم
 زنگ خورد  یمگوش

 بود برداشتم  ناشناس

 بله؟  - 

 اومد  ینازک دخترونه ا صدای

  یمسار ت یهمراه  اقا - 

  یشهدادم به ش یهصاف کردم و دستمو تک صدامو
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 رمان  کی

  یید؟بفرما -  

  یمارستانب یدتر خودتون برسون یعلطفا هرچه سر  - 

مونده بود که  یهسه ثان یرو صندل یوانداختمنذاشتم حرف بزنه و گوش دیگه
 یزدمبوق م یجور یمارستاننکردم و گاز دادم سمت ب یچراغ سبز بشه توجه

شدم پا   یادهبرداشتم و پ  یموگوش  یدمساعت رس  یمکنار  بعد ن  یرفتنکه همه م
با من  ینجاا ز ا -اونو نگاه کردم رفتم بخش   ینور مت داخل به اتند کردم س
 سرشو  اورد باال  یدتماس گرفت

  یمسار ت یآقا - 

 دادم  سرموتکون

  یمارهاتونبودن حالشون خراب شد و ب یمار که همراه  ب  یاون خانم - 

پرستار  یهکه توش بودن درش باز  بود  یتوجه بهش رفتم سمت اتاق  بی
به  یاشک  یپروام نشسته بود و با چشما یزدداشت به طوفان ارامبخش م

 کرد   یطوفان نگاه م

 کجاست؟   یتاآرم - 

 برگشت سمتم  پرستار 

  یمارستانب ینجااروم اقا ا - 

 جواب داد  یع و سر  یدخواستم داد بزنم کجاست که فهم می

 دنبال من  یایدب - 



  

 
449 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش
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  یینسمت پا یرفتو جلوم رفت داشت م یسرنگو پرت کرد تو اشغال بعد 

   یش؟کجا برد  - 

 بهم رفت  یغره ا چشم

 اون فقط فشارش افتاده  یستکه حالشون خوب ن   یمارایطبقه باال مال ب - 

 کرد روش نبود اشاره  یعالمت  یچاتاق که ه یهبه  یروندادم ب نفسمو

  ییدبفرما - 

 بهش کردم  یگاه ن نیم

 ممنون  - 

بود و سرم تو دستش بود  قلبم تند تند  یدهتو اتاق  رنگس به شدت پر  رفتم
 یچند روز همچ   ینچرا ا  یرونرفتم جلو چشماش بسته بود نفسمو دادم ب  یزدم

 یرهو بهش خ یشونیمکنارش دستمو گذاشتم رو پ  ی! نشستم رو صندلیع؟قاط
 یخسته بودم سرمش اخرش بود م یلیمخ یکرددرد م یدشدم سرم شد

 بهم انداخت   ینگاه  یمبلند بشم به پرستار بگم که خودش اومد ن واستمخ

 حال خانمت خوبه؟   یدید -. 

 دزد  یزینگاش کردم لبخند ر کالفه

  یدکن  یهدکتر براش چند تا قرص نوشته ته یفهضع یکم - 

 تکون دادم  سرمو
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 رمان  کی

  یحتم -  

  ینجاا یاددراوردم تا به باران زنگ بزنم ب میگوش   یرونزد و رفت ب لبخندی

 بله؟   - 

 اومد  یم ینشف ینف صدا

  ی؟کن  یم یهگر   یباز تو دار - 

 شدت گرفت  گریش

  ینمکنم پس آذرخش؟  داداش نازن  یکار چ - 

 شدم  عصبی

  ینجاا یانمرده که پاشو ب - 

  یدانگار ترس سریع

 شده؟ ن یچ  - 

 کردم اروم حرف بزنم   یسع یرونب فسمودادم

  یاب یع نشده سر  یزیچ - 

بود  یومدهفعال به هوش ن یتاحرف بزنه قطع کردم برگشتم سمت آرم نذاشتم
به اونام سر  یرفتمم یدتو موهام با یدمکالفه پام رو پام انداختم و دستمو کش

راحت تر  یدنشتونستم چشم ازش بردارم  حاال که خواب بود د ینم یزدمم
رفتم  یرونزدم ب قاز اتا یعبود کالفه رومو برگردوندم از جام بلند شدم و سر 
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 رمان  کی

پروا اومد داشت با طوفان حرف  یخواستم برم داخل که صدا یسمت باال  م 
ابم خو  یلیدستام خ  ینشدم و  موندم تو راه رو   سرمو گرفتم ب  یمونپش  یزدم
 یکردم بخوابم ول  یو چشمام بستم سع یوار دادم به د یهاومد سرمو تک یم

با چهره سرخ و پف کرده  ارانآذرخش چشمامو باز کردم ب -برد   یخوابم نم
اومد   یتند تند پشت سرش م یرعلیماومد سمتم ام یداشت م یدشد یهاز گر 

 از جام بلند شدم 

 شده؟   یچ  - 

 دستم اشاره زدم اروم  با

 خواد بشه؟  یم یچ  - 

 اونور نگاه کرد   ینور به ا یکم یرونداد ب نفسشو

 تو اتاق   یمبر  - 

خواست بلند شه که  یم یدداخل  منم پشت سرشون پروا تا مارو د رفتن
داشت با  یرعلیمام یالوس باز ینباران پروا رو بغل کرد و ا یناشاره زدم بش

 باران برگشت سمتم  یتاآرم یشپ یرفتمم یدبا یزدطوفان حرف م

 کو؟   یتاآذرخش پس آرم - 

  ییندستم اشاره کردم به پا با

  یینهفشارش  افتاده پا - 

 تکون داد  سرشو
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 رمان  کی

  یششپ یرمم -  

  یاممنم م - 

 خواستم برم تو اتاق که خودش اومد رفتم سمتش  یم یینپا یمباران رفت با

   ی؟خوب  - 

 سرشو تکون داد باران بغلش کرد  فقط

   ی؟خواهر  یب خو - 

 بهش زد  لبخندی

 ممنون خوبم  - 

به دوتاشون رفتم برگشتم  یبلده واسه من سر تکون بده چشم غره ا فقط
رو بدم اونام رفتن باال  حساب کردم حوصله  یتاسمت بخش تا پول سرم آرم

قرار داشت  یمارستانکه وسط ب  ینداشتم برم باال راه افتادم سمت فروشگاه 
ها  کیخورا یننگامو ب یکم یز برداشتم گذاشتم رو م یک و ک یوهچند تا ابم

برداشتم  یپسبا پفک و چ یلبخرم چند تا پاست یدونستم چ  یچرخوندم نم
تصادف  ینبا ا یدکالفه شده بودم شد   یرونحساب کردم و از فروشگاه زدم ب

  یختهمه برنامه هام بهم ر

*** 

 《آرمیتا》
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 رمان  کی

 یزداران و پروا داشتن حرف مدستام ب ینو سرمو گرفتم ب یرو صندل نشستم 
 یجگ یدداد سرم شد ینشون م یلمبه طوفان ف یداشت تو گوش یرعلیمام
و چشمام   یدادم به صندل  یهبد بهم فشار اورده بود سرمو تک  یکم خواب   یرفتم

 که در باز شد توجه نکردم   یشدبستم کم کم چشمام داشت گرم  م

   ی؟خور ینم - 

 یشکالت  یکو ک یوهابم یهچشمام باز کردم و به آذرخش نگاه کردم  گنگ 
گشنم بود از دستش   یدنه بگم شد  یناتونم به ا  ینم  یکنمدستش بود دارم فکر م

 زدم  یگرفتم و لبخند  خوشگل

 ممنون  - 

 بهم زد   چشمکی

 خواهش خانم   - 

خنده حواسم کال از سر  دردم پرت   یضعف رفت براش ازم دور شد با شوخ   دلم
 یاومد داخل لباس پرستار  یکیو بلند شدم    یشد پوستشون پرت کردم اشغال

 تنش بود 

بجزهمراه برن بهم   یاست همگ   یژهو بخش و  یمارستانب  ینجاا  یونخانما اقا  - 
  یممنو باران همزمان گفت یمنگاه کرد

 مونم  یمن م - 

 کالفه جواب داد   پرستار 
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 رمان  کی

  یگهد یع سر  -  

 تو برو خونه  یار یمونممن  م - 

 داشتم  یاز ن ییدشدونستم چرا به تا یسمت آذرخش نم برگشتم

 برم؟   - 

 زد  یخوشگل لبخند

 اره  - 

با آذرخش   یینپا  یمآذرخش استراحت کنه رفت  یکمبمونه تا    یرعلیشد ام  قرار 
  یمارستانب یبه ورود یدمرس

 خدانگهدار  - 

 شد  یدهکه دستم از پشت  کش  یابونگرد کردم و رفتم سمت خ  عقب

 سمتش  برگشتم

 نه؟  یا یوونهتو د - 

 کج کردم   لبمو

 نه  - 

 تکون داد   سرشو

 معلومه  - 
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 رمان  کی

 یدیم سمت خودش چپ چپ نگاش کردم و  کنارش راه رفتم رس یدمکش  بعد 
 یدلوغ بود که معلوم بود سه ساعت باش ینقدا یمباهم  سوار شد ینشبه ماش

در   یرهدادم و آرنجم گذاشتم رو دستگ یهدستمو به چونم تک یمتو راه باش
 یاحساس خستگ  یدشد یاومد ول یخوابم نم یگهبودم د یدهخواب ینقدر ا
 در خونه زد رو ترمز  یرونب یمزد یلعنت  یکبالخره از تراف  یکردمم

 ممنون  - 

 د  کج کرد و نگاهم کر   سرشو

 درو باز کردم  یرهکنم دستگ  یخواهش م -. 

 . یخواد بر  یتو نم یرمفردا خودم م - 

 تکون داد   سرشو

 باشه  - 

رفتم سمت  یع در ساختمون باز بود  سر  یشهشدم مثل هم یادهپ  ینماش از 
 یداپ یدوکل   یفمنبود با سه ساعت گشتن تو ک یچکساسانسور خداروشکر ه

لحظه وحشت کردم  یهبود که  یک تار ینقدکردم و در واحدو باز کردم خونه ا
 یرونب  ادمبرقو زدم خونه روشن شد نفسمو د  یداروم کل  ییباز من موندم و تنها

پتو و بالشت با   یدمپوش یدوش گرفتم و لباس خونگ  یهو رفتم سما اتاق 
 یشمپروا پ  رسیدمیتتو اتاق م یدنبرداشتم و  رفتم تو سالن از خواب یمگوش

روشن کردم و صداشو بردم باال  یوناالن نه تلوز  یراحت بودم ول یبابود تقر 
لحظه رفتم  یهنبودن  قتهو یلیرفتن مسافرت چون خ یکه واحد بغل  یانگار
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 رمان  کی

 یدمترس  یلیخ  یییو  ین   یمواحد بغل  یحت    یستن  یشمپ  یتو فکر من تنهام کس 
گرفتم سمت ظرفا   یمخونه نور گوشرفتم تو اشپز  یناز جام بلند شدم و پاورچ

 یخدا  غلط کردم  صدا  یادر اومد  وحشت زده برگشتم    یبردارم  صدا  یوانتا ل
  یمرد یاومد بعدم صدا یپا م

  یستخونه ن یکس  یاب یدسع - 

شماره آذرخشو   یلرزونکنم؟ اها آذرخش  با دستا  یکار رو رد کردم حاال چ  سکته
 خستش بلند شد  یصدا ینتاکاب  ینب یخچالگرفتم نشستم پشت  

 بله؟  - 

 صدام بلند بشه فقط اروم گفتم  یدمترس می

  یاب -  

 بود هل کرده  معلوم

 شده؟  یچ  - 

 نگفتم  هیچکی

  یافقط ب - 

انگار نشسته بودن رو مبل  ینتاکاب  ینقطع کردم خودمو جمع کردم ب سریع 
 اومد  یاز اونجا م چون صداشون

  یاداالن دختره م یمبر  یاب یکام  - 

 گذاشتم رو دهنم    دستمو
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 رمان  کی

  ینبب یافوتباله ب یدسع یبابا وا یادنم -  

 یهتو مشتم فشردم و سرمو  تک یگوش  یفرستادمدلم تند تند صلوات  م تو
اومد که داشتن سر فوتبال  یصداهاشون م یایی؟م یدادم به سنگ پس ک 

 یاددونستم م یاومد اومد م یاسانسور اومد  وا یدن صداکر   یم یشرط بند
باز  یبد یلیخ یدر واحد با  صدا یتاآرم یستشد نه وقتش ن یر اشکام سراز

 یداد نامفهوم ینشنوم .صدا یزیدستمو محکم گذاشتم رو گوشام تا چ شد
بلند شد لعنت به من  یمگر   یاومد  محکم تر گوشامو فشار دادم  صدا یم

بعد تو بغل  یهلعنت به من  چشمام بستم و خودمو مچاله کردم چند ثان
رو محکم  یشرتشبود ت یادن یجا ینکه قطعا امن تر  یگرمش فرو رفتم بغل

  فتمگر 

 دختر تموم شد  یستن یزیچ - 

 باال با دست اشکام پاک کردم  یدماومدم دماغم کش یرونآغوشش ب از 

 یهبگم  انگار داخل چشمام دنبال  یدونم چ  یواقعا نم یدکه اوم  یمرس - 
 اونور نگاه کردم  ینور به ا یکمخوردم از جام بلند شدم   یتکون  یگشتم یزیچ

  یارمکنم  اها اب ب  یز من چ یزهچ - 

 به گوشه لبش و سرشو تکون داد  یدکش  یخندش گرفته بود دست  خودشم

 باشه  - 

بردارم که خوردم  یوانبرگشتم برم ل  یوانها ل یخچالبرگشتم سمت  هول
 بهش  سرمو بلند کردم 



  

 
458 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

  یوانل یز اه چ -  

 گرفتمش   یع نشونم داد سر یوانیاورد باال  ل دستشو

  یمرس - 

برگشتم  یواش یختمدراوردم براش اب ر یبطر  یخچالبرگشتم سمت  باز 
 سمتش 

 بفرما  - 

 یوانول  یینشد سرمو انداختم پا  یرهخورد بهم خ  یکه م  یگرفت و درحال  لیوان
  یز گذاشت رو م

  ی؟کن  یکار چ یخوا یخوب حاال م - 

 گرفتم باال و نگاش کردم   سرمو

 ا یو؟چ - 

 به خونه کرد  یتوهم اشاره ا یدکش  خماش

  یت؟وضع ینا - 

 هامو باال انداختم   شونه

  یادازم برنم یدونم  فعال که کار یخوب نم - 

  نیروگرد کرد  رفت ب  عقب

  یکنمم یفکر  یهجمع کن خودم  یزاتوچ - 
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 رمان  کی

 و پشت  سرش رفتم  یخچالگذاشتم تو   بطری 

 باشه  یمرس - 

 سمتم  برگشت

 تر   یع سر  - 

 به خونه کردم  ی.نگاه کل

  یکنمجمع م یرمبرم کارتون بگ یدباشه با - 

 با انگشته اشاره زد رو سرم  یکمنزد اومد

   ی؟به خنگ  یزنیخودتو م یا یخنگ  - 

 نگاش کردم  نگ گ

 بگم؟   یچ   یگهد یکنمجمع م یگیرمکارتون م  یگمخوب م - 

 نگام کرد  کالفه

 مهفومه؟ یمجمع کن بر  یزاتواالن چ یگمم - 

 توهم  یدمکش  اخمام

 کنم؟   یکار چ - 

 و عقب گرد کرد  یبشکرد تو ج  دستاشو

 منتظرم  ینتو ماش - 
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 رمان  کی

جا  یزینگاه به کل خونه کردم خداروشکر چ یهچشه؟  ینوا ا یرونب رفت 
اگه نرم که تا صبح  یهجور یه!؟ اگه برم که  یانهنذاشته بودن مردد بودم برم 

 یدمگرفتم  برم پامو کوب  یمبه دو کردن با خودم تصم  یکی  یخواب ندارم بعد کل
 داد زدم  یبابه مبل تقر 

  یرماره م - 

 صداش سکته رو رد کردم  با

 نه؟  یدار یریخود درگ - 

 مشت کردم و با حرص برگشتم سمتش   دستام

 اهم  -. 

 تو هوا تکون داد و اشاره کرد به ساعت  دستشو

 ساعت  دو شبه مردم خوابن  یاگه نگاه کن یخوبه ول - 

  یشونیمرو پ یدمبا دست کوب یگفتم راست

 حواسم نبود  - 

با  یمبا مانتو  جلو باز صورت یشلوار تنگ مشک  یهاتاق تند کردم  سمت  پا
کردم  دوتا   یدابا  هزار تا گشت و گزار جوراب هامو پ یدمپوش یدسف یشرتت

فکر کردم کوله امو   یکم  یدمشونناز بودن پوش  یلیروشون بود خ  یگوش صورت 
خونه بابامه   گذاشتم نه مگه  یرونیو دست لباس ب  یاوردم و دست لباس راحت 

 یگذاشتم که جا  یرونیدست ب یک و  یدست راحت  یک همرو دراوردم فقط 
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 رمان  کی

برداشتم   ینامثل شارژر و شونه و ا یضرور یلهگرفت  چند تا وس  یکم  یلیخ 
رو مبل نشسته   یرونرو برداشتم از اتاق زدم ب یکمکوچ  یدست  یفکوله رو با ک

 یشورو شونش گوش  مو از پشت زد  یروننفسمو دادم ب یبود و سرش تو گوش
 یبشگذاشت تو ج یشوقفل کرد و برگشت سمتم از جاش بلند شد و گوش

 سرمو تکون دادم   یم؟بر 

 اره  - 

و  یرونگازو بستم همه المپ هارم خاموش کردم پشت سرش رفتم ب  رفتم
 یاداه چرا نم  یینپا  یادب  یمدرو قفل کردم اسانسور طبقه باال بود و ما منتظر بود

گرد   یسدرش بازم شد چشمام اندازه توپ تن  یاومد وقت   یهد ثانبعد چن  یینپا
شب؟!    دو!!! .اونم ساعت یهرفت داخل پسرهمسا یآذرخش عاد یشد ول

 جلوه دادم  یو عاد یسادمکنار آذرخش وا

 خانم  یتامبارک آرم - 

 شد آذرخش برگشت سمتش  یبازتر نم  یناز ا یگهد چشمام

 ممنون  - 

 یماول  موند یسادودمو زدم به اون راه بالخره واجوابش تعجب کردم خ از 
بعد آذرخش پشت سرشم من  دسته کولم رو از رو شونم گرفتم   یرونرفت ب

  ینشرفت سمت ماش یارواون  یداشتمو اروم کنارش قدم برم

  یام؟خودم ب ینمن با ماش یشهام نم - 

 به اون پسره  یبه من کرد نگاه  نگاهی
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 رمان  کی

 نه  الزم نکرده  -  

رو زد کوله ام رو   یموتر یمرفت یرونو از ساختمون ب یروندادم ب نفسمو
دادم سکوت  یحعقب خودم نشستم جلو اونم نشست ترج یانداختم صندل

 کنم 

 پسره؟  ینا - 

 کج کردم و برگشتم سمتش   سرمو

 خوب  - 

 بهم کرد  ینگاه  نیم

 چشه؟  - 

   باال یدپر  ابروهام

  چشه؟!  - 

 توهم  یدکش  اخماش

  یزنهراحت حرف م ینقدکه ا  یبود یمیتو در چه حد باهاش  صم - 

 اخمام کردم توهم  منم

 دونم اون یبار رسوندم شرکت اصال من اسمش نم یهفقط  - 

 داده  گیر 
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 رمان  کی

 ینونگم  ماش یچیدادم ه یحترج یدیمنگام کرد که دهنمو بستم   تا رس تیز  
 یبرداشتم  جلو یفموعقب ک یصندل  یشدم و از رو یادهپارک کرد داخل  پ

 من رفت و در باز کرد  اول خودش رفت داخل منم پشت سرش رفتم 

  ینباال همه خال یاتاق ها  - 

 سرمو تکون دادم  

تشکر کردم  فقط سرشو تکون داد و از پله ها رفت باال  نفسمو دادم  زیرلب
 یاتاق ها موندم و نم ینباال  ب یدمشم و با خودم کشبند کولم گرفت یرونب

اتاق  آذرخشو باز   یاتاق کنار  یریخود درگ  یکل  یندونستم برم داخل کدوم   ب
داخلش  یبود انگار تا حاال کس یمشک  یدسف  یکردم و رفتم داخل همچ 

عوض   یع رو گذاشتم گوشه تخت لباسام سر   یفمک  یدادم  یخوب   یبود بو  یومدهن
 ینکهاز حس ا یدادبهم م یخوب  یلیپتو حس خ یپتو سرد یر ز یدمکردم و خز 

به خواب  یرینیته دل قنج رفت و با حس ش یوارمهبه د یوار آذرخش اتاق د
شمام باز کردم  ارومتو صورتم رو کنار زدم   یزدم و موها یفرو رفتم  چرخ 

بلند شدم  یعخونه آذرخشم  سر  ی؟آذرخش بودم چ که فکر کردم خونه    یکم
دراوردم   یفمبا هزار زور از ته ک  یمپتو خودمو جمع کردم گوش  یهکرد    یر که پام گ

اخراجم  یبود شرکت نرفتم حتم یازدهساعت زدم تو سرم  ساعت  یدنبا د
رفتم  یمو شلوار گشاد خونگ یشرتبه موهام  با همون ت یدمکش  یدست  یکنهم
و بعد انجام کارام رفتم تو  ییم که خونه نبود رفتم دستشوآذرخش یینپا

همون سرپا واسه خودم   یز و نون رو گذاشتم رو م یر آشپزخونه  تند تند پن
  یدنتو گلوم  سرمو اوردم باال با د یدلقمه پر  یکس یلقمه گرفتم  با صدا
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 رمان  کی

اومد سمتم  یع کردم به سرفه کردن سر   شروع یآذرخش اونم با  لباس خونگ  
 و زد تو کمرم 

  ی؟خوب  - 

 خم شدم   یکم  یزدسرمو تکون دادم و دستمو گذاشتم رو قلبم که تند تند م  فقط

   ی؟تو خونه بود - 

 تکون داد  سرشو

 نباشم؟   - 

 چشمام تو کاسه چرخوندم  آروم

 ! ی؟شرکت باش یدخب االن با  - 

 غم زد اش به دماانگشت اشاره با

 امروز جمعه است کوچولو  - 

 کج کردم و موهام انداختم پشت گوشم   لبام

 اها  - 

 لقمه رو گذاشتم تو دهنم  یراحت نشستم رو صندل یالخ با

   یراست  - 

 رو قورت دادم  لقمه

 نشد؟!  یاز بچه ها  خبر  - 
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 رمان  کی

  یز رو م یدصبحانه رو چ مواد 

  یشهمزنگ زدم دکتر گفته پروا بعداز ظهر مرخص  - 

 بهم  یدمذوق دستامو کوب با

  یولا - 

 شد  یزونبعدش لبم او ولی

  ی؟پس طوفان چ  - 

 اروم تکون داد  سرشو

 تحت مراقبت باشه  یداون فعلن  با - 

 یککوچ  ینیس  یه  یزمبر   ییاشتهام کور شد  بلند شدم و استکان اوردم تا چا  کال
 برداشتم و استکان هارو گذاشتم  روش 

 پرنگ؟   یاکمرنگ   - 

 هاشو انداخت باال  شونه

 کمرنگ   - 

شدم  یرهگاه چونم کردم کردم و خ  یهدستم تک یز و گذاشتم رو م یختمر چایی
  یشدبلند م ییکه از چا  یبه بخار

 صبحانتو بخور  یستن یزیچ - 

 داغ داغ خوردم  ییموو چا یرونز فکر اومدم ب ا
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 رمان  کی

  یمارستان؟ب یماالن بر  -  

 بلند کرد  سرشو

 نه  - 

 توهم  یدمکش  اخمام

 چرا؟  - 

 اخماش کرد توهم  اونم

  یرمخودم م - 

 نگاش کردم  لجبازانه

  یام؟من ن یچطور تو بر  - 

 تکون داد و دستاشو باز کرد  سرشو

 خونه  یمون  یتو  م یرمکه من م  ینطوریا - 

 وا ه یدپر  ابروهام

 نوچ   - 

 جوابمو داد  یز آم یدجلو و تهد اومد

 خونه  یمون  یکه گفتم م  ینهم - 

 خواست بلند شه که همزمان باهاش بلند شدم  می

 کجا؟   - 



  

 
467 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

  یسادمبه جانب جلوش وا حق 

 تو کجا؟   - 

  یرونزد به ب اشاره

  یمارستانب - 

 نگاش کردم  ینهبه س دست

  یمارستانمنم ب - 

سمت خودش  یدبازوم رو کش یحرکت ناگهان  یکاز کنارش رد شدم در  و
 خورد  یصورتم م ینفسهاش م

 سرت داد بزنم   یدوست دار - 

 صداشو برد باال  بعد

هستن اگه  یچه ادم ها یدونمو من  م یانخوان ب یطوفان م یدوستا - 
  یایب یدوست دار

 داد سمت سالن  هلم

 پس آماده شو  - 

دستم  یکردمو احساس م یدمترس یلیاز کنارم رد شد و رفت باال خ سریع 
وسط  ینجوریگفتم بهش  هم یکرد مگه من چ  ینجوریا یهوچرا  یلرزیدم

 سالن مونده بودم و از جام تکون
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 رمان  کی

که دستش تو   یرفتار نکرده بود درحال ینجوریباهام ا یتا حاال کس نخوردم 
  یینرو دستش اومد پا یشکبود و کت تک مش یبشج

  یامتا ب یرینم ییجا - 

 یدنشستم رو مبل و کوسن گرفتم دستم بغض کرده بودم شد   یرونرفت ب  بعد
گرون  تموم شد من   یلیوار عاشقشم واسم خ یوانهکه د  یحرکات از کس ینا

دستام   ینکم بود محبت داشتم کوسن پرت کردم سمت جلو سرمو گرفتم ب
زنگ  یبعد صدا یقهبت دارم هق هقم بلند شد چند دقاره دارم کمبود مح

برداشتم تند تند اشکام پاک   ینبلند شدم کوسنو از رو زم  یع بلند شد  سر   ونهخ
 یقنگاه کردم مامان بود چندتا نفس عم یکردم و رفتم سمت در از تو چشم

بره با لبخند درو باز کردم مامان با لخند اومد   ینصورتم از ب  یتا سرخ   یدمکش
 اخماش رفت توهم  یدخل تا منو ددا

  یسالم مامان  - 

 داد دستم  کیفش

 . یزدلمسالم عز  - 

 مادر؟ خودمو زدم به اون راه  یا یافهچه ق این

 چشه؟   یافمق - 

 کردم   یزونلبم او بعد

 زشتم؟   - 
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 رمان  کی

 نشست رو مبل   رفت 

  یرو دست ندار  ینه مادر از خوشگل - 

 کرد    یز چشماش ر بعد

 گفته؟   یزیآذرخش چ - 

 گرد کردم   یشینما چشمام

 نه بابا  - 

 کنارش اشاره کرد   به

  ینمبب ینبش یاب - 

 چطور در برم اها  حاال

 براتون   یارمام آب ب - 

گرفتم  یمبعد تصم یموندم الک  یکم.بعد عقب گرد کردم سمت آشپزخونه 
گذاشتم   یک طول بکشه شربت درست کردم و با ک یشتر شربت درست کنم ب

مامان دستشو  گذاشته بود رو سرش   یرونسرعت رفتم ب  ینبا  کمتر   ینیتو س
گذاشتم   ینیس  یکردنگام م  یو ارنجش گذاشته بود رو دسته مبل با حالت خاص

 خوردم  یکمشربتمو برداشتم گلوم خشک شده بود   یوانل لوشج

 !؟یگهد یگرفت   یاد یالروجا همه وسا - 

 تو گلوم با خنده زد تو کمرم  یدنگام کرد .شربت پر  یطونی.بعد با ش 
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 رمان  کی

 چت شد دکتر؟!  -  

 حس کردم شدم گوجه دستام توهم قالب کردم  قشنگ 

 مامان یچیه - 

 شد  یخیالب دیگه

 ینپسرم الغر شده ا ید؟شام خورد یمارستانبعد ب یشبد ینمخوب بگو بب - 
 چند روز 

 بهش کردم  ینگاه  نیم

من  -کنم   صدامو صاف کردم     یانگار زنشم غذا درست نم  یگهم ینهمچ  واال
 نبودم شربتشو ینجاا

  خورد

 اها  - 

 ینقا یشهبخار از صورتم بلند م یکردمباره نگفت  حس م یندر ا یزیچ دیگه
نگام افتاد به ساعت دوازده رو رد کرده  یهو یکشمسرخ شدم خو خجالت م

 از یع بود سر 

 بلند شدم مامان با تعجب نگام کرد  مجا

 چت شد دختر؟  - 

   یدمگز   لبمو



  

 
471 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 نهار درست نکردم  -  

 کرد   یاروم خنده

 واسه خودتون درست کن  یرممن  دارم م - 

 یدم خواستم بهش تعارف کنم د  یبرداشت  م یفشواز جاش بلند شد و ک   بعد
 خونه پسرشه  یستاصال خونه من ن ینجاا

   یدهرجور راحت - 

درست  یرفتم تو آشپزخونه حاال چ  یع و رفت درو بستم و سر یدبوس گونمو
نگاه کردم همه موادشو داشت شروع کردم   یخچالتو  یقالب ینکنم ته چ

بود  یک اونور ساعت  یرفتیم ینور از ا  یدبا یبزرگ بود و ه  یلیاشپزخونه خ
ن که تا خودمو مرتب کنم رفتم باال م یکمگرفتم   یمکه گذاشتمش رو گاز تصم

عوض کردم و موهام  یشرتمفقط ت  یخیالجلوش بودم پس ب یشرتاالن با ت
غذا کل خونه رو پر کرده   یبو   یینرژ لب ساده زدم و برگشتم پا  یهباال بستم   

و منتظر موندم   یدمچ  یزواومد م  یم  یخوب   یبود چون زعفرون توش داشت بو
اومد داخل بلند  اشتد یددر اومد  کل یساعت صدا یمبالخره بعد ن  یادتا ب

 شدم و رفتم تو سالن  

 سالم   - 

 تکون داد و نگام کرد  سرشو

 سالم چخبره؟   - 

 تکون دادم  یچیه یبه معن سرمو
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 رمان  کی

 باشه   یخبر  یدبا -  

 پله ها رفت باال  از 

  یامم یرمدوش  بگ یهنه من  - 

به خودم فوش  یهمسر نمونه اومدم جلوش ه  یهتو سر خودم مثل  زدم
کردم ساالد کم   یز به م ینگاه کل یدمشاماده بود خوشگل چ ینمته چ یدادمم

دست به  یع بود پس سر  یرازیساالد ش یزایکردم همه چ   یخچالنگاه به  یه
منتظر  یکار شدم تند تند امادش کردم  دستام شستم و نشستم رو صندل

پا اومد پس   یگشنم شد صدا  یدم خورده بود و  شدغذا به  یبو  یادتا ب  دممون
به غذاها انداخت و  یاورد دستام توهم قالب کردم نگاه  یفبالخره تشر 

 زد  یلبخند

  ی؟کارهام بلد  یناز ا ینافر  - 

 قنچه کردم  لبامو

 بله  - 

 منتظر موندم بخوره  یدخودش کش یبرا نشست

  یگهبخور د - 

  یدمخودم کش برای

  ییدبفرما - 
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 رمان  کی

 یشمشک یلحظه چشما یک واسه  ینمکردم تا عکس العملش رو بب  نگاش 
 شل کردم  یشمبرق زد ن

 چطور شده؟  - 

 بهم کرد   یطونیش نگاه

 بد نشده  - 

 شد  یزونآو لبام

 خوبه  یکنمحاال که فکر م - 

و شروع کردم به خوردن غذاش که تموم شد ساالد خورد چقدم  یدمخند ریز 
خورد  غذاش که تموم شد بلند نشد بلند شدم  تا ظرف   یکت غذا مآروم و سا

رو روشن نکردم  شروع کردم  ییهارو جمع کنم واسه دوتا بشقاب ظرف شو
کردم  برگشتم سمتش   یاحساس م  ینگاهش به خوب   ینیبه ظرف شستن سنگ

 کرد   یکه تک خنده ا

  یه؟چ - 

 بهش کردم  یزونیاو رو لباسم نگاه یختتو هوا تکون دادم که کف ر دستمو

 نگاه دارم؟  - 

 تکون داد  سرشو

 اره  - 

 ظرف هارم شستم دستمو با دستمال یهو بق خندیدم
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 رمان  کی

 یکنزد یکردم برگشتم سمتش که از جاش بلند شد و اومد سمتم ه   خشک  
 یهوداشتم    یزوانتظار هرچ  ینتبه کاب  یدمعقب اخر چسب  یرفتماومد من م  یم

برداشت که  یظرف  یرونباز کرد   نفسمو دادم ب ینتودستشو اورد باال و در کاب
 بهم کرد   ینگاه  یمتوش ذرت بود ن

  یار روغنو ب -. 

روغنو گذاشتم کنار دستش دستمو  یرونب یامتکون دادم تا از هپروت ب سرمو
جذاب   یکرددرست م  یالمپف  یوقت   یشدم حت   یرهو بهش خ  ینتگذاشتم رو کاب

و نگاش کردم   یرونسمتم از تو فکر اومدم ب یدبود در قابلمه رو بست و چرخ
 سرمو تکون دادم   یمکار دار  یلیشرکت خ یاییم یفردا حتم -

 رو ذرت ها . یختبهم کرد و نمک ر ینگاه  یمباشه ن - 

 راس ساعت هشت  - 

 زدم  یکیکوچ  لبخند

 چشم . - 

  ینتکرد به کاب  اشاره

  یار ظرف ب یه - 

هارو انداخت تو  یالو دوتا کاسه براش اوردم گذاشتم کنار گاز   پف برگشتم
 تو سالن  یمداد دستم باهم رفت یکیشکاسه ها 

  ی؟دوست دار یلمیچه نوع ف  - 
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 هامو انداختم باال  شونه 

 عاشقانه  - 

دراورد و گذاشت  نشستم رو مبل   یکیشو  ید  یچندتا س  ینتکون داد ب  سرشو
 یکمقشنگ بود    یلیشروع شد خ  یلمفره اونم نشست رو دو نفره کنارم  فن  یک 
داشت حدود ساعت پنج بود که تموم شد کاسه   یدنارزش  د  یبود ول  یمیقد
 شتکون خوردم کمرم خشک شده بود  آذرخ یکم یز رو  گذاشتم رو م یخال
 رو خاموش کرد  یونتلوز

  یمارستانب یمپاشو بر  - 

 یبا شلوار مشک   یهوا رفتم باال تا آماده بشم  مانتو جلو باز طوس  یدمپر   سریع
 یمو گوش یفمانداختم توک یلمهمه وسا یمکه باهاش اومده بودم با شال مشک

 برداشتم برگشتم

  پایین

  یکردموهاشو درست م ینهاماده شده بود و داشت جلو آ  اونم

  یمبر  - 

 به لباسام کرد  یه که دستش تو موهاش بود برگشت سمتم نگا  درحالی

  یمبر  - 
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

منم رفتم  یرونبرد ب ینوسرد شده بود ماش یکمهوا   یرونتر از من رفت ب جلو 
 یزارهاهنگ شاد م  یبار ارومگذاشت    یلیاهنگ خ  یه  یمنشستم جلو  حرکت کرد

 یبار

شدم  یادهپ یدیمنبود و زود رس یکتراف یاد! خوشبختانه زیه؟ک  یگهد ینا اروم
 یماومد باهم رفت  یقهک کنه جا پارک نبود بعد حدود پنج دقببره پار   ینوتا ماش

 تو سالن بود با لبخند اومد سمتمون  یینداخل مامان طوفان  پا

 سالم  - 

  یمکرد  سالم

 پروا رو مرخص کردن  - 

 طوفان  یشمونم پ یمن م ینشکردم شما ببر   یهاره  تسو - 

 یباال پروا اماده نشسته بود رو تخت و به طوفان  یمو رفت یمتکون داد سری
 شد  یرهکه سرش بسته بود خ

   یپر  - 

 من به خودش اومد و برگشت سمتمون  یصدا با

 سالم  - 

  ی؟سالم خوب  - 

 تکون داد رفتم سمت طوفان  سرشو

 تو؟   یخوب  - 
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 لب گفتم و برگشتم سمت پروا   یر ز  یخوبم بست  خداروشکر   یبه معن  چشمام 

 با بغض نگام کرد  یم؟بر  - 

 طوفان؟  یشمن بمونم پ - 

 گرفتم   دستشو

 خونه. یمبر یش یتو اذ یتو بمون  یستن یطوفانم راض  یخواهر  - 

کمکش کردم از جاش بلند بشه رفت سمت طوفان و خم    یدمگونشو  بوس   
شدم   یاحساس  یلیخ  یداشده بود جد  یشد باهاش حرف زد چه صحنه قشنگ 

از اتاق رفت  یوار که رو گونش بود زد و با کمک د  یباندها یرو یپروا بوسه ا
کردم و رفتم پشت سرش پاهاش   یمنم با طوفان و مامانش خدافظ  یرونب

تا اومد  یمطبقه  رو با اسانسور بر  یک  ینهم یمبود مجبور شد یدهب دیاس
  یرمم  -ره اومد از کنارمون رد شد   بالخ  یرونب  یادنگام به در اتاق بود تا ب  یینپا

  یینرفت نگام بهش بود تا  از پله ها رفت پا یایدتا ب

  یتاآرم - 

 دست پروا جلو صورتم نگام از پله ها برداشتم  یتکون ها  با

  یی؟کجا  - 

 تکون دادم و هلش دادم  سمت داخل   سرمو

  ینجاما -. 
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 یرونخانم  داخل بودن دکمه رو خودشون زده بودن موندم اول اونا برن ب  دوتا 
  یممنتظر آذرخش بود یمارستانب  یرونبعد  پروا رو بردم ب

 جلو پامون زد رو یقهچند دق بعد

 در عقبو باز کردم تا ترمز 

 بود ینا یشسوارشه خوب پروا

 بلند نبود درو بستم خودمم شاسی

 یکردجلو اروم حرکت م نشستم

 نشه مامان و باران یتاذ پروا

 طوفان منتظر ما بودن بعد خونه

  یدیمساعت رس نیم

#253 

 ✨من -تنبل  -خانم ✨

 شدم یادهپارک کرد در خونه پ ماشینو

  یادهدر عقبو باز کردم پروام پ و

 و دستم گرفت به آذرخش  شد

 به  یارهرو ب یلشکردم تا وسا  اشاره

 مو به تنم یکردمنگاه م صورتش
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 خوشگل من چرا یخواهر یشدم سیخ 

 شده؟! اشک تو چشمام  اینجوری

 شد خاله با اسفند دود اومد  جمع 

 به خاله سالم کردم  یشددر باران بدو بدو اومد کمکم .کمرم راست نم جلو

 نفسم رسما قطع  یتاآرم -داخل   رفتم

 جانم؟؟؟ . -برگشتم سمتش   شد

 چشاش شدم ساک پروا مسخ

 نره فردا یادت -  دستم داد و

 بودم فقط سرمو تکون دادم  یرهکه تو چشمام خ  یشرکت درحال بیایی

 و عقب گرد یدنگاشو دزد یع تو چشمام درحال گردش بود که سر  چشماش

 زنگ بزن .و  یدداشت یکار  -  کرد

 بعدم یقهچند دق یروندر رفت ب از 

 اومد سرمو ینشگاز دادن ماش  صدای

 دادم و نفسمو ازاد کردم  تکون

  ینتو ماش یفمافتاد ک یادم تازه

 موند با دست زدم تو سر خودم  جا

 خداروشکر یبمکردم تو ج  دستمو
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 باهام بود برگشتم داخل  گوشیم 

 دادم به تاجش اصال  یهبود رو مبل نشستم رو مبل و سرم تک  یدهدراز کش  پروا

 پروا حرف هیقبود سل یخونه خوشگل یلیبودم خ یومدهن اینجا

  یشربت  یوانل یز از رو م نداشت

 ینکهنفس خوردم با ا یهو  برداشتم

 گلوم  یسرد شده بود ول یکم  هوا

 و  یمبود تا شب گفت خشک

 یادحال بدش ب ینتا پروا از ا خندیدیم

 254..# بیرون

 ♀��من -تنبل  -خانم ♀��

 پروا  یشبرم شرکت مامان پ ینور بمونم و از ا ینجابود من شب ا قرار 

 داشت تنها نباشه منو بارانم تو اتاق مهمان  یاز ن یزیکه چ  یداتاقش خواب تو

 یدهگذاشتم رو بالشت به سه نرس  سرمو

 برد  خوابم

  یاخراج  یگهد یپاشو جا موند یآر - 

 جت بلند شدم پام خورد به  مثل

  یمامان ..صدا  یا  -تخت نفسم قطع شد پام اوردم باال و محکم گرفتمش     لبه
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 رفت هوا با تعجب یا خنده 

 سمت باران که دست از دلش برگشتم

 بالشتو  یخندیدبود و م گرفته

 به ساعتم یر بم -پرت کردم   سمتش

 یکمهفت بود  یقاکردم دق  نگاه

 پروا -بود برگشتم سمت باران   دیر 

 ابروهاشو انداخت باال  بیداره؟؟

 خوابشم -شد   یزوننه لبم او - 

 یطونبپوشم؟؟؟ ش یحاال چ  کهسب

 ابروهاش به تخت اشاره کرد  با

 اونارو .برگشتم سمت تخت واسم - 

 برداشته بود صدام کنترل لباس

 پشت یمرس یوا -  کردم

  یکنمخواهش م -ناز کرد   چشمی

 نشه منم صبحانه یرتد بپوش

 کنم از در رفت  آماده

 .لباسارو برداشتم چشمام بیرون



  

 
482 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 ودشد پس بگو چش ب گرد 

 شده .شلوار قد نود زاپ مهربون

 که جلوش  ی.مانتو کوتاه مشک  یمشک  دار 

 وجب باال زانوم بود پشتشم یک 

 نفسمو یبلند تر .با مقنعه مشک  یکم

 نشستم رو تخت  یرونب دادم

 نشه  یرمتا د یدمشونپوش مجبوری

 برداشتم دست کردم تو گوشیم

 یتومن یستمانتوم و ب یکیاون  جیب

 توش بود رو برداشتم  یشانس که

 که پروا واسم   یلقمه ا اروم

 یعبه سالمت..سر -  یمرس -  یدمبود رو از دستش کش گرفته

 یمگرفتم حدود ن  یتاکس یه

 بعد در شرکت بودم.. ساعت

#255 

 ��من -تنبل  -خانم ��

 شدم پنج  یادهروحساب کردم پ کرایه
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 به هشت بود اسانسور شلوغ  دقیقه 

 ل آذرخشقب یکردمخدا م خدا

 نشستم  یعبود سر  یرممکنغ یشهمثل هم یباشم ول رسیده

 دفترچه رو از تو کشو دراوردم و رفتم سمت اتاقش مثل یز م پشت

 رفتم یاب -دوتا زدم رو در   همیشه

 سالم سرشو گرفت باال  -  داخل

 سالم بالخره من ساعت هشت تورو - 

 چشمام تو کاسه  یدمشرکت د تو

 کم کم  یزشو رفتم جلو م چرخوندم

 رفت توهم دفترچه رو اخماش

 خوب برنامه امروز؟؟  -کردم    باز 

 نداد و باز با اخم بهم نگاه کرد  جوابم

 لبخند  ی؟؟؟چه سر وضع ینا - 

 چشه؟؟؟ .اخماش -زدم   یینما دندون

 دندوناش  یر رفت توهم و از ز بیشتر 

 یزونبرو خونه لبام او -  غرید

 . ی؟؟؟جلسه پس چ  یمکار مهم دار  یمگه نگفت  -  کردم
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 جلسه بخوره -  یز رو م یدکوب  دستشو 

 سرشون برو خونه  تو

 نگام کرد که خودم تا تهشو خوندم  اروم عقب یز .ت یام؟؟؟بعد نهار ب - 

 یگرهباشه دست -کردم    گرد

 برگشتم یساوا -  یینپا یدمکش  درو

  سمتش

#256 

 ❣من -تنبل  -خانم ❣

 یهه گرفت تکدراورد و شمار  گوشیشو

 یخانم مشرق  یاسالم ک -به در   دادم

 برسونش خونه باشه خدافظ  یینپا یادم داره

 یتونستمخودم م -نگاش کردم   یدم دره حرص یاک  یبر  یتونیم -کرد    قطع 
 برم شونه هاشو انداخت

 یدمدفترچه رو کوب یرونبهم و اومدم ب یدمبا حرص درو کوب باال

 مبرداشتم و رفت یمگوش  یز م رو

 اسانسور همون لحظه باز شد سمت

 چشمام گرد یرونعسل اومد ب و
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 بعد صورتمو یزدلمسالم عز  -  شد 

 سالم  -زدم   ی.لبخند الک  بوسید

 به اتاق تو؟اینجا؟؟؟

 آذرخش -اشاره کرد   آذرخش

 کارم داره تو کجا؟؟؟   یامب گفت

 خونه چشماش گرد شد  یرممن م - 

 شونه هامو ی؟؟؟به آذرخش گفت  - 

 خودش گفت سرشو -باال   انداختم

 باهم  یبهعج -داد   تکون

 و اون رفت اتاق آذرخش منم رفتم تو اسانسور از یمکرد  خدافظی

 اونور ینور ا یه یکم یرونزدم ب شرکت

 که   یدمند یوکردم کس  نگاه

 یتاکس یهمن باشه واسه  منتظر 

 بلند کردم و سوار شدم  دست

 《آذرخش》

 سالم  -باز شد سرمو گرفتم باال   در 

 ! ی؟سالم زود اومد -زدم   لبخندی
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 و نشست رو یز گذاشت رو م  کیفش 

 شد؟؟؟  یبودم خوب چ  ینوراا -  مبل

 همون یشنشستم مبل روبه رو رفتم

 یاتو ک یاب -در زده شد   موقع 

 یدببخش -باال   یدتو ابروهام پر  اومد

  یخانم مشرق  یشدم ول مزاحم

  نیومدن

#257 

 ️☁نم -تنبل  -خانم ️☁

 گفت و رفت  یرلبز یبا اجازه ا یبر  یتونیباشه م -تکون دادم   سرمو

تو چته؟؟؟ دستم  -..خندش رفت هوا  یه؟؟؟چ -برگشتم سمت عسل   بیرون
 عقلم از دست دادم  -کردم تو موهام  

 《آرمیتا》

 ماه بعد( یک )

 نگاه به لباسام کردم خوب بود و مطمعن  یهشدم و قفلش کردم    یادهپ  ینماش  از 

 درست  یدهنم یر که گ  بودم

 که پروا مرخص شده  یاز روز یکماه
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

هفته بعد مرخص شد کچ دست و پاهاشون باز کردن  یکطوفان  میگذره 
 یروزا یبابرگشتن تقر  یشهم یهفته ا یکرفتن ماه عسل و  یرعلیمباران و ام

 یمدار یشاد

 فقط زورش یریمآذرخش رو فاکتور بگ یدادن ها یر گه گا البته

 دونم ینم یرسهم یچارهمن ب به

 یدمرفتم رس یاخراج  یتا پا یبارم یدهنم یر کارمندا گ  یهبه بق چرا

 اومد چشمام یخوابم م یلیخ یز رفتم نشستم پشت م یلکسباال ر به

 دفترچمو برداشتم و  یرفتم هی

 یسمت اتاقش در زدم صدا رفتم

 اروم بازش کردم تو اتاقش نیومد

 کجاست پس؟! با تعجب  نبود

 و شمارش گرفتم جواب برگشتم

 و سرمو  ینشستم رو صندل نداد

 دادم به پشتش  تکیه

 دونستم یاسترس داشتم و نم هی

 شده باز شمارش گرفتم  چی

 سالم  -بله؟؟؟ صدامو صاف کردم   - 
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 خنده چند نفر  یصدا یارید؟؟؟نم یفر امروز تش یمسار ت اقای 

 چند یاومد صدا یاونور خط م از 

 پسرم یدختر بود البته صدا تا

 به قلبم یکیاومد حس کردم  می

 آذرخش؟؟؟  ییانداخت کجا چنگ 

 نه بعد قطع کرد  - 

#258 

 ��من -تنبل  -خانم ��

 رو یرحم بود گوش یتو چشمام جمع شده بود آذرخش چقدر ب  اشک 

 نشستم و سرم گرفتم یز مرو  گذاشتم

  یدستام دستام از ناراحت  بین

 لرزش گرفته بود دماغم زیاد

 یدمکش  یقچندتا نفس عم یدمکش  باال

 بله؟؟  -باز شمارش گرفتم   و

 یکردم صدا  یسع خیلی

 لرزش صدام یهقم بلند نشه ول هق

 اگه -  یدادم یاز همه چ  خبر 
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

صدامو صاف کردم   یتاآرم -متعجبش بلند شد   یمن برم خونه!؟ صدا نمیاید 
  یبر  یتونیاره م -برم خونه؟؟؟ به خودش اومد   یشهاگه م -

 یلووسا یعباشه قطع کردم سر  - 

 کردم چشمم خورد به  جمع 

 پرونده اه از نهادم بلند شد  چندتا

 مرتب کردم گذاشتم  همرو

 برداشتم و برگشتم یفمکشو ک  تو

 یگ حوصله رانند  ینگ پارک تو

 سرمو گذاشتم رو فرمون  نداشتم

 حرکت کردم  یقهچند دق بعد

 یقهدق یستخونه بعد ب سمت

 همه یباتقر  یلموسا رسیدم

  یرمبگ یدکرده بودم که خونه جد  جمع 

 دونم یرو تخت و نم یدمکش  دراز 

بلند  یدمچشمام باز کردم ساعت شش بود چقد خواب یخوابم گرفت وقت  کی
 که مونده بود خوردم   یشباز برنج خورشت د یشدم و کم

 حال و هوام یکمگرفت برم بام   تصمیم
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 شلوار یهبشه  عوض 

 جلو باز با  یو مانتو مشک  مشکی

 یچانداختم و سوو ی.شال مشک  یدمونس هامم پوش یدمپوش یمشک  تیشرت
  یرونرو برداشتم و زدم ب

#259 

 ️☁نم -تنبل  -خانم ️☁

خنده   یشدم صدا  یادهگوشه زدم و پ  یه  ینوتو راه بودم ماش  یقهچهل دق  حدود
 چندتا

کپ کردم   یدمکه د  یزیبا چ  یاومد با حسرت برگشتم سمتشون ول  یم  جوون
 ینجاآذرخش ا

 !؟ جوشش اشک تو چشمام رویکردم چیکار 

 نگاهم رو حس کرد  ینیکردم انگار سنگ  احساس

 چشمم یهواونور نگاه کرد  ینور به ا برگشت

 یینو به پا یندادم به ماش یهپشتم کردم بهشون تک یعسر  ینمه ماشب خورد
 یشدم هرک  یرهخ

 نشست یدست  یهوداشت  یمشکل یه

 یکمشونم تند برگشتم سمتش و  رو
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 یرتوهم بود از ز یدعقب اخماش شد کشیدم 

  یکنی؟؟؟م یکار چ ینجاتو ا -  یدغر  دندوناش

 نشون بدم شونه یفخواستم خودم ضع نمی

 به یاومدم هوا خور -انداختم باال   هامو

 بسته برگرد یهوا خور -اشاره کرد   ماشین

 یگهد ینجاا -ناز کردم   یپشت چشم خونه

 برگرد یکه تو دستور بد  یستن شرکت

 از یدختر  یصدا یهودوستات  پیش

 آذرخش قلبم تند تند -سرش بلند شد   پشت

  اب دهنم قورت دادم و به میزد

داشت  یکننده ا یرهخ یباییسرش نگاه کردم دختره اومد کنارش ز پشت
 دستشو

 به یزمسالم عز  -سمتم دراز کرد   به

 زدم و دستمو گذاشتم تو  یلبخند زور 

 سالم دستمو ول کرد برگشت -  دستش

زدم قبل از   یشخندین  ی؟؟؟کن  ینم  یرو معرف   یباخانم ز  ینا  -آذرخش     سمت
 یمن منش -خودم جواب دادم  بگه  یزیآذرخش چ ینکها
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 یمشرق  یتاآرم یمسارمت یاقا شرکت 

 خوشبختم لبخند ینطور که ا  -بهم کرد   ی..دختره نگاه مرموز

 یدو شما؟؟؟ ابروهاش پر  -زدم   کوچیکی

 نکردم ..من و آذرخش یخودم معرف  یدببخش -  باال

 آذرخش که یمباهم بزرگ شد یبچگ  از 

  یهو االن  یماز هم دور شد یکمزد  شرکت

 کردم اسمم دلبراست سرمو  یداشکه پ  مدت

 اشاره کرد یدادم چه اسم قشنگ  تکون

 !؟ ییما انگار تنها یشپ یاتوهم ب -  یهبق به

من  یادخونه معلوم بود خوشش نم یریالبته اگه نم -وسط   یدپر  آذرخش
 برم سرمو تکون دادم 

 نه من که تازه اومدم  - 

#260 

 ��من -تنبل  -م خان��

کنم باهاش هم قدم شدم آذرخشم   یتمعرف یهبه بق یاب -دستم گرفت   دلربا
بچه ها همه برگشتن  -  یهبه بق یدیمرس یداشتپشت سرمون اروم قدم برم



  

 
493 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

آذرخش    یمنش  یداشنا بش  یتابا آرم  -سمتمون پنج تا دختر و چهارتا پسربودن    
  کردام سالم کردن دلبرا دستشو به سمت دخترا بلند   یهسالم بق -

  یگوشت   یو لبا یگرد مشک   یزهرا بهش نگاه کردم چشما - 

  ینسل ینما -داشت   یتوپر یکلیه تقریبا

 خوشگل یلیخ یو لب غنچه ا یخمار عسل چشمای

 کردن نداشتم   یهثنا حوصله تجز  -  بود

 خوشبختم  -فاطمه   ینمکوثر ا  - 

 سرشون

 ..کسرا یاسپسرام محمد ال -دادن   تکون

 نشستم ینبش -خوشبختم   -  سامی

 یکم یکنار دلبرا آذرخشم نشست کنار سام  

 یایدب -دلبرا بلند شد   ینشونبودم ب معذب

 من که جام خوب بود  ینیدگرد بش  یمکن  بازی

 اورد  یاب معدن  ینشستن بطر  گرد

 باز  -افتاد گفت   یتا نگاش به بطر  سامی

  خدا رحم کنه -اومد   یثانشخب یبا فکرا دلبرا

 و ثنا ناز کرد و یواسه سام یچشم پشت
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 خوب -به همه کرد   یطونینگاه ش نشست 

 افتاد به  یدچرخ یبطر  هیشم شروع

 خوب آذرخش جرعت -و آذرخش   خودش

 آذرخش بدون درنگ یقت؟؟حق یا

 -فکر کرد   یکمبگم  یخوب چ  -دلبرا مرموز نگاش کرد   یقتحق -داد   جواب
 تا حاال

 برگشتم یعشق واقع ی؟؟؟تجربه کرد عشق

 قلبم تو دهنم بود حس سمتش

  دنیآره همه داد کش -االن سکته کنم   میکردم

 هوا  یدآذرخش؟؟؟ ابرو هاش پر  یهک  - 

 باز یسوال بود بطر  یهفقط  - 

 یطونش یو ثنا سام یافتاد با سام چرخید

 یح؟؟؟ ثنا پشت چشم یاج  -کرد    نگاش

 بلند شد یسام یهوج  -کرد    ناز 

 پاهاش زانو زد  ی..جلورفت سمت ثنا و

 یمنگاشون کردم همه دست زد یجانه با

  یسام -بلند شد   یحانثنا با ه براشون
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 با من -دراورد   یبشاز تو ج یکیکوچ  جعبه 

  یکنی؟؟م ازدواج

#261 

 ��من -تنبل  -خانم ��

 یبلند شد و حلقه رو انداخت تو دستش با خوشحال  یسرشو تکون داد سام  ثنا
  یشونیپ یقشنگ بود سام یلیشدم خ یرهبهشون خ

 اونام رفتن یمگفت  یک بهشون تبر  یدرو بوس ثنا

 منم برم -قدم بزنن از جام بلند شدم   یکم

 وقت دخترا از جاشون یر د دیگه

 مانتوم یگهد یکم یموند یم -شدن   بلند

 شماره یدفعه بعد یشاهللا یمرس -دادم   تکون

 براشون یگرفتم دست   هاشون

  یندادم و عقب گرد کردم سمت ماش تکون

  یاهشس یبرگشتم سمتش تو چشما یتاآرم - 

 و  یکمبله؟؟ اومد نزد -شدم   خیره

 یریراست م یک  -  یبشکرد تو ج  دستاشو

 زنگ بزن با جرعت تو چشماش یدیرس خونه
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 فک نکنم برم خونه اخماش  -کردم    نگاه 

 یسادموا یمسوار شو بر  -رفت توهم   بیشتر 

 -  یهخونه بعد برگشت سمت بق -کجا؟؟؟ .تو چشمام نگاه کرد    -  جلوش
 دلربا 

 رو  یچبعد سوو یار منو ب ینماش تو

 یکرد سمتش اونم تو هوا گرفتش دست   پرت

 تکون داد و اومد سمتم بازوم براشون

 خودم -بهش رفتم   یبرو چشم غره ا -  گرفت

 برم با حرص نگام کرد  میتونم

  یوفتراه ب یتابه دو نکن آرم یکیبا من  - 

 و باهاش یدمحرص بازوم از دستش کش با

  یچسوو -دستش سمتم دراز کرد   رفتم

 درش اوردم  گذاشتمش کف یبتو ج از 

  یپتر  یحاال الک  دستش

  یرتشهمه غ یناومد از ا یبراش م مخالفت

 یلوکه حواسش بهم هست ک  ینا و

 نشست پشت فرمون یشدقند تو دلم آب م کیلو
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

  یشهنشستم جلو حرکت کرد ش منم 

 داخل  یادتا هوا ب یینپا یدمکش  رو

#262 

 ️☁نم -تنبل  -خانم ️☁

 یدمشبا اعصاب داغون کش یزدنبه موهام و تو هوا موج م یخوردم باد

 و موهامو درست کردم برگشتم باال

 یلیو یلیق یتشدلم از جذاب سمتش

چشمام رو ازش برداشتم و شونه  یه؟؟؟چ -بهم کرد   ینگاه جذاب  یمن رفت
  یچیه -هامو انداختم باال  

 دم یدیمساعت بعد رس یمن حدود

 نگهبان درو باز کرد کال خونه در 

 زد ینوخواب نداشت ماش یرمردپ این

  یمشد یادهپ ینگ پارک داخل

 یچسر ساعت هشت شرکت باش سوو -اورد جلو   یدوسمتم و کل اومد

 دادم عقب گرفتم و سرمو تکون  رو

 رفت ینگ کرد و از پارک  گرد

 باال خسته رفتم باال و درو باز کردم مثل یادتعارفم نکردم ب یه بیرون
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 فرو رفته یکیخونه تو تار همیشه 

 المپ هارو روشن کردم و  بود

 گشنم  یز رو انداختم رو م سوویچ

رو باز کردم گوجه هارو   یخچالدر    یاشتهام وا شده بود با خوشحال  یدشد  بود
 دراوردم دوتا تخم مرغم

 درست  یمرو.با عشق ن اوردم

 حوصله یگهوهمشو خوردم د کردم

 شستن نداشتم فقط مانتوم ظرف

 خوابم برد  یرینش یها یالرو تخت با فکر خ یدمو دراز کش دراوردم

شدم گذاشته بودمش هر رو زنگ واسه  یدار ب یمزنگ گوش یبا صدا صبح
 یعساعت هفت صبح سر 

 شدم و دست و صورتم شستم . بلند

#263 

 ♀��من -تنبل  -خانم ♀��

 یر چند لقمه نون و پن یدمپوش یمجلو بستم با شلوار تنگ مشک یگریج مانتو
 ینماش یچخوردم و با برداشتن سوو

 خداروشکر ساختمون یرونب زدم
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 یرونهشت و ربع دم در شرکت نفسمو دادم ب یکبود با اون تراف خلوت 

 پارک کردم  ینگ تو پارک ینوماش و

برداشتم با لبخند به کارمندا سالم کردم اسانسور   یفمگفتم و ک  ییخدا  یالب    زیر 
ضرب گرفتم استرس داشتم مطمعنم  ینشلوغ بود با پام رو زم یشهمثل هم

و   یرونز اسانسور اومدم با  یع به باال .سر   یدمبالخره رس  یزنهغر م  یآذرخش کل
 یخودمو عاد یز رفتم سمت م

چندتا پرونده و دفترچه برنامه هارو  یز گذاشتم رو م یفمدادم و ک نشون
 برداشتم و رفتم سمت اتاق مثل

 تو  یاب -دوتا زدم رو در   همیشه

 رفتم

 زدم که کل دندونام یلبخند داخل

  یر سالم صبح بخ -  یرونب ریخت

 ابروش داد باال  یتا یه

 صبح توهم - 

  یومدی؟؟؟به نظرت زود ن بخیر 

نه خندمون گرفت پرونده   -ابروم انداختم باال امروز حالش خوبه     یتا  یه  منم
 امروز برنامه -دفترچمو باز کردم   یز هارو گذاشتم رو م

 از جاش بلند شد  یدندار خاصی
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 برداشت با یصندل یرو از رو کتش 

 نگاش کردم  تعجب

#264 

 ✨من -تنبل  -خانم ✨

 یگیمگه نم  -شد؟؟؟ شونه هاشو انداخت باال     یچ   -   یسادسمتم جلوم وا  اومد
بازوم   ی؟؟؟چ   -.چشمام چهارتا شد     یخوش گذرون   یکم  یمپس بر  یمندار  یکار

پرونده هارو گذاشتم رو  یمبدو بر  یحرف زد یادز -سمت در   یدگرفت و کش
 یچیزیش روز ام یننگفتم ا یچینسور هسمت اسا یمبرداشتم رفت یفمو ک یز م
 بالخره اسانسور یشهم

 یکم یرونب یریمنگاه به خودم کردم حاال که از شرکت م یه یندهاز تو آ  اومد
 عقب بالخره یدمشالم کش

 شونه یینپا رسیدیم

 -قفلش باز کرد اول اون نشست بعد من   ینتا ماش یمشونه هم رفت به
 کجا  -خوب؟؟؟ لبامو غنچه کردم   یچ  -خوب؟؟؟..برگشت سمتم  

 دنده رو عوض کرد  میریم؟؟؟

 یماالن که رفت -گاز داد    و

 نگفتم حدود یزیچ یگهد یفهم می

 یکاف   یه یبعد جلو یقهدق بیست
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 اره  -شاپ؟؟؟ سرشو تکون داد   یکاف   -بزرگ پارک کرد   شاپ 

 یمشدم و باهم رفت یادهشو پ پیاده

 بودم  یومدهن ینجاتاحاال ا داخل

  ییطال یها یسهقشنگ بود ر خیلی

 شده بودن و نما یزونسقف او از 

 یزسمت م یمداشتن رفت قشنگی

 که گوشه سالن  یکیکوچ  دونفره

 و نشستم اونم یز گذاشتم رو م  یفمگلدون کوچولو روش بود ک  یهو  بود

 دراورد و نشست منو کتش

 یکم یخوری؟؟؟م یچ  -بلند کرد   رو

 دونم از جاش ینم -کردم    فکر 

 پس خودم سفارش -شد   بلند

 باشه  -زدم   یلبخند میدم

#265 

 ✨من -تنبل  -خانم ✨

 یرهسمت اونور که سفارش بده دستام توهم قالب کردم و به انگشتام خ رفت
منو  یغرور وسط ساعت کاردوستم داره؟! آذرخش م یکنمشدم چرا حس م
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

ناخداگاه  یرفتبا فکر کردن بهش ضربان قلبم باال م یشاپ!؟ حت  یاورده کاف  
فکر کنم   -سرمو اوردم باال چقد زود اومد     ی؟؟؟شد  یوونهد  -زدم     یلبخند پهن

 کردم  یخوبه تک خنده ا -سرشو تکون داد  

 یبه دکور کافه نگاه کردم کال جا و

چرا   ینگفت  -برگشتم سمت آذرخش     کنه  یش دل نمتوش از   یادکه ادم ب  بود
 منتظر بودم ینجا؟؟؟ا یماومد

 یهوا  یه  یایمگفتم بعد چند وقت ب  ینجوریهم  -شم     یفبده که خرک  یجواب   یه
 دلخور یمبخور

 فقط 

 چشمام برق یدنشونبا د یدتکون دادم .همون موقع سفارشا رس سرمو

 یکرفت ناراحت شدم ک یادمکال   زد

  یز رو گذاشت رو م شکالتی

داشتم چنگال   یبرنم  یک بودن چشم از ک  یدسف  یدوتا قهوه که تو فنجون ها  با
 که کنارش بود رو برداشتم و بدون توجه به  یکیکوچ

 شروع کردم به آذرخش

 خوردن  

 خنده آذرخش بلند شد  یکه صدا  یکردمداشتم نوش جان م همینجوری

 اوردم باال با تعجب سرمو
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 تو -کردم خندشو جمع کرد    نگاش 

 بده شونه هامو انداختم ادامه

 خوردم  یکوو ادامه ک باال

#266 

 ��من -تنبل  -خانم ��

و  یدادم به صندل یهتموم شد تک یشقهوه ام خوردم اخ یکموسطش  البته
سرشو  یم؟؟؟بر  -شده بود   دستمو گذاشتم رو شکمم آذرخش از خنده کبود

 تکون داد و از جاش بلند شد اون کتش برداشت منم

 یمرفت یرونب یمو باهم اومد کیفم

  یگهد ینماش سمت

 یکاشک   یدادم به صندل یهخواست بره!؟ حرکت کرد سرم تک یم کجا

 ینماش یذاشتاهنگ م یه حداقل

 امکان داشت یقهبود و هر دق ساکت

 ببره پشت چراغ قرمز خوابم

 افتادم که یاونروز یاد موند

حاال  یشیدروز عاشق هم م یه یدمدختر کوچولو گفت از چشماتون فهم اون
 یمن عاشق آذرخش شدم ول



  

 
504 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 ینکه! حس ای؟چ  آذرخش 

دوستم نداره مثل خوره به جونم افتاده بود انگار به همه وجودش  آذرخش
 عادت کرده بودم نفسمو

 فرستادم بالخره چراغ سبز شد و حرکت کرد  یروناز حرص ب پر 

 بود که داشت یقهدق یستب حدود

 حوصلم داشت سر یگهد یدیمنرس ییبه جا یول یکردم رانندگی

 یابونیخ یهتو  یچیدپ میرفت

 یهبودم جلو  مدهیوتاحاال ن که

  یادهبرداشتم پ یفمشو ک یادهپ -بزرگ پارک کرد   یلیخ ساختمون

  شدم

#267 

 ❣من -تنبل  -خانم ❣

 اخرش یمبر  یمخوا یکجا م  ینممنتظر بودم بب ینشد همه ا یزوناو لبام

اونور نگاه  ینور به ا یکمو بود  یباکالس یجا یمباهم وارد مجتمع شد خرید
 کردم باز دنبالش رفتم چند

 یمچقد مونده؟؟ ن -باال   یمچقد بر  یگهباال مردم د یمرفت یبا پله برق  طبقه

 تنبل با حرص یاب -بهم کرد   نگاهی
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 یادیز یصدا ها یدکردم که خند  نگاش 

 یماومد رفت یطبقه باال م از 

 کجاست؟؟؟ با ذوق برگشتم سمت  یگهد ینجادهنم وا موند ا باال

ما  -به خودش گرفت   ی! چهره مغروری؟کرد  یداچطور پ ینجاروا -  آذرخش
 برگشتم  یگهد ینیما

 یشهرباز ییجورا یه یلوسا سمت

 که اومده بودن  ینایبود ا سرپوشیده

خوب  -  یدمآذرخش کنار گوشم شن یتر بودن صدا یککوچ یلیما خ از 
 مکدوم؟؟؟ برگشتم سمتش دستا

بلند شد با انگشت   یشخند  یهمش صدا  -دندونام     یر بهم لبم بردم ز  کوبیدم
  یهاول کدوم؟؟؟ برگشتم  -زد رو دماغم  

 کردم به   یلبه همه وسا یکل  نگاه

 اشاره کردم ابروهاش یستن میز 

 یتونیم یمطمعن -باال   انداخت

 مثل خودش ی؟؟؟کن  یمن باز با

  یفحر  -انداختم باال   ابروهام

 سمتش دوتا یملبم باهم رفتط می
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 بمون -  یکردنم یداشتن باز دختر  

 سرمو یرمبگ یطبرم بل تا

 دادم  تکون

#268 

 ✨من -تنبل  -خانم ✨

 یصدا یووردندر م یاصال بلد نبودن و داشتن مسخره باز دخترا

 اومد برگشتم سمت صدا چند تا دختر داشتن به  یاز کنارم م یپچ  پچ

 کردن اخمام کردم توهم برگشتم  یو نگاه اذرخش م یکردناشاره م من

 توجه به اونا یآذرخش که ب  سمت

 شدم یحرص یگرفتم یطبل داشت

 جلو آذرخش که بهش  یسادموا و

 بهم رفتن و روشون برگردوندن  ینداشته باشن چشم غره ا دید

نگاش نکنه بالخره اومد  یاونور نگاه کردم کس ینور به ا یآذرخش اومد ه  تا
 یکه اونجا بود دکمه شروع باز  یگذاشتم رو صندل  یفماون دوتا دخترم رفتن ک

 سخت یلیرو زدم خ

 یول یکردم یاون راحت باز بود

 یکپنج  یکردمخراب م یه  من
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 یسبود دور اخر بود که تن جلو 

 یاصال باز -  یز گذاشتم رو م  رو

 گذاشت  یسوکنم اونم تن  نمی

 و اومد طرف لپمو یز م رو

 باشه حاال قهر نکن -  کشید

 لجباز پامو یباخت  یگمنم یکس  به

رو امتحان کن کال  یگهد یکی یاحاال ب -و بازوم گرفت   یدخند ینزم کوبید
 قهر و شدم یخیالب

 برداشتم و انداختم خوب یفمک  و

 کوله بود و راحت   بود

 و متفکر  گذاشتم رو دهنم  دستمو

 شدم بهشون حاال کدوم  خیره

 کنم؟!.  بازی

#269 

 ��من -تنبل  -خانم ��

تو چند تا سوراخ با  ینداختیتوپ هارو م یدکه با  یباز یهخورد به  چشمم
با ذوق ستم گرفتم  یدادعروسک بهت م  یه  ینداختیفاصله اگه هر پنج تاشو م
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

وسط هفته بود و سمتش چون    یمباشه رفت  -اون سرشو تکون داد     -سمتش    
 ظهر خلوت یکنزد

 آذرخش سکه رو انداخت توش بود

 توپ ینشروع شد اول یباز و

  یوفتادن یول یوفتهشدم تا ب یرهبهش خ یدپرتاب کردم چند بار چرخ رو

 برگشتم  یزونلب لوچه او با

 رو از اول یکنار کوچولو باز  یاب -اونور   یدآذرخش بازوم کش سمت

 کرد هر پنج تا افتاد برگشت  شروع

 و به حالت افتخار دستاش سمتم

 یکمو دستاش دورم حلقه کرد  یدبغلش خند یدمکرد ذوق زده شدم و پر   باز 
 یدمموندم تازه فهم

 با انگشتام یزهچ -هول شدم   یینکردم!؟ اروم اومدم پا  چیکار 

 فعال -زد رو دماغم   یکردمم بازی

 عروسکت یخواد خجالت بکش نمی

 کن کال خجالتو گذاشتم  تخوابان

 یهو برگشتم سمت عروسکا  کنار 

 بود که عروسکا توش دستگاه
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

کوچولو چشمم گرفت زدم رو عددش   یدخرس سف  یهنگاشون کردم    یکم  بودن 
 ناز بود  یلیخ یخم شدم و برش داشتم وا یینو افتاد پا

 سمت آذرخش عروسکو برگشتم

 چقد ینبب -جلو صورتش   گرفتم

 یاب -  یدو دستمو کش یدخند نازه

 باهاش رفتم  یدمخند کوچولو

#270 

 ��من -تنبل  -خانم ��

 برگشت یم؟؟بر  -حال نداشتم بمونم سرپا   یگهد یمکرد  یباز یک  تاساعت

سرمو تکون دادم  یزونبا لب لوچه او ی؟؟؟چه عجب خسته شد -  سمتم
 یمه اومدطبق یه یینسمت پا یمباهم راه افتاد یمباشه بر  -سرشو تکون داد  

 من  یینپا

 آذرخش یول یسمت پله برق  رفتم

 ینکجا؟؟! ا  -اونور   رفت

 فقط کافه و رستوران بود اومد طبقه

 دختر شونه یاب -دستمو رفت   سمتم

 انداختم باال و باهاش هم هامو
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 ینا یشدم واسه دوتا دوست عاد یرهشدم به دستامون خ قدم 

  یبنبود رفتارش عج یادیز یکم

 یشمدوستم داره دلم مالش رفت ناخداگاه ن ینکهبود با فکر ا شده

 پسر حدود یهشد همون موقع  شل

 بهم یو هشت ساله تنه محکم بیست

 و از کنارم رد شد لبخندم  زد

 کتفم گرفتم .اصال  یع شد و سر  محو

 نگاش کنم و به راهم ادامه برگشتم

 یدمبرگشتم سمت آذرخش د دادم

 عقب یعسر  نیست

 دست گذاشت رو کتف یهوسمت پسره  یرهداره م یدمکردم د  گرد

 تا پسره برگشت یدشو کش پسره

 خوابوند تو گوشش دستمو یکی

  یدمکش  ینیرو دهنم و ه گذاشتم

 یعاز رو شونم افتاد سر  کیفم

 داشتن یپسره سع یسمتشون چند نفر اومد سمتمون دوستا رفتم

 رو کنار بزنن  آذرخش



  

 
511 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 #271 

 ✨من -تنبل  -خانم ✨

داد زدم صدام گرفته  ینقدمثل بار قبل برم جلو و آذرخش بزنه بهم .ا ترسیدم
گمشو از جلو چشمم پسره   -بود بالخره آذرخش ولش کرد تو صورتش داد زد   

 به یرفتن آذرخش نگاه بد یع هول بلند شد و با دوستان سر 

 که دورمون بودن کرد که   کسایی

 یکمبلند کردم و رفتم سمتش دماغش  یفمرفتن ک اونام

 -  یرو صندل ینهدم بشاومد کمکش کر  یام بند نم یهشده بود گر خونی
 برداشت  یز از رو م یسرشو تکون داد و دستمال ی؟؟خوب 

 رو دماغش دستشو که گذاشت

 دماغش بود گرفتم دستمال رو رو

 دادم رو دماغش خداروشکر فشار 

 نبود بالخره بند اومد چشماش زیاد

  ینبا ا یگهبسته د -کرد    باز 

 شد کال حالم یشتر هق هقم ب حرفش

 ازوم گرفتشده بود ب خراب

 اروم -چونم   یر دستشو گذاشت ز و
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 نشده که!؟ اروم یزیچ باش 

 تکون دادم منو رو برداشت  سرم

 یجواب  یخوری؟؟؟م یخوب چ  - 

  یکردمم یو فقط با انگشتام باز ندادم

 با توعم؟! سرمو اوردم - 

 ینبب -و با بغض نگاش کردم   باال

 ! .بعد کالفهیکنه؟م یکار چ ادمو

 اورد بعد یمصندل یک نزد صندلیشو

 تو بغلش فرو رفتم  یقهدق چند

#272 

 ��من -تنبل  -خانم ��

 یدتموم شد بعد رو موهام رو بوس یگهناراحت نباش د -نوازش کرد   سرمو
به کنار انگار رو ابرا بودم اروم شدم  یجانبود ه یفقابل توص یر حسم غ

 یمن سوخار -.برگشت سر جاش باز منو رو برداشت  

 برگشت سمتم ی؟؟خورم تو چ  می

 منم  -تو چشمام نگاه کرد   و

 سرشو تکون داد و گارسون سوخاری
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 صدا کرد  رو 

 《پروا》

 شدم که یرهبه طوفان خ یزونول کردم رو مبل و با لب لوچه او خودمو

 یشکوندبهم داشت تخمه متوجه  بی

 صدامو یکردبه فوتبال نگاه م و

 طوفان!؟ .برگشت -کردم    لوس

 کاسه تخمه  یزونهاو یافمق یدد سمتم

 یزپرت کرد رو م هارو

 زنگ بزن به آذرخش -  یدمشده؟؟؟ .از جام پر  یچ  -اومد کنار نشست   و

 یتامنم به آرم ینجاا یادب امشب

 از یمبعد تند گوش یزنمم زنگ 

 ینا یناروول کن ا یزمپروا عز  -از دستم گرفت   یوگوش  یهوبرداشتم  یز م رو
 سرنوشت  یستدست ما ن

 کنه اگه قسمت   ینکاروخودش ا باید

 یو.گوش یشنباشن باهم روبه م هم

 قسمت یناا -رو مبل   انداختم

 دونفره یطوفان دستام به معن همن
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 تو شرکت  ینامطمعنم ا -باال   اوردم 

 ها باهمن پس یمهمون  باهمن

 نفسم؟؟؟ لپم یگنم یچ  ینا به

 دستم گذاشتم یبا عنق  یدکش  محکم

 باشه زنگ بزن منم برم به یشمتو نم یفمن که حر  -صورتم   رو

 زنگ بزنم .و از جاش آذرخش

 یعشد رفت سمت اتاق سر  بلند

 رو گرفتم . یتابرداشتم و شماره آرم گوشیو

#273 

 ❣من -تنبل  -خانم ❣

 《آرمیتا》

درش اوردم  یفمزنگ خورد دستامو با دستمال پاک کردم و از تو ک گوشیم
 الو آذرخش -شماره پروا بود  

 و انگار منتظر یکردنگام م داشت

 یزسالم عز  -!  یه؟بهش بگم ک بودم

 سالم -هوا   یدابروهام پر خواهری

 شده؟! . یزیچ عزیزدلم
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 هوا و با یدآذرخش پر  ابروهای 

  ییننداختم پانگام کرد سرمو ا تعجب

 لب هام بهم فشار دادم تا و

 یزنه چ -.  یرمخندم بگ جلوی

 یاواس شام ب یستن خاصی

باشه ممنون فعلن    -   یدمبه لبم کش  یدست   یمبزن  یدور  یه  یمبعد شامم بر   اینجا
  یبا -

 خواست حرف بزنه یکردم برگشتم سمت آذرخش تا م  قطع 

 زنگ خورد و کالفه از جاش گوشیش

 شد رفت اونور تا جواب بده  بلند

  یهو بق یروندادم ب نفسمو

 بود؟!  یک   -خوردم   یحرف غذام م یاومد ب  یقهخوردم بعد چند دق غذامو

 یطونهتعجب برگشتم سمتش ش با

 مگه  یجوابش ندم ول میگه

 پروا  -جواب نفسمو ندم   یادم دلم

 تکون داد غذا که سرشو

 شد آذرخش رفت حساب کنه تموم
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 و دستام  ییرفتم دستشو منم 

  یمباهم رفت یادتا ب شستم

 ینسوار ماش پایین

 بعد برگشت یقهچند دق شدیم

 یم! نیگه؟برسونمت خونه د -  سمتم

 فعلن -بهش کردم   نگاهی

 شرکت تموم نشده سرشو یکار  وقت

 دونم . یم -داد   تکون

#274 

 ��من -تنبل  -خانم ��

 خوب همونطور -نگاه کردم   بهش

 خوب که خوب خندم گرفت لبم گاز -بود جوابم داد   یرهبه جلو خ که

 شرکت  یمخوب بر  -که نخندم    گرفتم

 واسه  -ساعت نگاه کرد   به

 یرونشرکت به ب یمساعت بر  چند

 یکیمبالخره منم  -شدم   خیره

 ینحرفمو همچ ینکارکنان ا  یهبق مثل
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 گفتم که خودم دلم واسه  مظلوم 

 خواد یسوخت حس کردم م خودم

 اره تو -  یگهنم یبگه ول جیزی

 به نظرت االن یول یگیم درست

 ! سرمویست؟ن یجور یه بریم

 نگفت یزیچ یگهد یدشا -دادم .  تکون

 گاز داد سمت خونه جلو در   و

 یادهخواستم پ یرو ترمز م زد

 درو ول کردم و برگشتم  یراست  -  شم

 خونه یخونه بغل -  سمتش

 کردم  یکارش رو برات اوک   خودم

 که  یناسند و ا یکارا  یمونهم فقط

 بهش زدم  یلبخند یخودت باش باید

  یم؟؟؟بر  یواقعا ممنون ک  یوا - 

 صاحب یدبا -زد   یخوشگل لبخند

 بگه لبام جمع خونه

  یلیخوب باشه ممنون خ -  کردم



  

 
518 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 بهم یگذشت چشمک   خوش 

 بهش یقابل نداشت لبخند -  زد

 شدم براش دست یادهو پ زدم

 دادم و رفتم سمت ساختمون . تکون

 باز بود داشتم یشهکه مثل هم  در 

 سمت اسانسور که چشمم میرفتم

  یخال یبه جا خورد

 اه از نهادم بلند شد حاال ماشینم

 م شرکت بابر  یبا تاکس یدبا فردا

 خسته رفتم باال  چهره

#275 

 ��من -تنبل  -خانم ��

گذاشتم رو اپن و خودمو پرت کردم رو مبل   یمپرت کردم وسط حال گوش  کیفم
 قشنگ انگار با پا زده بودنم کمرم که داغون بود دستم گذاشتم 

 اومد کم یخوابم م یلیسرم خ زیر 

 یشدچشمام داشت گرم م کم

 ا مهمونم دلمافتاد خونه پرو یادم که
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

  یوار خواست سرم بکوبم به د می 

 یمنا نداشتم راه برم تصم دیگه

 دوش یه یعسر  یرمدوش بگ گرفتم

 گرفتم دوساعته  یا یقهدق بیست

 بپوشم!؟  یجلو کمد که چ  موندم

 یشهخواستم هم یواسم مهم شده بود انگار م یپمت یلیخ جدیدا

 مانتو کوتاه یه یامبه نظرم ب خوب

 حالت پانچ داشت و زرد بود  که

 ناز بود با شلوار یلیخ پوشیدم

 داشت و قد یز زاپ ر یکم  که

 با شال یبود به رنگ مشک  نود

 یفونسام ک یشهزرد مثل هم مشکی

 یشارا یکمم یمشک  کوچولو

 یمند یتو تمام نگاه رضا کردم

 خواست یم یخودم کردم حاال ک  به

 نگاه به  یهببره . منو

  یقت ادارکردم هنوز و  ساعت
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 یمتموم نشده بود تصم شرکت 

 یعسر  ینمبرم واسه ماش گرفتم

 خلوت بود حوصله ینگ آژانس گرفتم و رفتم شرکت .پارک یه

  ینمبرم باال بب نداشتم

  ینسوار ماش چخبره

 ینوپاش یدمرس ینم یستو گاز دادم سمت خونه طوفان بعد حدود ب شدم

 شدم  یادهکردم دم در و پ  پارک

#276 

 ��من -تنبل  -خانم ��

 به سبک خودم زنگ رو  چندبار 

  یدونستم یگهدادم پروا د فشار 

اورد بودن   یزن و شوهر شاد  ینرفتم داخل کال ا  یبا شاد  یزدمنم و درو م  این
 سالم من اومدم  -رفتم داخل  

 که چهارتا   ینیس یهبا  پروا

 رفتم  یسالم خوش اومد -  یرونبلند شربت بود اومد ب لیوان

 ! ینجاست؟ا یک   -داخل حال   سمت

 یدممن رس -بمش بلند شد   صدای
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 داخل سالن لبخند به 

 سالم  -زدم   کوچولویی

 یتکون داد و شربت  سرشو

 پروا بهش تعارف کرد رو برداشت  که

 طوفانم سالم کرد و نشستم  به

 یپشده ت یچ  -نشست کنارم .  پروا

 براش ناز ی.پشت چشم زدی؟؟؟

 یکم  یدیمباهم خند یگهد -  کردم

 شربتم خوردم طوفان از 

 خوب نظرتون  -زد بهم .  دستاش

 ! با تعجبیه؟سفر چ یه درباره

 سفر؟! اونم وسط -کردم    نگاش

 یچ  -ابروهام انداختم باال   سال

 دلم هوا مشهد  ینجوریهم -! شونه هاش انداخت باال  شده؟

 پروام موافقت کرد گفتم کرده

 و  یرعلیام یایدشمام بگم ب به

 بازم یکه تازه از سفر برگشتن ول  بارانم
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 فکر یلی.خ یگیمم بهشون 

 بود برگشتم سمت خوبی

 ی.وقت  یهنظر اون چ ینمبب آذرخش

 منم موافقم  -جواب داد   یدمارو به خودش د نگاه

#277 

 ❤من -تنبل  -خانم ❤

 یز بلند شدم و کمکش م  یکنیمشام بعدش صحبت م  یمفعال بر   -بلند شد     پروا
 بود  یعال یقالب ینبا ته چ یقرمه سبز یدمرو چ

 زعفرون کل سالن رو پر کرد طوفان با بوی

 به چه چه اومد نشست آذرخشم فک کنم به

 کنارم   یپروا صندل  یسالن نبود نشستم روبه رو  یدستاشو بشوره چون تو  رفت

  یاون بالخره صدا یجا یشدد که مبو خالی

  در 

پاش بعدم که حضورش تو سالن اومد کنارم  یاومد بعد صدا دستشویی
 شروع -نشست  

 یشداز دست پخت پروا نم یگهد کنید

 و یختمبرنج و قورمه واسه خودم ر گذشت
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 یرکردم به خوردن همش فکرم درگ  شروع 

 هوا کرده بودم خودم یلیبود خ سفر 

جلو صورتم تکون  یدست  یهو یگهد یشدنم یداشتم تنها برم ول دوست
 خورد..به پروا

 تو؟؟؟ لقمه تو دهنم ییکجا  -کردم    نگاه

 خندشون یصدا یهو ینجاما -دادم   قورت

 صدامو یدمم یشد خدا چقد من سوت  بلند

 کردم جلو خندم گرفتم که مثال  صاف

 طوفان یگفتی؟؟م یخوب چ  -باشم   جدی

 پروا -مال خشک کرد  با دست دستشو

  ینچند تا ماش ینکهواس ا میگه

 بود قاشقم یژس فکر کردن گرفتم حاال تو دلم عروس یاتو با آذرخش ب نبریم

 یزیچ یگهباشه د -تو بشقاب   گذاشتم

 یادم یزیچ یه یزدنحرف م یرنسفر که برن بگ یزاتاونام درمورد تجه نگفتم
 اومد 

کال امروز   یآر -کرد    یپروا تک خنده ا ؟یم؟؟بر  یمخوا یم یاصال ک  یراست  - 
 شده؟! ابروهام یچ  -زد   یبعد چشمک  یشد یجور یه
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 278چطور؟! # -هوا   پرید 

 ��من -تنبل  -خانم ��

  یینلبم رو کج کردم روبه پا یمبر  یک   یمما گفت - 

 آذرخش ی؟؟؟خوب حواسم نبود حاال ک  - 

 یرههفته تو چشماش خ ینآخر ا -سمتم   برگشت

 یهخوبه بعد  -و سرمو تکون دادم   شدم

 اخر -اومد برگشتم سمت پروا   یادم چیزی

 سرشو یگهپس فردا د یعنیهفته  این

 فکر کردم زمانش بد  یکماره  -داد   تکون

 یزیتا اخر شام چ یگهشد د یع سر  یکم نبود

 غذاش یغذاشو خورد وا یو هرک  نگفیتم

 جلو طوفان و  یفخوب بود ح خیلی

خوردم آذرخش و طوفان بلند شدن منم  یم یزمزشت بود وگرنه م آذرخش
 کمک

  ییزاره تو ظرف شو یزشتم گفت ظرفهارو م یز م پروا

 منم یریزهم یی.خودش گفت چا یمنشست دیگه

 تو سالن طوفان و آذرخش داشتن رفتم
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 یزدمحرف م یزیچ یه درباره 

 یگهد یقهدو دق یاز خستگ  یدمفهم ینم کع

 چشمام یبرهخوابم م ینجاهم یادن پروا

 اب بزنم  یهگرفتم   یمتصم یرفتم هی

 و اروم  ییصورتم رفتم تو دستشو به

 خراب نشه  یششمبا اب شستم که آرا چشمام

  یرونبا دستمال خشک کردم و زدم ب دستام

 اومده بود نشستم کنارش اونا که پروام

برگشت   یپر   -م رو مبل و برگشتم سمت پروا   پامو تا کرد  یزدنحرف م  داشتن
 سمتم 

 جانم؟؟؟ لپم رو -مثل خودم نشست   و

 اول یشم؟؟؟خاله م یمن ک  -لمس کردم   نرم

 یقهگفتم بعد چند دق  یچ  یدمنفهم خوب

 مام  یدشده بگ یچ  -خنده که توجه اون دوتام به ما جلب شد   یر زد ز فهمید

 !..بخندیم؟

#279 

 ��من -تنبل  -خانم ��
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

راست  -آذرخش برگشت سمت طوفان   یهو یشمخاله م یک   یگهم یتاآرم -  
 منم یگهم

 خوام عمو بشم ها بعد برگشت سمت می

 بهم زد قشنگ از حال رفتم با یو چشمک  ما

 چشم  -جنبه شدم ها   یکارش منم چقد ب   این

 یگهد یکمخوبه  -سمت طوفان   برگشتم

 یازدهبه ساعت نگاه کردم حدود  یمزد حرف

 نا نداشتم از جام بلند یگهواقعن د بود

وقته طوفان و  یر د یگهمنم برم د -برم آذرخشم بلند شد   یگهمن د -  شدم
 پروا تا دم

 بدرقمون کردن صورت پروا رو در 

 برام یتو هوا بوس یر شب بخ -  بوسیدم

 براشون دست یر شب توهم بخ -  فرستاد

 آذرخشم یرونومدم بدادم و ا تکون

 رو زدم تا در باز یموتسرم ر پشت

 کردم باز نشد صدام بلند  یهر کار بشه

 نشست یدست  یهو یگهباز شو د -  شد
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 ینماش یدستم و زد رو دکمش صدا رو 

 نگاه یچکه باز شد با تعجب به سوو  اومد

 با من مشکل داشت برگشتم سمت کردم

 ممنون..سرشو تکون داد چشمام -  آذرخش

 خدافظ  -روهم   اشتمگذ

 خدافظ  -حرفم زد   یسرشو تکون داد ول باز 

 انداختم رو  یفمشدم و ک ینمماش سوار 

 کنارم اونم سوار شد گاز  صندلی

 گذاشتم   یسمت خونه اهنگ اروم دادم

 خوندم که متوجه شدم یباهاش م داشتم

 آذرخش پشت سرمه  ماشین

#280 

 ��من -تنبل  -خانم ��

 یممچشه که تصم ینمل ببخواستم بزنم بغ می

 خواد بکنه  یم یکار چ ینمشد گذاشتم بب عوض

 ینگدنبالم بود رفتم داخل پارک یخونه ه  تا

 شدم و اروم رفتم یادهپارک کردم پ ینوماش و
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 نبود رفته بود حاال فردا  ینشدر ماش دم 

 ینوبرداشتم ماش یفمک  یپرسمرو م دلیلش

 یکبود  یککردم رفتم باال خونه کامال تار  قفل

 تو دلم افتاد همه المپ هارو  یترس لحظه

 کردم و رفتم تو اتاق لباسامو عوض  روشن

 افتاد آذرخش بهم گفت یادم کردم

 تو در چرخوندم یدوقفل کنم چند بار کل درو

شبکه و رو  یهزدم  یو کنترل رو برداشتم الک  یرونقفل شه نفسمو دادم ب تا
 مبل

 یکردمداشتم به امروز فکر م یه  یدمکش  دراز 

 دونم چطور به خواب یزدم نم یلبخند م و

  رفتم

 شدم چشمام باز کردم یدار ب یمزنگ گوش یصدا با

 نبود با  یز دنبالش گشتم رو م هی

 افتاده برش یز م یر ز یدمبلند شدم د سختی

 و خاموشش کردم باز سرم داشتم

 رو مبل تا بخوابم نگام افتاد به ساعت  گذاشتم
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 لب گفتم فقط پنج یر هفت بود ز ساعت 

 خوردم که پام یتکون  یدمباز خواب  دقیقه

 و  یدمکش  یداد یز خورد به م محکم

 گذاشتم رو پام قشنگ خورده بود به   دستم

 اشکم دراومد سرمو بلند کردم استخونم

 ساعت چنده که چشمام گرد شد من ینمبب تا

 چطور ساعت ده یدمنبود خواب یقهو دقد همش

 رو مبل رفتم سمت  یدمپر  یع سر  شد

 یبا مانتو خاکستر  یتند تند شلوار مشک  اتاق

 یمیانداختم رژ مال یمممقنعه مشک پوشیدم

 رو برداشتم و از خونه زدم یچبا سوو یمو تند تند چند لقمه خوردم گوش زدم

 به  یدمدونم چطور رس یاصال نم بیرون

  شرکت

#281 

 ��من -تنبل  -خانم ��

 شدم تو یادهو پ ینگ رو زدم تو پارک ینماش تند

 یومدهکه آذرخش ن  یفرستادمصلوات م یه  دلم
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

  یاسانسور پر بود شانس من وقت  باشه 

  یفمبود ک یمباال ساعت ده و ن رسیدم

 کنم؟! برم  یکار موندم چ یز رو م گذاشتم

 با خودم ینقد!؟ نرم داخل!؟ اداخل

 زدم تا در اتاق آذرخش باز شد و اومد حرف

 نفسمو حبس کردم و منتظرم شدم  بیرون

 یبدست به ج یدادشروع کنه به داد و ب تا

 سالم  -سالم سرشو تکون داد   -اب دهنم قورت دادم   یسادروم وا روبه

 دستام توهم یه؟؟؟اومدنت چ یر د علت

 بگم که باور کنه!؟  یکردم حاال چ   قالب

 یلدل -م سرشو تکون داد  خواب موند - 

 لبخند یجور یبود خانم مشرق  خوبی

 عقب گرر یرونب یختکه همه دندونام ر  زدم

 یقهتا پنج دق -رفت سمت اتاقش    کرد

 باشه و رفت یزمتمام پرونده ها رو م دیگه

 پسر از اب ینخورم ا یاتاقش قسم م تو

 روز خوبه یهمدله  یه یبدتره روز هوام
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 ذرخش کجاآ  ینا یگیکه م  جوری 

 برج یشهروز م یه یدمشمن ند بوده

 یادبه اتاقش کردم که  یمار دهن کج  زهر 

 خودم رو درست یع افتادم سر  دوربین

 و پرونده هارو برداشتم با غرور در  کردم

 زدم و رفتم داخل  اتاقش

 جاش بلند شد و اومد سمتم با تعجب  از 

 پرونده -کردم که از کنارم رد شد    نگاش

 همه اتاق کنفرانس یز بزار رو م هارو

 بشن.. جمع 

#282 

 ��من -تنبل  -خانم ��

 بگم خودش رفت یزیجرعت نکردم چ دیگه

خودش رفتو اتاق کنفرانس پرونده هارو هارو   یرونپشت سرش رفتم ب   بیرون
 انداختم 

 دوستان -و رفتم سمت کارکنان   یز م رو

 یساتاق کنفرانس رئ یدبر  عیسر  همه
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 داره  یکار چ یسکه رئ  یچیدپ یاهوه منتظره 

 نکردم و برگشتم سمت اتاق کنفرانس . توجهی

 کنار  یسادمبعد همه جمع بودن وا یقهدق چند

 توهم  ینبش -که نگاش افتاد بهم    آذرخش

 باز کردم که مخالفت کنم اخه  دهنم

 ینبش -موندم   یمن سرپا کنارش م همیشه

 خانما -نگفتم و نشستم   یزیچ یگهنزن د حرفم

 همه ساکت شدن و به آذرخش یوناقا و

 باز یلههفته شرکت تعط یک تا  -کردن    نگاه

 یادآذرخش نذاشت ز یشروع شد ول هیاهو

 ساکت  -بکشه   طول

 یتونیداالن م -شدن بهش   یرههمه خ باز 

 تو شرکت نمونه شنبه هفته یچکسه برید

 .بعد از یدباشخسته ن یبینمتونم بعد

 و از یروننفسمو دادم ب یرونرفت ب سالن

  یرونب یرفتنبلند شدم همه داشتن م جام

 ینجوریدونم آذرخش چش شده بود که ا نمی
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 در اتاقش یرونرفتم ب کرد 

 نفسمو یومدن یبود در زدم صدا بسته

 یشکردم و درو باز کردم صندل  حبس

 نگاه یرونبه در کرده بود و به ب پشت

 یاقا یدببخش -صدامو صاف کردم   میکرد

 با اجازتون مرخص بشم؟؟؟  تیمسار 

 یرو چرخ داد سمتم از سرد صندلیش

 کردم   یخ چشماش

#283 

 ✨من -تنبل  -خانم ✨

 فقط سرشو تکون داد بغض کرده یگفتمداشتم م یرفت چ  یادم کال

 خواست برم یدلم م یدشد بودم

 که فقط خودم باشم و خودم متوجه نشده بودم که فعلن وسط  ییاج یه

 و اشکام داره یسادموا اتاقش

 چند تانفس یع سر  یینپا میاد

  یتاآرم -و عقب گرد کردم   کشیدم

 یدمسمتش اشکام د برگشتم
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 تار کرده بود روشو ازوم گرفت  رو 

 از یع سر  یبر یتونیم یچیه - 

 رو برداشتم  یفمو ک یرونزدم ب اتاق

 و با ینمرو رسوندم به ماش خودم

  یروناومدم ب ینگ از پارک سرعت

 گرفتن   یسبقت م یگهاز همد اشکام

 قست نداشتن تموم شن هق هقم و

 رو شکست پشت ینماش سکوت

 قرمز موندم سرمو گذاشتم چراغ

 یاروم بشم صدا یکمفرمون تا  رو

 یشهبه ش یزدکه م  یکی

 جا پروندم .سرمو بلند کردم و چند از 

  یهدرست بشه  یدمزدم تا د پلک 

 یکوچولو با موها  دختر 

  یینپا یدمرو کش یشهش خرگوشی

 باال و اشکام پاک یدمکش  دماغم

 فاالش رو یزمبله عز  -  کردم
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 فال یهخاله توروخدا  -باال   اورد 

 به چراغ نگاه کردم فقط بخر 

 اون مغازه تا یشخاله برو بمون پ -  مونده بود تا سبز بشه یهثان چند

  بیام

#284 

 ��من -تنبل  -خانم ��

 یسادذوق سرشو تکون داد و رفت وا با

 چراغ سبز شد حرکت  اونور 

 ینشدم قفل ماش یادهبرداشتم و پ  یفمگوشه ک  یهپارک کردم  ینو ماش کردم
 زدم و رفتم سمت

 فالش رو گرفته بود دخترکوچولو

 نشسته یو به حالت بامزه ا دستش

 یاز مغازه ها لبخند یکیپله  یرو بود

 بلند یدم.تا د یکشو رفتم نزد زدم

 اومد پشم خم شدم تا بهتر شد

 خوب کوچولو اسمت  -  ببینمش

 چال خوشگل یهکه   یدخند چیه؟؟؟
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 دختر ینرو لپش ا افتاد 

 فاطمه سرشو -خوشگل بود   خیلی

 بخو یچه اسم قشنگ  -کردم    نوازش

 خونتون کجاست؟؟؟ . فاطمه

 خونمون؟! سرمو -غنچه کرد   لباش

 نگفت  یزیچ یدادم ول تکون

  ینشدم که ازش ا بیخیال

 رو بپرسم اخرش پنجاه سوال

 بهش دادم و برگشتم حالم تومن

 آرامش اون دختر یدشده بود شا بهتر 

 ینمنتقل شده ماش بهم

 و شروع کردم یاو رفتم باال دلو زدم به در ینگ پارک کردم تو پارک رو

 خواست یاماده شدن دلم م به

 کنم   یخودم زندگ  یروز برا یک 

 با مانتو قرمز با شال یمشک  شلوار 

 گشنم بود..  یکمکردم   یحیمل یلیخ یشآرا مشکی

#285 



  

 
537 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 ✨من -تنبل  -خانم ✨ 

 ونسام یدنخوردم و با پوش یکک  یه

 دونستم ینم یرونخونه زدم ب از 

 حرکت کردم ینجوریبرم هم کجا

 یمحدود ن یرسمبه کجا م ینمبب تا

 پارک  یهچشمم خورد به  یزدمچرخ م یابونتو خ یالک  ساعت

 گرفتم برم  یملحظه تصم یک در  یکردنم یکه بچه ها توش باز  شلوغ

 رو زدم گوشه  ینماش اونجا

 شدم رفتم نشستم یادهو پ خیابون

  درست وسط پارک یمکتن یه رو

 نشسته بودن یرمردچند تا پ اونورتر 

 ی.بچه ها یزدنداشتن خرف م و

 یصدا یکردنم یداشتن باز کوچولو

 هاشون تو کل پارک پخش خنده

 بود خودمو بغل کردم شده

 یشدم چقد زندگ  یرهبهشون ت و

 دونم چقد یداشتن نم شادی
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 به خودم اومدم یوقت  گذشت 

 سه ظهر بود از جام ساعت

 زنگ خورد  یمگوش  یهوشدم  بلند

 یفمتونست باشه!؟ از تو ک یم کی

 اسم یدناوردم با د درش

 داشت؟! . یکار که روش بود چشمام گرد شد آذرخش چ  کسی

 تعجب جواب دادم  با

#286 

 ✨من -تنبل  -خانم ✨

 کجاست؟؟؟ تعجبم  یپرونده کوفت  ینا -مردونش بلند شد   یالو صدا - 

 کدوم پرونده!؟ دادش  -برابر شد   دو

 ینمشرکت بب یاب یع سر  -شد   بلند

 پرونده کجاست؟! از ترس این

 باشه قطعبب -گرفتم    لکنت

 و ینرفتم سمت ماش یعسر  کرد

 سمت شرکت شانس بد روندم

 بود فکر یدشد یک تراف من



  

 
539 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 تصادف شده بود بعد پنج کنم 

 راه باز شد گاز دادم دقیقا

 رخش فعالشرکت چطور آذ سمت

 تو شرکت؟! اون که گفت  مونده

 ینماش یلههفته تعط یک  تا

 یشدم پا تند کردم سمت داخل حت  یادهدم در شرکت پارک کردم پ رو

 نفر هم داخل شرکت نبود چند یک 

 یعزدم رو دکمه اسانسور سر  بار 

 شد از استرس حالت تهوو باز 

 سرش ییبال یارو گم کنم  یبود امکان نداشت من پرونده ا گرفته

 در اسانسور یقهبعد چند دق بیارم

  یرونپام گذاشتم ب یع شد سر  باز 

#287 

 ✨من -تنبل  -خانم ✨

 چشمام گرد شد دستم رو گذاشتم رو دهنم .قلبم یدمکه د  یزیچ با

 کل کف شرکت  یزدتند م تند
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 ینشوناز ب یشدنم یشتر و ب یشتر گل رز قرمز پر شده بود رفتم جلو تر گلها ب  با 
 در یدرد شدم با ترد

 یزیآذرخش رو باز کردم با چ اتاق

 ینآذرخش ب یسادقلبم وا یدمد که

 قدم گذاشتم جلو زانو زد جلوم  یک بود  یسادهروشن وا یو شمع ها گلها

 رو گذاشتم رو دهنم و اشکام دستم

 رو گرفتن جعبه خودشون  راه

 که دستش بود رو   کوچیکی

 عشق یکنیبا من ازدواج م -کرد    باز 

 اصال زبونم بند اومده بود پاکم؟؟؟

 ینبگم؟! ا یدونستم چ  ینم و

 بود به خودم یداز آذرخش بع کار 

 و تندتند سرمو تکون دادم از اومدم

 بلند شد و دستمو گرفت  جاش

 خوشگل بود  ینتک نگ یهکه   انگشتر 

 ز تو جعبش دراورد انداخت تو دستم دو طرف صورتم رو گرفت وا رو

 اشکام یدرو بوس یشونیمپ اروم
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 نداشت سرمو گذاشت رو تمومی 

 سرمو یگهبسته د -  سینش

جان آذرخش؟؟؟ هق هقم   -آذرخش لب زد     -شدم     یرهکردم و بهش خ  بلند
  ی؟؟؟توهم منو دوست دار یعنی -بلند شد  

 

 

 شد    یرهقاب گرفت و بهم خ صورتمو

   یمنبود ینجااگه دوست نداشتم ا - 

 یدمغرور بود دستم رو اوردم باال و صورتشو لمس کردم شا یتمموقع ینتو ا 
 بودن  یادختر دن ینمن خوشبخت تر  یهثان ینلحظه ا ینا

 )دو روز بعد(

کردم   ینهبه خودم تو آ  ینگاه کل یهذوق چمندونم بستم و گذاشتم دم در  با
بود نشستم رو مبل و منتظر بودم  یعال یپممانتو بنفش ت یشلوار مشک 

به حلقه  یمفعال به طوفان و پروا نگفته بود یینبزنه که برم  پاآذرخش زنگ 
بود که منو به  یزیارزش رو داشت چ ینشدم واسم باال تر  یرهتو دستم خ

چرا تو شرکت   یدمفکر کردم که از آذرخش پرس  یروز به د  یکردآذرخش وصل م
کرد اونم با عشق تو چشمام زل زد گفت چون تو شرکت  یازم خواستگار

بود با  ینشک اون بهتر  یشد ب  یکم نم  یچوقتشدم عشقم بهش هعاشقت 
 وآذرخش بود چمدونم رو برداشتم  یروناز فکر اومدم ب یمزنگ گوش یصدا
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

اومد باال چمدونم هل دادم   ینکرد بعد چندم  یر اسانسور گ  ینباز ا  یرونرفتم ب 
با چشم  یرونزدم ب ینگ داخل بعدش خودم رفتم دکمه رو فشار دادم از پارک

از پشت دست گذاشتم رو چشمم .با  یکیآذرخش گشتم که  یندنبال ماش
 می عطر تلخشو گر  یو دستمو گذاشتم رو دستش از بو یدمکش  ینیترس ه

 آذرخشه  یدفهم یشددستاش راحت م

 آذرخش - 

سخت نبود از همون اول دستش  -دستشو برداشت که برگشتم سمتش   
 خانمم چطوره؟؟؟ -رفت سمت شالم  

 با شالم خفم نکرده  یشتر بعد موهام داد داخل دستام گذاشتم رو سرم تا ب 

 ی؟؟؟خوبم توچطور - 

 چمدونم رو برداشت 

 یعال -  

تو  یمکرد نشست  یتو صندق جا ساز یزاروچ ینکهبعد از ا ینسمت ماش یمرفت 
  ینماش

 پروا و طوفان کجان؟؟  - 

 کرد   حرکت

 منتظرمونن  یدوندور م - 
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 ینوبعد آذرخش ماش یقهسمت ضبط و روشنش کردم چند دق بردم دستمو 
داده بودن آذرخش  یهتک ینپارک کرد طوفان و پروا کنار به ماش یابونکنار خ

واسه آذرخش تکون داد  ی..طوفان دست چندتا بوق زد تا متوجه ما شدن
 یمتا صبحانه بخور یمراه بمون ینبود بقرار  ینشونونشستن تو ماش

 آذرخش -  

 بهم کرد.. یگاه ن یمن 

 جانم  - 

 دادم به در  یهسمتش و تک برگشتم

 یدلبرا؟! حاال هرچ  یابود دلبر  یارتباط تو با عسل و اون دختره اسمش چ  - 
 !یه؟؟ارتباط تو با اونا چ

 نگام کرد  یطنتسرشو چرخوند سمتم و با ش 

 نده  یهتکبه در  ینحسود کوچولو اول درست بش - 

 ب کردم بهمنشستم و دستام قال راست

 خوب  -  

 هاشو انداخت باال  شونه

 خوب که خوب  - 

 به بازوش  زدم
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 اه آذرخش  -  

  یدخند یکم

اون عاشق دوستم شده بود من از دل  یمباهم بود یخوب منو عسل از بچگ  - 
خوام باهاش  یاصرار کرد که م یول یشهاون خبر داشتم و به عسل گفتم نم

دوستم غرور  یجور کردم که باهم حرف بزنن ول یطیشرا یهحرف بزنم منم 
 رو  یگهد یکیعسلو شکوند و گفت که 

که فکر   یزیکال افسرده بود از اون چ  یعوض شد مدت   یلیداره عسل خ  دوست
 به عرفان وابسته بود  یشتر ب یکردمم

 تو چشمام اشک 

  یکردمشده دختر بودم و حسشو درک م جمع 

 بعدش؟؟؟ - 

عرفان با دخترعموش ازدواج کرد و رفت خارج من در اون روزا همش  کنار   -  
 بهم وابسته شد  یلیخ ینعسل بودم واس هم

  یختپایینر اشکام

 من چقد بهش حرف زدم  - 

 از رو دنده گرفت  دستمو

حلقه و تدارکات شرکت رو اون انجام داد همش برنامه اون  یهمه کارها - 
 بود
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 گشتم سمت آذرخشبر   

 ی؟؟؟پس نامزدش چ  -  

 دستمو نوازش کرد  

 و االن عسل نامزدش رو عاشقانه دوست داره . یگذرهم یلیاز اون اتفاق خ - 

 یروندادم ب نفسمو

 گناه داره   یلیدلم کباب شد خ - 

طوفانم پشت   یندستوران که ماش  یه   یپارک کرد جلو  یابونرو کنار خ  ماشین
برگشت سمتم و صورتمو قاب گرفت با دستش اشکام آذرخش    یسادسرمون وا
 پاک کرد 

 بوده ها؟! یاون االن خوشبخته خانمم چقد احساسات  - 

که سه متر   یشهزد به ش یکی یهوو مسخ چشماش شدم  یدمخند یهگر   ینب 
 هوا  یدمپر 

 بعد خانمم گشنشه  یبرا یدعاشقانه رو بزار یحرفا - 

 تعجب اول به طوفان بعد به آذرخش نگاه کردم  با

 ! ید؟فهم - 

 کرد   یتک خنده ا آذرخش

 اره - 
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 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

 فکر  کردم  یکم  

 یگهد یمخوب بر  - 

طوفان و پروا کنار هم جلومون  یمشد یادهپ ینسرشو تکون داد و از ماش 
 حرکت

کع حالت  یک ش یلیرستوران خ یه داخلیممام پشت سرشون رفت کردن
 یچو ه ینقشنگ بود که ادم دوست داشت فقط بش ینقددوبلکس داشت ا

کوچولو گذاشته   یچشمه مصنوع  یهبود و وسط  یاهنکنه همش گل و گ یکار
 داشت  یخوب  یلیخ ینما یزکهم یهرو  یمبود با انتخاب طوفان نشست

 اومد سمتمون  یاقا یهپروا و کنار آذرخش نشستم  یروبه رو من

  یدومدخوش ا - 

  یمگرفت  یمهمه تصم یمبه طوفان تشکر کرد یکیمداد به آذرخش منو یه

آذرخش  یگنم یطوفان و پروا چ  یناسترس داشتم بب یلیخ یمبخور املت
 صداشو

 کرد   صاف

 بچه ها؟! - 

 ینگاشون دوختن به ما با استرس اب دهنم قورت دادم و با انگشتام باز 
پروا گرد  یگرم بود چشا  یلیآذرخش دستمو گرفت..دستش خ یهو یکردمم
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 یهبق  یهبرده بود دستشو فشار دادم    یبوها  یهبود انگار    یطوفان عاد  یشد ول 
 شو بگه تا ازهوش نرفتم 

 یمازدواج کن یمگرفت  یمو تصم یمبهم عالقه دار یتاخوب منو آرم - 

 ومد بغلم کرد هوا تند ا یدپر  یشو از رو صندل یدکش  یخفه ا یغ پروا ج 

  یدو صورتمو بوس یخوشبخت ش یشاهللمبارکه ا یخواهر  یوا - 

 عشقم یمرس - 

 گفت طوفان بهم دست داد  یکبه آذرخشم تبر  

 زن داداش مبارکه  یدمنگاه ها زودتر فهم ینمن از ا -  

 یشمشدم زن آذرخش؟! ن  یگهمن د  یعنیاز زن داداش گفتنش قنج رفت    دلم
 بستم و تشکر

گفت باز همه نشستن سرجاشون   یک خشم مردونه بغل کرد و تبر آذر  کردم
کنم بالخره   یفبراش تعر  یدبا یوپروا با چمش ابرو بهم اشاره زد که همه چ

بهم کرد که تمام استرسم  یآذرخش نگاه دلگرم کننده ا یداملت هامونم رس
 فعال به ینکهبا فکر کردن به ا یهوبا اشتها شروع کردم به غذا خوردن  یدپر 

 تو گلوم نفسم اصال یدنون پر  یممامان و باباجون نگفت

سرخ شدم همه اومدن سمتم و آذرخش تند تند   یکردماومد حس م  ینم  باال
کرد.. واقعا   یک تو کمرم .بالخره راه نفسم باز شد پروا اب رو به لبم نزد یزدم

 یکردمبود حس م یلحظه بد
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 رمان  کی

 کردم   یزونآذرخش با اخم نگام کرد لبام او یمیرمم دارم 

 ! یه؟چ - 

سرگرم   یکردنکه داشتن به ما نگاه م  یهو طوفان برگشتن سرجاشون و بق  پروا
 کار خودشون شدن

 حواست کجاست؟؟؟  -  

 گرفتم  دستشو

 اخمات رو باز کن  یگهد یدببخش -  

به  یمکرد  و باز شروع یمنگفت یزیچ یگهکم شد د  یاز هم باز نشد ول اخماش
 یدهنشون م یخوردن همش استرس داشتم که اگه مامان بفهمه چه واکنش

شدم آذرخشم  یر ساز غذام مونده بود که یکمبه آذرخش بگم  یدبا یحتم
 غذاش تموم شده بود و داشت دستاش پاک

 برگشتم سمتش  میکرد

 آذرخش؟! - 

است و  برگشت سمتم و منتظر موند که ادامه حرفم بزنم حس کردم کالفه 
 یکنهم یتشداره اذ یزیچ یه

 یچیه -.  

دلم گرفت انتظار  یلینگفت خ یچیشد به بشقابش و ه یرهبرگشت و خ 
 نداشتم بگم
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 از جام بلند شدم  یدراحت بگذره بغضم گرفته بود شد ینطوریو هم هیچی 

 ییدستشو یرمم - 

 پروا از جاش بلند شد  

  یاممنم م - 

تابلو فلش زده بود که کدوم  یه ییسمت دستشو یمتکون دادم و رفت سرمو
دستم   یسااز سرو  یکیبگم رفتم تو    یزیچ  ینکهداخل بدون ا  یمرفت  یسمته تند

آذرخش باهام  ینقددو و سه روز ا ینتو ا یدگذاشتم رو دهنم و بغضم ترک
 ندتادل نازک شده باشم تند تند اشکام پاک کردم و چ یدخوب بود که شا

 زد به در یکی یاددرب یتا صورتم از سرخ  یدمنفس کش

 شد یر د یگهد یرونب یاب یآر -  

 صدامو صاف کردم  

  یامباشه االن م - 

اب زدم به  دست و  یعپروا نبودش سر  یرونکه گذشت زدم ب یقهدق چند
چشم  یرونو رفتم ب یروندادم بته چشمام غم بود نفسمو  یصورتم ول

آذرخش مونده دم در منتظرم و اونا رفتن رفتم   یدمکجان که د  ینمچرخوندم بب
 سمتش

 کجا رفتن؟!  -  

 سمت خودش که باهاش هم قدم شدم یددستمو گرفت و کش 
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 رمان  کی

 یالوس باز ینچه بدونم از ا یگهپروا هوس لواشک کرده بود د -   

که بهم   یخوادبگم منم دلم لواشک مسرمو تکون دادم جرعت نداشتم بهش  
 یمکه حرکت کن  یانبتا اونام  یمو نشست  ینسمت ماش  یمبخنده و بگه لوس رفت

طوفان دستشو   یاننگاه کردم که چشمم خورد بهشون که دارن م یرونبه ب
اومدن برگشتم سمت  یگذاشته بود پشت کمر پروا و با خنده داشتن م

 گذاشتم رو دستش  بود دستمو یرهخ یرونکه به ب  آذرخش

 آذرخش -  

 برگشت سمتم  

 ندارم  یمن مشکل یم؟؟؟برگرد یمبر  یاگه دوست ندار ی؟؟؟خوب  - 

 تکون دادم سرشو

با آرش نامزدش دعواش شده  یگهعسل زنگ زد م یکنهسرم درد م یکمنه  -  
  یتا؟؟؟و گذاشتش و رفته آرم

 رو قورت دادم و برگشتم سمتش دستمو فشرد بغضم

 یشی؟؟؟که تو ناراحت نم  یماگه برگرد -  

 اب دهنم قورت دادم  

 نه اصال - 

 زد  یخوشگل یلبخند 

  یمو برگرد یمشو تا بهشون بگ یادهخانمم حاال پ یمرس - 
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سرمو تکون   یچرخهداره دور سرم م  یادن  یکردمحالم خراب بود که حس م  اینقد 
 شدم بچه ها اومدن سمت ما  یادهدادم و پ

 شد یر د یدسوار ش - 

 جلو  یمرفت 

 بچه ها ما - 

 تر  یک حرف آذرخش طوفان اومد نزد ینبا ا یمبرگرد یمخوا می

 افتاده؟؟ د حرف بزن آذرخش آذرخش یاتفاق  یشده؟! واسه کس یزیچ - 

 اورد باال  دستشو

  یششخوام برم پ یم یستنشده حال عسل خوب ن یچینه داداش ه - 

 ینزد و رفت سمت ماش یشخندین یهوچند لحظه مات نگاش کرد  طوفان
دورم   یچرخیدخودشون پروا دستمو گرفت و از آذرخش که کالفه دور خودش م

 کرد 

  ی؟؟؟شده ار یچ  - 

 یینسرمو انداختم پا  یینقطره اشک اومد ازشون اومد پا  یک پر شد و    چشمام
 اشکامو  ینهه نبک

 یستدونم انگار عسل حالش خوب ن ینم - 

 چونم و سرمو بلند کرد تو چشمام درمونده نگاه کرد یر دستش گذاشت ز 
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 ناراحت نباش  -   

دونم آذرخش چشه طوفانم که  یمنم نم یشهدرست م یهمه چ  خواهری
 سرمو اروم تکون دادم یاینم یدونمچون م یابا ما ب یگمبهت نم یهعصبان

 خبر  یدیدرس -  

 دستشو فشردم بدید

 باش خوش -  

برگشتم سمت آذرخش که به   ینشونو رفت سمت ماش  یدصورتمو بوس  بگذره
رفت و نشست   یدپامو که شن  یبود صدا  یینداده بود و سرش پا  یهتک  ینماش

و  منم نشستم .با سرعت حرکت کرد  یرونپشت فرمون نفسمو دادم ب
که چرا رو عسل   یخوردمور حرص م یهدرو تو دستم فشار دادم از  هیر دستگ

حاال من جا عسل بودم از  یکنمو من از حسادت دارم سکته م ساسهح ینقدا
 ذوق توجه آذرخش مرده بودم

  ی؟؟؟تو ناراحت  -  

 بهش کردم  ینگاه  نیم

 نه چرا ناراحت باشم؟؟؟ - 

 یختم بهش وگرنه از ناراحت اندا یکهتو بوده ت یاز زندگ  یبالخره عسل نصف  
 خواست خودمو بکشم یدلم م

  یه؟؟؟منظورت چ -  
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 شدم یرهخ یرونهامو انداختم باال و به ب شونه 

که تو واسش ارزش   یمارزش داره هرک  یلیخوب عسل واس تو خ  یگمم  یکل  -  
  یگهواسه منم ارزش داره د یقائل

دادم  یهسرمو تک یگمدارم چرت پرت م یادز ینگفت فک کنم از ناراحت  چیزی
 به 

 کردم بخوابم تا از غم فرار کنم .کم کم خوابم برد  یو سع شیشه

  یتاآرم -  

 بهش نگاه کردم یمباز کردم دم درخونه بود چشمام

 خونه؟؟؟  یمچرا اومد -  

 برداشتم و درو باز کردم یفمک  یهچ یهگرفتم که قض  یهچند ثان بعد

  یارشکارت تموم شد ب  یچمدونم بمونه توهم عجله دار -  

 تکون داد سرشو

 یکنیکه درک م  یباشه مرس -  

منتظرم بمونه برم داخل گاز داد و رفت   ینکهشدم بدون ا  یادهزدم و پ  یلبخند 
به قلبم چنگ انداخت به زور خودم رسوندم باال درو باز کردم   یکیحس کردم    

 یافتاد کف سالن و صدا یمکه گوش  یز ردم سمت مپرت ک یفمو رفتم داخل ک
دم در افتادم   اشکستن قلبم بلندتر بود همونج  یصدا  یشکستنش بلند شد ول

خوابم برد انگار  ینو هق هقم بلند شد خودمو کشوندم تا اتاق رو زم ینزم
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بود پس  یک به در گنگ به دور ورم نگاه کردم هوا تار یکوبیدداشت م یکی 
رفتم و درو باز کردم  یشدداشت کنده م یگهند شدم در دشب شده از جام بل

 در بود  تکبود شده بود پش  یتآذرخش با صورت که از عصبان

*** 

 《آذرخش》

 یادم یرونکه حالش خوب شد خوابوندمش رو تخت و از اتاق زدم ب  عسل
تو موهام   یدمکش  ینه کالفه دست   یارفت خونه    یتاآرم  ینافتاد اصال نموندم بب

توهم ساعت حدود هشت شب  یدمو شمارشو گرفتم خاموش بود اخمام کش
خاموش بود از  یخاموش باشه بازم گرفتمش ول یشنداشت گوش یلبود دل

بار تب  یناخر  یبرا یتااعصابم خراب بود واسه عسل از اونطرفم آرم رفط یه
 یلیخ  یدبا  یروناز خونه اومدم ب  ینمماش  یچعسلو چک کردم وبا برداشتن سوو

 یختهبهم ر یعسل اصال حالش خوب نبود امروز کال همچ  یگشتمبرم یعسر 
م یدوست داشت بر  یلیمناراحت شده خ یلیدل نازکه و خ یتاآرم یدونستمم

شمال و ذوق کرده بود لعنت به خودم فرستادم که ناراحتش کردم طوفانم که 
تم باال در زدم دم ساختمون در که باز بود رف یدمرس یزدکال باهام حرف نم

مطمعن بودم  یتاز عصبان یومدهن یصدا یچه یمنتظر بودم که باز کنه ول
نشد با  از ب یباز شع ول یدبا پا محکم زدم به در که شا یکشمشم ینمشبب

شمارش رو گرفتم  یومدن یصدا یچباز ه یبه در ول یدممشت چندبار کوب
 یتاآرم یشونچهره پر خاموش بود مشتم بردم باال  باز بزنم که در باز شد و 
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بهم و رفتم  یدمچند قدم رفت عقب درو کوب یهشد حلش دادم داخل  یاننما 
 تو صورتش داد زدم یکشنزد

 کجاست که خاموشه؟؟؟  یتلعنت یاون گوش -  

بار هزارم به خودم لعنت فرستادم   یاز دادم وحشت کرد و چشماش بست برا 
سمت خودم سرشو گذاشت رو  یدمشدستامو گذاشتم رو بازوهاش و کش

 حس یهو یدمموهاشو بوس یرو ینمس

هق هقش بلند شد از خودم  یصدا یهشد بعد چند ثان یسلباسم خ کردم
 دورش کردم  

 شده؟؟؟ یچ  یزماروم باش عز  - 

 ینمکوچولوش زد رو س  یبا مشت ها 

  یرخش تو منو دوست ندارآذ -  

دستام دورش حلقه کردم  یکردم یهو از ته دل گر  ینمگذاشت رو س  پیشونیش
 بغلش کردم  یمتگرون ق  یش یهو مثل 

 گفته؟!   ینوا یک   یشه - 

 یدمشده موهاشو بو کش ینجوریبا اخالق امروزم حالش ا یدونستمم خودمم
تاده و خورد شده که وسط سالن اف  یدمد  یشوو چشم چرخوندم تو خونه گوش

 یهچنگ زد و اروم گر  یرهنمبود چشمام بستم و سرمو گذاشتم رو سرش .پ
 اعصابم داغون بود یکردم
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 یتاآرم -   

چشماش  یر سرشو اورد باال اشکاش پاک کردم صورتش قرمز شده بود و ز 
 یدمکبود نوک دماغش رو بوس

 یرونب یمبرو اماده شو بر  -  

 سرشو تکون داد 

  یاما تو نمب یجامن ه -  

 قاب گرفتم صورتشو

 ..لج نکن یبدو آر -  

 ازم گرفت نگاشو

 عسل جونت خوب شد؟؟؟ ی؟؟؟کجا بود  -  

 تو موهام  یدمدستمو کش 

 تو آماده شو یدمم یحبرات توض یوهمه چ یزدلمعز  - 

 برگشت رفت سمت مبل و نشست  

 االن بگو - 

تونستم   یکنم؟! عسلم حالش خراب بود و نم  یکار دونستم چ  ینم  یگهواقعن د 
 ینرو گرفتم بعد چندم یرعلیدراوردم و شماره ام یمولش کنم اونجا گوش

 تو گوشم یدخسته و گرفته اش پچ یصدا
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 جانم؟؟ -   

 خونه من یدبا باران بر  یع سر  یرعلیام -  

 یدهمعلوم بود ترس 

 شده آذرخش یزیچ -  

 چشمامرو هم فشار دادم  

 زنگ بزن یدیداونجا رس یدشما بر  - 

 باشه -  

 که نبود با تعجب نگامو تو خونه چرخوندم  یتاقطع کردم و برگشتم سمتآرم 

  یتاآرم -  

 یروناومد ب یدهلباس پوش دیدم

 یشد؟؟؟چ -  

 انداخت رو شونش یفشک  

 حالش بده؟؟؟  یگیعسل مگه نم یمنه بر  -  

 یتشپشت کمرش و هدازدم دستمو گذاشتم    یشهمه مهربون  ینبه ا  لبخندی
 کردم جلو

 یمبر  -  
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و حرکت کردم دستمو گذاشتم رو دهنم  ینتو ماش یمگرفته بود نشست  یلیخ  
 یدشروع کنم با یزندگ  یهبود اگه بخوام  یقاط  یامروز همچ  و فکر کردم

 یمن یدمعسل رو نسبت به خودم کم کنم . کالفه انگشتم رو لبم کش یوابستگ 
کردم   یخال از پدال گ یرو رو یتمنم تو فکر بود عصبانکردم او  یتابه آرم ینگاه 

 یادهپ یناز ماش یع سر  یدرس یرعلیمهمون موقع ام یدیمرس یقهبعد چند دق
 شدن و اومدن سمتمون

 یدشده؟؟ د حرف بزن یچ  -  

 رفتم سمت در خونه.. 

  یگمم یایدب - 

 《آرمیتا》

 یمامروز واقعن ناراحت شدم باهم رفت  یشدآذرخش صاف نم  یدلم پا  یراحت   به
 بهش گفته بود  یوداخل جلوتر از ما رفت باال باران اومد سمتم پروا همه چ

 شده؟؟؟  یچ  - 

 ینهکه نب  ییناشک تو چشمام احساس کردم سرمو انداختم پا جوشش

 دونم یمنم نم -  

 دستمو فشار داد 

 یرسمخودم حساب آذرخش رو م یشمپ یاب یداشت  یهر مشکل یآر -  
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 رمان  کی

کردم اشکم   ییدبود با تکون دادن سرم حرفش رو تا  یینکه سرم پا  یهمونجور  
که با سرانگشتم گرفتمش و رفتم نشستم رو مبل دستام توهم   ییناومد پا

پاهاش اومد بعد چند  یشدم به پارکت ها صدا یرهقالب کردم و ساکت خ
 هم حضورش  یقهدق

 شده؟؟ یخوب چ  - 

ت کنارم و دستشو گذاشت پشت مبل قشنگ تو بغلش بودم مثل اول نشس 
 یاش همه بد  ینضربان قلبم باال رفت و احساس گرما کردم لعنت به من که با ا

 فعال مثل قبل عاشقشم دستام توهم قالب کردم پاشو انداخت رو پاش

 آرش عسلو ول کرده رفته - 

  یدکش  ینیباران ه 

 !ی؟؟چ  یعنی - 

 اخت باال شونه هاشو اند 

 یگهد ینهم - 

کردند؟! نفسمو   یم  یتباران اشک تو چشماش جمع شد چرا همه ازش حما 
 یروندادم ب

 حالش خوبه؟؟؟ یگهاالن باالست د -  

 آذرخش سرشو تکون داد 

  ییناره تبش اومده پا -  
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 رمان  کی

پرو نشسته بود تو  ینما یشدمنگفت منم که داشتم اب م یزیچ یکس  دیگه 
 باران اومد  یدهنم صدا

 اب شد بچم ینور ا یاب - 

 آذرخش با تعجب نگام کرد 

 !یگه؟؟م یچ  -  

 نگام دادم به باران تا جمعش کنه  

 ینورا یابچه اب شد ب یگمم - 

و صورتمو با   یداروم خند  یگهم یازم جدا شد بعدمتوجه شد چ   یکمآذرخش   
 بزرگش قاب گرفت  یپنجه ها

 و تنبل یخجالت  - 

و باران اب شدم رسما   یرعلیجلو ام  یدمن خجول شدم اروم نوک دماغم بوس 
 بلند شد  یرعلیام

 یمپس ما بر  - 

 نگاهشو به زور ازم گرفت و بلند شد  

 یدکه اومد  یمرس - 

برگشتم داخل   یمکردم و بدرقشون کرد  یمردونه دست دادن بهم منم خدافظ  
 یدگشنم شده بود شد  یمدرست کنم بخور یزیو رفتم سمت اشپزخونه تا چ

 آذرخشم گشنشه.. یحتم
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 رمان  کی

  یکمچند تا تخم مرغ برداشتم  یباز کردم از تو جا تخم مرغ  یخچالدر  رفتم 
اونجان درشون  یدمرو باز کردم د یزر نداره که در فر  یسسوس یدمنگاه کردم د

هارو خرد کردم در  یسباز بشه  سوس یخش یکماب تا  یر اوردم و گذاشتم ز
گرفته   یاد یوهمه چ یجا یگهرو برداشتم د یتابهرو باز کردم و ماه ینتکاب

موندم تا   یقهگاز تا داغ شه چند دق  یرو با روغن گذاشتم رو یتابهبودم ماه
 بلند شد  یزشج یز ج یهارو از دور انداختم توش که صدا یسداغ شد سوس

  ی؟؟؟نسوز - 

 ناز کردم  یسمتش پشت چشم برگشتم

 نوچ حواسم هست  - 

تخم مرغ هارو شکستم توش   ینلب گفت و نشست بعد چند م  یر ز  یا  خوبه
همه جارو برداشته بود گاز رو خاموش کردم و  ینیزم یبتخم مرغ و س یبو

  یز رو گزاشتم وسط م یتابهماه

  ییدبفرما - 

 زدم و نشستم لبخندی

 یمرس -  

درست نکردم .از جام   یچیافتاد واسه عسل ه  یادم  یهوخواهش گفتم    یرلبز 
 بلند شدم

 شد؟؟ یچ  -  
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 رمان  کی

 باال  یدابروهام پر   

 یددرست نکردم شا یزیواسه عسل چ - 

  یخچالشد رفتم سمت  گشنش

  ی؟؟؟سوپ اماده دار - 

 دهنش قورت داد یتو لقمرو

 هست  یخچال یتو ینبب یدونمنم  -  

 آذرخش بالند شد یکردم صدا  یداشرو کردم بالخره پ یروز یخچال

 غذا بخور یافعال ب - 

 دراوردم و جوابشو دادم  ینتکاب  یبعد قابلمرو از تو 

 اب تا پر شه  یر گذاشتمش ز  یخورمحاال م - 

 یزسمت م یدمسمتم و از شونه گرفتم کش اومد

 حداقل بزار اب رو ببندم  -  

 گفت

  یبندمخودم م ینبش - 

شدم  بلند شدم و قابلمه  یر د لقمه خوردم که ساب و بست و اومد چن رفت
 یفیضع  یصدا  یخوردگاز آذرخش فعال داشت م  یکه پر شده بود رو گزاشتم رو

اذرخش   ینگفتم ول  یزیکه عسل بود چ  یزداز تو حال داشت آذرخش رو صدا م
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 رمان  کی

بعد  یقهو غذارو هم زدم چند دق یرونبلند شد و رفت تو سالن نفسمو دادم ب 
 بهش زدم  ید و اومدن تو اشپزخونه لبخندش یک صداشون نزد

 سالم - 

 گرفتش بلند شد   یصدا 

  یزمسالم عز  - 

 یکردم به صندل  اشاره

 ینبش -  

شده بود و شلخته صورتش پف  یفضع یلیخ ینهآذرخش کمکش کرد بش 
نگفتم که  یزیمن چ یول یزدنکرده بود حواسم دادم به غذا اونا اروم حرف م

گذاشتم   یقاشق  یختماوردم و براش سوپ ر یمزاحم صحبتشون نشم کاسه ا
زدم  ینشون ندم لبخند الک  یتو کاسه نفسمو حبس کردم که عکس العمل بد

 کردن دستپاچه شدم رو گذاشتم جلوش که حرفشون قطع   هو کاس

 ام من - 

عسل   یخواستم عقب گرد کنم که صدا  یم  یدکه راحت صحبت کن  یرونب  میرم
 متوقفم کرد 

 یستن یزینه چ - 

دونستم  یم یکردآذرخش کنار عسل واقعا حالم رو بد م یدند ینبش بیا
 یشدم یمحسود یکردکه بهش محبت م ینهم یول یستن یزیچ ینشونب
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 رمان  کی

آذرخش عسلم اروم  یروبه رو یخوب عقب گرد کردم و نشستم رو صندل 
شدم اونام سکوت   یرهخ  یز شروع کرد به خوردن دستام توهم قالب کردم و به م

 گفتن .آذرخش دستش گذاشت رو دست عسل   ینم یزیکرده بودن و چ

 ی؟؟؟خوب  - 

 چشم هاشو گذاشت روهم  

 ینجامن االن ا ینم؟! تو نبوددونم چطور ازت تشکر ک ینم یخوبم داداش - 
 نبودم

بهم  یکه حس  یدادنشون م ینبهم دست داد ا  یگفتنش حس خوب   یداداش  از 
 از اذرخش مطمعن بشم  یدبا یندارن ول

 کنارتم  یمن هرموقع که بخوا یحرفا بزن  یناز ا یگهد ینمنب - 

هزار تا سوال تو ذهنم بود..نکنه آذرخش عاشق عسله؟!  یداون حس کال پر  
خودمون؟!   یسرخونه زندگ   یریمما نم  یعنی!  ی؟رخش گفت هرموقع که بخواآذ

 عسل سوپش تموم شد کاسه رو گذاشت کنار و برگشت سمتم

 یلیواقعا خ یدبرگشت یسفر ول یمبر  یدخواست یم یدونمم یتاآرم یدببخش -  
که آذرخش رو ازت دور   یتو از دستم ناراحت  یکنمحس م یشرمنده شدم حت 

 کردم

من جواب  یدد یوقت  یگفترو م یقتنداشتم که بدم چون داشت حق یجواب  
 بلند شد یاز رو صندل یدمنم

 یدتنها باش  یکمبخوابم شمام  یکمباال  یرمم -  
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 رمان  کی

اب دهنم قورت دادم و برگشتم سمت آذرخش   یرونو از اشپزخونه رفت ب  
ست دستمو گرفت لبشو با زبونش اورد سمتم و درست کنارم نش یشوصندل

 کرد  یسخ

  یدمثل امروز نشه ببخش یگهد یدمقول م یشد یتاذ یلیامروز خ -  

سرشو کج کرد و بهم زل زد چندبار پلک زدم که دستشو دور شونم حلقه  بعد
دوسش داشتم اونم درهر  یدمتو بغلش عطرشو نفس کش یدمکرد و کش

 گوشم نجوا کرد   یر ز یطیشرا

 جمله تا ابد امتداد خواهد  ینا یعنیم و سه نقطه دوست دار  - 

 《روز بعد دو》

 یادداشت بره خارج و با سرنوشتش کنار ب  یمعسل خوب شده بود و تصم  حال
گرفته صاحب خونه به آذرخش گفته بود   یطآذرخش واسه هفته براش بعد بل

خونه از رفتن عسل هم خوشحال بودم هم ناراحت احساس   یلواسه تحو  یادب
به هرحال  یول یریمگ یو سرسامون م یشهبهتر م یمونبره زندگ ردمیکم
خاطره داشتم و دوستم بود آذرخشم از رفتنش ناراحت شد بالخره  اهاشب

آذرخش دهن   یاون نبود معلوم نبود ک   یماون کمکمون کرده بود که بهم  برس
صبح من برگشتم خونه آذرخش گفته   یروز د  یکردو به من اعتراف م  یکردباز م

 بهمآذرخش  یرفتنرم شرکت منم تو خونه واقعا حوصلم سر م یگهبود که د
رفت  یادمتو فکر بودم که  ینقدشمال ا یمعسل رفت باهم بر  یقول داده وقت 

 یتابهماه یزوناو یگازو خاموش کنم و تخم مرغ خوشگلم سوخت با لبا  یر ز
جمع   یلمبخورم کامال  وسا  یمنداشت  یچیه  یگهد  ییرو پرت کردم تو ظرف شو



  

 
566 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

دل کندن   کنملباس هامو جمع    یگرفتم حداقل واسه سرگرم  یمکرده بودم تصم 
اسمش لبخند  یدنبلند شد با د یمگوش  یخونه واسم سخت بود صدا یناز ا
 زدم و جواب دادم  یحیمل

 جانم آذرخش؟؟؟  - 

 بلند شد یبمش از پشت گوش صدای

 خانمم چطوره؟؟؟ -  

  یگهکردم لوسم کرده بود د  یزونلبام او 

 بد - 

 نگرانش بلند شد  یصدا 

 شده؟! یچ  - 

 دراوردم یهادا گر  

 گشنمه  -  

 اومد یقشنفس عم یصدا 

 بخور یزیچ یهخوب پاشو  -  

 نق زدم  

 البته  یستن یچیمدرست کنم ه یزیحوصله ندارم چ - 

 اومد یشجد صدای
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 رمان  کی

 یتاپاشو آرم -   

 اعتراضانه صداش زدم 

 آذرخش  -  

 جواب داد یجد یلیخ بازم

 برام بفرست یکه درست کرد  یزیعکس چ -  

 اومد یادم یزیچ یهقنج رفت و تا دم سکته رفتم  یشهمه نگران یندلم از ا 

 بهت نداد؟؟؟  یدوصاحاب خونه کل یگمچشم .ام م -  

 خونسردش بلند شد صدای

 نه کنسلش کردم  -  

 جا کردم رو دستم جابه یوجام بلند شد و گوش تعجب از  با

  ی؟؟؟چ  یعنی - 

داشت  یگهد یهمشتریاونم  یمخوا یگفتم خونه رو نم  یگهد ینکها یعنی - 
 شد  یراض یعسر 

 رو صورتم زدم

 مونم . یخونه نم ینتو ا یگهکنم؟؟؟ من د  یکار حاال من چ -  

 اونجا؟؟؟  یگفته قراره بمون   یک   - 

 ینرو زم یدمکوب  پامو
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 رمان  کی

  یگیم یچ  ینمآذرخش درست حرف بزن بب -   

 صداشو صاف کرد خوب

  یمال خودم یمن یشبه بعد پ یناز ا -  

کلمه کال همه  ینو مخالفت کنم با ا یرماحساساتم رو بگ یجلو نتونستم
 حواسم پرت شد..

 گفتم؟!   یداشتم م یام چ  - 

 خندش بلند شد  صدای

  یمازدواج کن یدبالخره ما با یمونیمن م یشمن گفتم که پ - 

 تو فکر  رفتم

  یمنگفت یناما که فعال به مامانت ا یول - 

اونجا باهم بهشون  یامنگران نباش مامان امشب شام دعوتت کرده منم م - 
 یگیمم

 ناخداگاه کل وجودم رو استرس فرا گرفت 

تر دخ  یهآذرخش؟! اون دنبال    یاگه مامانت قبول نکنه من چ   یترسممن م -  
 یگردهباالتر از من واسه تو م

خواست   یقطع کردم مثل بچه ها دلم م  یوو گوش  یهگر   یر فکر زدم ز  ینبا ا  یهو 
همش همشو مال  یشنگران یرتشآذرخش فقط مال خودم باشه محبتش غ
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 رمان  کی

چند بار زنگ خورد آذرخش بود اشکام پس زدم و جواب  یمخودم کنم گوش 
 دادم

 خوب؟؟؟  یکن  یهبحالت گر  یادنبالت و یامآماده شو دارم م -  

 و اروم بود  یعاد صداش

 یاباشه زود ب - 

وسط اتاقم  حوصله   یختنافتاد لباسام ر  یادمرو مبل    یدمقطع کردم و دراز کش 
اب زدم به صورتم و شروع کردم به اماده شدن  یهجمع کردن نداشتم رفتم 

تاه قرمز که کو  یک تون  یه  یدمزاپ داشت رو پوش  یکمرنگم که    یشلوار خاکستر 
 یکه صدا مکرد یشارا یکممبود  یزوناو ییطال یک بار یر کمرش زنج یرو

و  یمکاپشن خز دار مشک یدنبا پوش یینهآذرخش پا یدماومد فهم یمگوش
گشتم که بوق زد رفتم و   ینشبا چشم دنبال ماش یینرفتم پا یمبرداشتن گوش

 سوار شدم برگشتم سمتش

 سالم -  

 جوابم داد یابونکه هم حواسش به من بود هم به خ  یدرحال 

  ی؟؟؟خورد یزیسالم چ -  

 پرت کردم رو داشپورت یمو گوش یصندل یهدادم  تکیه

 !یم؟کن  یکار استرس دارم اگه مامانت قبول نکرد چ یلیخ ینه وا -  

 فتبا ارامش دستمو گر  
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 رمان  کی

 یکنهنگران نباش قبول م -   

اومد تو دهنم   یشدم قلبم داشت م  یرهخ  یرونگفتم و به ب  یلب خداکنه ا  یر ز 
 گوشه پارک کرد..با غرغر برگشتم سمتش  یهآذرخش 

 یسادیاز استرس تو وا یمیرمآذرخش من دارم م یوا -  

 زد رو دماغم 

 یاماالن م یساوا -  

! امم خوب یم؟شد چطور بهش بگ یادهپو سرمو تکون دادم اونم  یدمورچ لب
هوا سرده   ینکهنه..آذرخش پسرشه اون شروع کنه بهتره با ا   یکنممن شروع م

کجا رفت  ینمرو نگاه کردم بب یابوندستام عرق کرده برگشتم سمت خ یول
بود   ستشد  یکمپالست  یه  یادداره م  یدمکه د  یابوناخه؟! چشم چرخوندم تو خ

 یدمگذاشت رو پام بازش کردم د  یک بعد در باز شد و نشست پالست  یهچندثان
 یدهخر  یچساندو

 !یچ؟ساندو -  

 حرکت کرد 

 اره مگه گشنت نبود -  

 و گونش رو بوس کردم  یدمناخداگاه پر  

 اره - 

 درش اوردم  بعد
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 رمان  کی

 !یخوری؟پس خودت نم -  

 سرشو تکون داد 

 یرمنه من س -  

خونه  یک سرمو تکون دادم و شروع کردم به خوردن واقعا خوشمزه بود نزد 
.از تو   یک که دورش بود رو انداختم تو پالست  یکه تمومش کردم و کاغذ  یمبود

و  یمشد یادهباشه جلو خونه پارک کرد باهم پ یز چک کردم که صورتم تم ینهآ 
 داخل  تیمرو پرت دادم با استرس به خونه نگاه کردم باهم رف یک پالست

 اروم باش و اصال نترس - 

زدم و رفتم سمتش  یسرمو تکون دادم که مامان از در اومد داخل لبخند 
  یدگرفتم بغل و صورتمو بوس

 یخوش اومد - 

 ممنون . -  

رو  یمو انداخت یمداخل کاپشن هامون دراورد یمگرفت بغل و رفت آذرخشم
پزخونه اروم به اذرخش مبل نشستم رو مبل کنار آذرخش مامان رفت تو اش

 شدم  یکنزد

 تو اول بگو همون موقع مامان  - 

که قهوه توش بود اومد.. اول اذرخش برداشت بعد من نشست روبه   ینیس  با
 رومون 
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 رمان  کی

منو کال فراموش  یچیسر به مامانم بزنم؟! آذرخش که ه یه یامب یگیتو نم -  
 دخترم یاییکرده تو چرا نم

 از قهوه ام خوردم یکم 

  یکنیمرمون شلوغ بود حاال جبران مس -  

 یمکن  یفو تعر  ینیمبب - 

 ..یمبهت بگ یزیچ یه یمخوا یراستش مامان ما م -  

و به مامان  یز شه روم گذاشتمش رو م یبود قهوه خال یک و نزد یدلرز دستم
 شدم تو جاش جابه جا شد و بهمون نگاه کرد یرهخ

 یگهد یدخوب بگ -  

 بود یرو دستشون واقعا لحظه بد یوفتمبود قش کنم ب یک نزد 

 رو دوست دارم یتاراستش من آرم -  

 مامان دستشو گذاشت رو دهنش 

 یمازدواج کن یمدار یممنو دوست داره و تصم یتامآرم -  

اب دهنم قورت دادم و به مامان نگاه کردم که دستش رو دهنش بود و اشک  
اش بلند شد و اومد سمتم منم ناخداگاه از ج یهوتو  چشماش جمع شده بود  

بلند شد چند لحظه بعد تو  بغلش فرو رفتم صداش از بغل گوشم بلند  یعسر 
 شد

 شکرت بالخره دعا هام مستجاب شد یاخدا -  
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 رمان  کی

صورتمو  یدخوشحال بودم و همه استرسم پر  یلینکرد خ یمخالفت  ینکهاز ا  
 یدقاب گرفت و گونمو بوس

 . یس خودمعرو یدونستماز اول م -  

رفت سمت آذرخش و  یینبهم زدم و خجالت زده سرمو انداختم پا لبخندی
 بغلش کرد

 پسرم یکنمم ینبه انتخابت تحس -  

که   یو تشکر کرد چشمش خورد به انگشتر  یدموهاشو بوس یآذرخشم رو 
 دستامون بود  یتو

 ینشونشم که کرد - 

که آذرخش دستشو انداخت رو شونم و بغلم کرد همون   یینسرمو انداختم پا 
 یموقع صدا

 رفت سمت در یخونه اومد خاله با شاد زنگ 

  یارهدونم اونم مثل من بال درم یبهش بدم م یدخبرو با ینباباتم اومد ا -  

شدم اونم سرشو خم کرد و نگاهم کرد به   یرهبلند کردم و به آذرخش خ سرمو
 لب زدنگاش کردم که  یحالت خاص

 تموم شد  -  

 یدمکش  یقیو نفس عم ینشگذاشتم رو س  سرمو

 بعد  یدبه به حداقل محرم ش -  



  

 
574 

 رمان یکبهاروند کاربر انجمن  یتا| آرم یم هارگ یانم یرمان آذرخش

 رمان  کی

و  یدمو به باباجون نگاه کردم خجالت کش یرونخجالت از بغلش اومدم ب با 
 یدبوس یشونیمکه اومد سمتم و پ  یینسرمو انداختم پا

 مبارک باشه عروس گلم  -  

 جوابشو دادم یکردمم یکه با دستام باز  درحال

 ممنون -  

رو مبل باباجون و مامان   یمگفت باز نشست  یک آذرخشم بغل کرد و بهش تبر  
 رفتن تو اتاقشون آذرخش سرمو گرفت و برگردوند سمت خودش

ازت  یادب یخوام باز کس ینم یمکن  یرو اعالم م یمونتر نامزد یعهرچه سر  -  
 فاحر  ینکنه و ا  یخاستگار

 زدم یلبخند دلگرم کننده ا 

 ی؟؟باشه حاال ک  -  

 فکر کرد  یکم

 باشه یمونهفته خوبه عسل شنبه پرواز داره داخل نامزد ینجمعه ا - 

 دستشو فشرد و پلک زدم  

 باشه - 

باباجون اومد روبه رومون نشست مامانم  یرونهمون موقع از اتاق اومدن ب 
 کنارش
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 رمان  کی

 اسفند دود کنم ماشاهلل چشم حسود کور برم  -   

 آذرخش متوفقش کرد  یبلند شه که صدا خواست

 یجشن نامرد  یههفته    ینجمعه ا  یدباش  یلحظه مامان اگه شماهم راض  یه  - 
 یریمبگ

 مامان بابا بهم نگاه کردن  

 اره خوبه - 

بابا بهش  ینگفت و مامان رفت اسفند دود کنه با صدا یزیچ یکس  یگهد 
 نگاه کردم 

 بخونه   ینتونب  یغهص  یه  یادب  یکی  یگمم  یروز نامزد  یشخون آزما  یدفردا بر   - 

پس همه   یمخاستگار  یاننداشتم که با اجازه اون ب  یورفتم تو فکر من کس  یکم
 یکه آذرخش ازم خاستگار  ینمهم نبود برام هم یادز یشهتموم م یع سر  یچ 

 یهکرد کاف

 باشه -  

 بابا برگشت سمت من 

 که  یغهبا ص -  

 نذاشتم ادامه حرفشو بزنه  

  یستن یمشکل یعنینه اصال.. - 
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 رمان  کی

خوردنش شدم نگام   یخیالافتاد کال قهوه ام سرد شده ب  یادمتکون داد    سرشو 
 یمکنم تصمدرستش    ینکهکه اش الش شده بود اصال درمورد ا  یمافتاد به گوش

نگرفتم کال خراب شده بود و فک نکنم درست بشه صفحه اش کال رفته بود و 
  یخوردفقط زنگ م

 یخرمبهترشو برات م یکینگاش نکن  ینقدا - 

 سرمو گرفتم باال   

خوبه به هرحال مقصر  ینما یشهالزمم نم یمن اصال گوش یستنه الزم ن - 
 خودمم 

 نوک انگشتش زد رو دماغم  با

بعد از شام آذرخش منو رسوند خونه و قرار شد ساعت  یگهد یادم یشپ - 
 یعکنه!؟ سر  یدار منو ب یخوادم یک   یکنمدنبالم از االن دارم فکر م یادهفت ب

 خوابم برد  یرینش یاهایپتو با رو یر ز یدملباسام عوض کردم و خز 

چشمام باز کردم و با  یشدم ال یدار از خواب ب یدر زدن کس یبا صدا صبح
خندون آذرخش روبه  یافهزحمت بلند شدم چشم بسته درو باز کردم که با ق

  یافهرفت ق یادمخدا  یرو شدم چشمام کامل باز کردم لبم گرفتم به دندون وا
 به خودم گرفتم  یملوس

 رفت یادم - 

 سرشو کج کرد 

 اشکال نداره بدو اماده شو  -  
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 رمان  کی

کرد   یکار چ یدمند یگهت اتاقم اونم اومد داخل دتکون دادم و رفتم سم سرمو 
 یکمم یو شال مشک  یبا شلوار مشک  یمانتو کوتاه توس یهبپوشم؟!  یحاال چ 

 آذرخش از تو سالن بلند شد  یکردم صدا  یشارا

 شد  یر بدو د - 

 یرونالزم نبود از اتاق زدم ب یچیکه ه  گوشیم

 یمبر  -  

 یتو چشماش معلوم بود لبخند ینسرش رو بلند کرد و نگام کرد برق تحس 
 زد و ازجاش بلند شد

  یمبر  -  

داخل  یمرفت یمحرف زد یندمونبا اذرخش درباره ا یشگاهبه آزما یدیمرس تا
خانم کهن سال آذرخشم   یهو آذرخش رفت نوبت بزنه نشستم کنار    یشگاهآزما

 یقهبعد حدود ده دق  یکردم  یاومد نشست کنارم دستم گرفت و با انگشتام باز
 ینم  صالا  یگهقسمت د  یهو اذرخشم    یگهقسمت د  یهصدامون زدن من رفتم  

و رفتم  یینزدم پا ینموازم خون گرفت است ینکهنشستم و بعد از ا یدمترس
آذرخش کارش تموم شده بود و مونده بود دم در با لبخند دستم گرفت   یرونب

  یرونب یمو باهم رفت

 یامتا ب ینتو ماش ینبش - 

 رو داد بهم یچو سوو 

 باشه -  
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 رمان  کی

  یادو منتظر موندم تا ب ینرفتم تو ماش  

 اومد یک پالست یهبعد با  یقهدق چند

 خانمم  یبرا ینما -  

 یمرو خورد یرمونو ش یک ک ینکهرو ازش گرفتم بعد از ا یک خنده پالست با
 حرکت کرد 

زمان  یمدعوت بود یناشبم خونه مامان ا یمکرد یدعصر واسه خونه خر  تا
آذرخش منو رسوند خونه و خودش رفت خسته و   یگهازدواج افتاد دوهفته د
باهم  یممنو آذرخش دار یگهبه خونه زدم دوهفته د یکوفه رفتم باال لبخند

 کشیدمتخت دراز   یفکرا لباسام عوض کردم و رو ینبا ا یکنیمم یزندگ  یگهد
و  یدزود رس یلیخوابم برد روز جمعه خ ییمتو ذهنم با فکر لباس عروس روبا

تا خوشگلم کنه باران و پروا گفتن تو خونه اماده   یشگرمدست آرا  یر منم االن ز
و با کمک  ساعت بعد کارم تموم شد از جام بلند شدم یک حدود  یشنم

اش  یقه یرو وچولوک  یبلند که گل ها یدلباس سف یه یدملباسم پوش یشگر ارا
تا مچ دستم موهام   یشداز شونم شروع م  یناشاست  زانوم بود  یینداشت و تا پا

 یفونا  یصورتم بود صدا  یهم رو  یمیمال  یلیخ  یشباز بسته بود و آرا  یونشن
 یمگفت که اقا دوماد دم دره مانتو بلند صورت  یدختر  یهاومد و بعد  یشگاهارا

که دوست  یشگر برداشتم و از آرا یکمکوچ یدست  یفبا لبخند ک یدمپوش
شاخ   یهآذرخش دم در با    یرونمامان جون بود تشکر کردم و رفتم ب   یمیصم

جذاب شده بود سرشو  یلیخ یمونده بود با اون کت شلوار مشک  یگل صورت 
 نگاهش گره خورد اورد  باال که نگاهم به 
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 رمان  کی

برق زد با لبخند اومد سمتم و گلو گرفت جلوم با لبخند ازش گرفتم  چشماش 
 چشمام ناخداگاه بسته شد  یدبوس یشونیماومد جلو و پ

 یمثل فرشته ها یقادق - 

 بهش زدم یچشمک  

  یجذاب شد یلیتوهم خ -  

نه درو برام باز گرد خودشم سوار شد آهنگ عاشقا ینسمت ماش یمرفت باهم
عالمه مهمون دعوت شده بود که از االن  یهگذاشت و گاز داد سمت باغ   یا

آذرخش دستم رو  یگیرهبه همشون سالم کنم فکم درد م یخوامم  یکنمفکر م
 یرهدستگ  یپام و دستم گذاشتم رو  یدنده گرفته بود گل رو گذاشتم رو  یاز رو

 بهم انداخت  یشدم نگاه  یرهدر و بهش خ

 ! یه؟چ - 

 براش ناز کردم  یچشم پشت

 دوست دارم نگات کنم  یشوهرم - 

باز کفش پاشنه بلند و سنگ فرش   یوا  یمشد  یادهباهم پ  یدیمموقع رس  همون
 درهم برگشتم سمت آذرخش که دستم رو  گرفت  یافهبا ق

  یزدلمعز  یاب - 

کردم عسل،باران   یسالم و احوال پرس  ینقدسرجامون دهنم کف کرد ا  یمرفت  تا
 اومدن سمتم  یع سر  و پروا
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 رمان  کی

 یگرسالم ج -  

 ناز کردم  یپشت چشم 

 برواونور من خودم شوهر دارم - 

 یدندستم کش یع گفتن سر   یک با خنده بغلم کردن و تبر  

 یمبرقص یمبر  یار بدو مانتوت درب -  

بود و  یمهمون  یوسط اخرا یممانتوم دراوردم و دادم به مامان با دخترا رفت 
پروا   یووردیمدرم  یر هم جمع شده بود و مسخره بازرفته بودن دو  یباهمه تقر 

 شروع کرد به حرف زدن

  یدلحظه توجه کن یهخوب دوستان  -  

 یمو بهش نگاه کرد یمساکت شد همه

 خبر خوب دارم  یهخوب  - 

 شدم  یرهذوق بهش خ با

  یگهبگو د - 

 وسط  یدطوفان پر  یهو

  یشممن دارم بابا م -. 

از جام بلند شدم و پروا رو بغل کردم آذرخشم  یغهمه کپ کردن با ج اول
 طوفان  رو بغل کرد
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 رمان  کی

  یشمدارم خاله م یوا -   

 آذرخش از پشت سرم اومد صدای

 زنعمو -  

 که تو صدام بود جوابش دادم  یبا ذوق  

 یمخاله اومد -  

 بگن آذرخش خم شد کنار گوشم یک بهشون تبر  یهتا بق کنار 

 زنعمو  -  

 و پرو زل زدم بهش دیدمخن

 یشهم یچ  ینمحاال بب -  

 یتموم شد و همه رفتن خسته کوفته نشستم رو صندل یبا خنده مهمون  
 کفشام از پام دراوردم مامان بابا اومدن سمتمون

 یلبخند یخسته نباش -  

  یدمروش پاش به

 ممنون - 

خش  اونجا مخالفت کردم و آذر  یاشب ب یگفتمامان که م یبا اصرار ها 
رسوندم خونه فردا ساعت دوازده شب عسل پرواز داشت آذرخش قرار بود 

شدم باران چند تا  یدار ظهر بود که از خواب ب یک سراغم حدود ساعت  یادب
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 رمان  کی

 خرمبودم ا یر البوم برام اورده بود که لباس عروس انتخواب کنم تا عصر درگ 
شدن حدود   شام سبک خوردم و شروع کردم به آماده  یهانتخاب نکردم    یچیه

  یینپا یاب یعنیبود که آذرخش تک زد که  یازدهساعت 

 با لبخند سوار شدم  یینرفتم پا یمنداشتم با برداشتن گوش یفک  حوصله

 سالم  - 

 سمتم  برگشت

 ی؟؟؟سالم چطور - 

  یدادم به صندل یهتک 

  یعال - 

 که سفارش داده بودم رو  یهمه اومده بودن گل  یدیمساعت بعد رس  یمن  حدود
ناراحت بود بغلش  یلیسمتشون عسل خ یتمدستم جابه جا کردم رف یتو

 کردم 

 یموفق باش یهرجا که هست  یشاهللا - 

 گلو دادم بهش تو چشماش اشک جمع شده بود  

  یدیچرا زحمت کش یمرس -  

 فشردم  دستشو

 نبود  یزحمت  - 
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 یینانداخت پا سرشو 

 کردم   یتتاذ یلیحاللم کن خ -  

  یروندادم ب نفسمو

بگن  یکبهش تبر  یهو موندم کنار تا بق یدمصورتشو بوس یهچه حرف ینا - 
همه  یسادگفت و اومد کنارم وا  یزایچ یهآذرخشم بغلش کرد و در گوشش 

هممون دست تکون داد و  یناراحت بودن از رفتنش پروازشو اعالم کردن برا
 یادم آذرخش بگذشت و االن منتظر  یع سر  یلیدو هفته ام خ یندور شد ا

خوشگل  یلیبود خ یاهامکه تو رو  یزیشدم از چ یرهبه لباس عروسم خ دنبالم
آذرخش  یگفتباران که م یتر بود آذرخش سنگ تموم گذاشته بود با صدا

 یمبردار نداشت یلمبه درخواست خودم ف یرونو رفتم ب یدماومد شنلم پوش
لحظه سرش  یه دیکر و به ساعتش نگاه م ینداده بود به ماش یهآذرخش تک

 اورد باال و باز

با شدت سرشو اورد باال با لبخند رفتم جلو که به خودش  یهو یینپا انداخت
 اومد و اونم اومد جلو گلو گرفت سمتم 

  یباز بانویییدبفرما - 

 دستش گرفتمش  از 

 ممنونم  - 

بعدم خودش نشست  ینمبرام باز کرد کمکم کرد بش ینوگرفت و در ماش  بازوم
شدن  یناو طوفانم اونجان پروا و بارانم سوار ماش یرعلیاصال دقت نکردم ام
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به تاالر همه اومده بودن دم  یدیمبوق بوق رسآذرخش جلو جلو راه افتاد با  
شدم  یادهگرفت پ  تمودر موندم تا آذرخش برام درو باز کنه درو باز کرد و دس

اهاش هم قدم شدم دستمو دور بازوش حلقه کردم .با لبخند به صحنه و ب
  یخوشبخت  یبه سو یششدم و پ یرهروبه روم خ

 《سال بعد یک 》

 بهم  یدمو درو کوب ینحرص نشستم تو ماش با

 یهترم بعدم با  یکالسش تا حذف ش  یرینم یگهد یومداصال ازش خوشم ن - 
 یداراستاد سن باالتر برم

 م رو داشپورتپرت کرد یفمک  ی

 دانشگاه  یرمنم یگهاصال د -  

 غضب به جلو نگاه کردم حرکت کرد  با

 یکالس برندار با اون چشاش.جلو  استادیننرو گفتم با ا یگهمن نگفتم د - 
 یشهم یرهخودم به زنم خ یچشما

 اروم شروع کردم به صحبت  

  یرمنم - 

 بهم کرد با تشر اسمم ینگاه  نیم

 زد  صدا

 سه کوچولومون بده وا یرمنم - 
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 گذاشت رو گاز  پاش 

 نرو  -  

که پشت سرمون بود   ینایبوق ماش یگفتم زد رو ترمز که صدا  یچ  یهوفهمید
 بلند شد 

 ! ی؟گفت   یچ  - 

 براش ناز کردم یچشم پشت

  یدیکه شن  ینهم -  

 ذوق بغلم کرد و در گوشم نجوا کرد  با

 دوست دارم  خانم تنبل من  - 
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 رمان ، مرجع دانلود رمان یک 

 یو م یدهست یسندهنو یاو  یدبا ما هست یبه همکار یلکه ما درصورتی
ساخته و منتشر  یلدر قالب نرم افزار موبا یتانکه رمان ها و شعر ها  یدخواه

 .یریدما مراجعه کرده و با ما تماس بگ یتبه وب سا یدتوان یشوند م

  درایمارمان 

 

 

 

همگانرمان بی  

 

رمان خال مش ی  دلدار  
 ()نفامز

 

 

ی دو خواهر  نزدیی  صزال و آیازد 
 حز   زیریر بزا یشززز  مردی  رار 

بزا صوزززورش بزه نزایزه  یر تزه کزه 
اطرا یزانش را مزا نگیر کرد  ا ززز م 
دا ا  آمززدن اوم دیگزران در   ش  

هایشززان برای د ززتیابی به خوا ززته
هززای د زززوار مزجز زور بززه انزتزخززا 

 زززونزدم کزه آن ینیرهزا ا  خویش می
کاد   ا آنجا که  راموش دور زان می

برنزد  کاازد کیسزززتازدم ا  یزاد میمی
کردنززد و صتی  چگونززه  نززدیی می

ور یدند و نایهان ص ی     شززق میع
ها را دیش رویشزان ا سزار  زرنو ز 

 . ییردبه د   می

شام  مجبور سااگی  پانزده  از من 
باشاا   کوه  .باشاا   مرد بییر  یاد، 
ریزگب اما برود مرز گب تا صابر  
مان باا  باود  حاااما  ...!هارزاز 
عقل  وقت  از من نشاام، تحمیل 
باشاا   حام  خواساات  م  رساایم !
از جاما  کا  پنااه  ب  زن  پنااه  
اما بود؛کشاایمه  زجر بود ، مادر 
ک  شاام  زاه  تکی  او برا  وقت  
احسااا  هرچ  چشاامان   مقابل 

 ندیی و داکی دا ز  ا  او یر تاد 
و صوزززور من برایش مزانازد  یر 

 خ ص بودم

ا فا ا  ا  و تی  زروا  زد  مام این  
کزه خزاطرا  را در همزان مرو  یرگ  
و میش  یر دو ز   زرد  اگ  د ن 
کرد و ییتا را به د ززز   رامو زززی 
 زرردم در نندی ی اعما   ن ش  و اما 
در  ایی دیگر  زرنو ز  ور ی  دید 
ا   نززدیزی  یزیزتززا را رونزمززایزی کزرد  

 فزاو یم امزا دختری آرام بزا ن زا  بی
نسزز  دشزز  این دانفر می  ط یک

یززاهزش چززه وبزیلز زخزاززدهززای یززا 
هزا آرامش   ز  ا  یزررد   مزام اینمی

طو ان بودم  اهزا یک  ناگر نیزا  بود  ا 
  دیر آن روی خودش را نشان دهدم  
و همان  ت  نایهانی  ززروا دوا د   

  ال انتظار  د «م

 میال ه  میال ه  میال ه 

https://forum.1roman.ir/threads/127933/
https://forum.1roman.ir/threads/176583/
https://forum.1roman.ir/threads/177308/
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امدریناد رمان    ا  فامرمان  رمان بهارمس  
به  ززد  کاج او م با   یفززام دختر ززا 

  یم در عن  نفزام صززامز یم زمزولز  یهززاهر
 یکه  ز   یخانواد م اما درد زر زا ر دختر

 زززرش بزه کزار خودش بزا زززه و  ی ازهم
بنرگ یر زته رو  راموش کاهم  یدرد زرها 

بودن   ی اهم یم چون  زرد و بیشزهاما نم
 ینکزه بزه  و زه و  حسززز   هزا یب وززز  یبرا

  اعتازاییبی  یازه زززاگ یزادیعزاد  دارنم  
اون هم ا    یشهمهم درد ر م یا ار فزام ا زا 

دختر  یزک ی و ه یکزه ب  یطرل آرش دازاه
 حمز  کازهم   ونزهیو  زززاد  رو نم یم مول

 یناخوا ته اون رو به  م  ب  هاییریدری
 یو صزا  راه  ی شزززهم ییو ر زززوا ییآبرو

بر  کزه   یبزه  زززمز  کسززز   یا زهنزدار م  ن ا
و طرد  ییآبرو ی رهزا خودش بزاعز  ب  ز 

  دن ا  خانواد   در

 

ی متو ززط و ا»بهارمسزز « دا ززتان خانواد 
ی خوش آ  و هوای مای زهعزادیسززز  کزه در 

دمزاونزد در خزانزه بزامی دو ط  زه و کناگی  نزدیی 
آرام و رو یای دارندم دا ززتان ا   ایی  ززروا 

ای با ر تار و هاهری خاص و  زود که مری همی
ی دوم مرمو  بزه عاوان مسزززتزا ر بزه ط  زه

ا  طر ی ی ی ا  دختران   کادمکشززی میا زز ا 
بیش ا  ی  زززش نفر  کاج زاو این خزانواد 

دیگران به این مرد مشزز وا ا زز  و اطمیاان 
دارد ریگ بنریی به کفشزش ا  م در ییر و دار 
کشز  ص ی   و ال ته مشز    رین و در ز  

ی کناگیم برخوردهزایی بین این دو ر  خزانزه
آیزد کزه یزاهی دهزد و مزا راهزایی دیش میمی

 ان  د خازد  را به ل تزان میزدورد و یاهی هیجزان
تزه آن دو را نسززز ز  بزه هم دچزار کازد و ال می

 کاد ور ؤ فاهم می

ارمان با ومز  مالی بدی که  
همه    زززش را برای  دارد  

دززا یززر ززتززن خززواهززر  
اش دریمزا م ا  دزدر بزد  ُدردانزه

کازدم امزا   زززردر زززتش می
در زززز  و زتزی مزو زق بززه  
بززریززردانززدن خززواهززرش  

ی   زود که متو ه رابیه می
دززاززهززانززی دززریززمززا  بززا 

 زریزن ر زیز زش  فزززمزیزمزی
 ! ودمهرداد می

 خرید  خرید  خرید 

https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%d9%85/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85%d8%b3%d8%aa/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d9%87-%d8%b5%d9%86%d9%85-%d8%af%d9%88-%d8%ac%d9%84%d8%af%db%8c/
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