
                 
 

 

 zahra.N  |آواي احساس رمان 

 

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

 کنید

 

1 

 

 zahra.N  |آواي احساس رمان 

 

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

 :رمان هاي جذاب دیگر ما

 دانلود رمان لمس خوشبختی

 دانلود رمان زمهریر اختصاصی یک رمان

 دانلود رمان خوکاي احساسی

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%84%d9%85%d8%b3-%d8%ae%d9%88%d8%b4%d8%a8%d8%ae%d8%aa%db%8c-2/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%85%d9%87%d8%b1%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%db%8c-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d9%88%da%a9%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c/
https://www.1roman.ir/


                 
 

 

 zahra.N  |آواي احساس رمان 

 

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

 کنید

 

2 

 

 

 :مقدمه

 براي همه خوب باشید ،عشق بورزید و براي خود بهترینه خودتان ،

  را خلق کنیداز کوچکترین چیزها، زیباترین چیزها 

 تا چون طبیعت شاداب و نو بمانید، به موسیقی طبیعت گوش دهید

 همه نت ها براي زیبا ساختن یک موسیقی ،به کار میاد

 و همه فصل ها و همه آدمها و همه اتفاقها، هر چیزي که پیش آمده و خواهد آمد

 براي ساختن یک زندگی، براي ساختن یک انسان هست

 جشن مبدل کنیم و آن را دوست بداریم تا سراسر آن را به یک

 و قدر خود را در این هستی که این چنین زیبا براي ما خلق شده را بدانیم

 ....و سپاسگزارباشیم

 

همونطور که داشتتتم تند تند آماده میشتتد  که بر  دانشتتگاه زیر لا هی با خود   ر می 

بیدار بشم،کوله پشتیمو    زد : امروز  دیر می رسم، اي خدا نشد من یه روز زود از خواب  

برداشتمو از اتاق زد  بیرون، مامان تو آشپزخونه بود، همونطور که به سمت در می رفتم    

 بلند گفتم: مامان من رفتم

 مامان: دختر بیا صبحونه بخور
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 نه مامان خیلی دیر  شده_

 مامان: ساعت چند میاي ؟

می کرد  مامان گفت:آره   چطور مگه ؟ کاري دارین ؟همونطور که داشتتتم کتونیامو پا _

 یه خبر خوش دار  واست

 .مامان جان بذار واسه بعد که من خیلی دیر  شده، باي باي

 مامان: آوا وایستا خبرو بهت بگم

 ولی من چون دیر  شده بود نموندمو سریع از در زد  بیرون،یعنی چه خبري بوده؟

 .پیاده شد ولش کن خیلی دیر  شده، سریع یه تاکسی گرفتمو جلو دانشگاه 

شتم      شتم تند تند تو راه رو می رفتم که به یکی تنه زد ،همونطور که راه می رفتم برگ دا

ازش عذرخواهی کرد  که از پشت محکم خورد  به یکی دیگه، اي خدا من چقدر امروز   

سر قد            شتم یه پ ستمو لا پایینمو از حرص گاز گرفتم،وقتی برگ شمامو ب سم، چ شان رو 

بود،ستتترمو انتداختم پتایین و خواستتتتم عتذرخواهی کنم کته     بلنتد جلو  وایستتتتتاده   

سه همین       سر می برین؟دید  یکم پرروئه وا ستون کجاس خانو ؟مگه دارین  گفت:حوا

آرو  از بغلش رد شتتتدمو گفتم:بله دار  ستتتر می بر  وقت اینم ندار  اینجا وایستتتتم به 

اپیچم  یگه پشتتکایتاي شتتما گوش بد ،قدمامو تندتر کردمو به ستتمت کمس رفتم،اونم د

 .نشد

جلو در کمس که رسید  در زدمو وارد کمس شد ،فکر کرد  االنه که استاد یه چی بار     

کنه ولی یه نگاه بهم انداختو بعدشتتم بی تفاوب بقیه درستتشتتو تودتتیف دادح نفس راحتی   

 کشیدمو
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ستاد بود یه          رفتمو پیش رویا نشستم،تا نشستم کنارش همونطور که صورتش به طرف ا

از پهلو  گرفت که من صدا  تو حلقم خفه شد،خواستم حالشو بگیر  که دید       نیشگون  

به درس گوش               تا آخر کمس  استتتتاد چپ چپ نگامون می کنه، دیگه کاري نکردیمو 

دادیم،وستتد درس یه لح ه حواستتم رفت پیش اونیکه از پشتتت بهش تو راه رو برخورد  

 کجا دیده بودمش؟؟؟کرد ،سرسري قیافشو دید  ولی ته چهرش آشنا میزد،یعنی 

 بعد از اینکه کمس تمو  شد سریع برگشتم سمت رویا و گفتم:مگه مرض داري؟

 رویا:گوشیتو نگاه کن ببین چند بار واست زنگ زد ؟چرا جواب نمیدادي؟

 خا دیر  شده بود وقت چیزیو نداشتم-

 !رویا: بله حتما باز خواب مونده بودي

 ...دلم دعف میره حاال پاشو بیا بریم یه چاي بخوریم که-

رویا یکی از بهترین دوستا  بود،چند سالی بود که با هم دوست بودیم، دختر خوبی بود،    

تتتتتتو  تتتتتم و  صتتتتتتتته هتتتتتا ، شتتتتتتتتادیتتتتتا  کتتتتتنتتتتتار       

                                                                                                      بود، 

شت،   سا،          قیافه ي بامزه اي دا شکی با لا و بینی متنا شم و ابرویی م سبزه و چ ست  پو

 .موهایی مشکیه لختی داشت که خیلی به چهرش میومد

 با صداي رویا به خود  اومد : بیا بریم روي اون صندلی بشینیم

 سري تکون دادمو با هم به طرف صندلی رفتیم

 همین که نشستم مامان زنگ زد: جانم مامان ؟؟
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 ود بیا خونه ، امشا باید بریم مهمونیمامان: آوا امروز ز-

 سم  مامان مرسی منم خوبم-

 مامان: مزه نریز زود بیا که کلی کار داریم

 مگه چه خبره امشا ؟-

 ...مامان:نذاشتی صبف واست بگم که

 مامان همونجور که داشت با ذوق حرف میزد گفت: امشا خالت مهمونی گرفته،

رگشته، آوا فقد سریع بیا که امشا زود برسیم  آخه پسر خالت کوهیار دیشا از خارج ب

 اونجا،خا ؟؟

 .نذاشت جواب بدمو با یه خداحاف ی قطع کرد

تو بهت حرفش بودمو گوشتتتی د  گوشتتتم بودو دهنم باز،زیر لا زمزمه کرد : کوهیار        

 ؟؟؟

 رویا دستشو جلو  تکون داد که به خود  اومد 

 !رویا: چی شده ؟ مثل منگم شدي

 لم از خارج برگشتهواي رویا پسرخا-

 رویا: جدي ؟ همون که هم بازیه دوران بچگیت بود؟ می گفتی همیشه هواتو داشت ؟

 آره همون-
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 ...رویا: خا تو چرا اینطوري شدي؟ االن باید خوشحال باشی که

 قیافمو  مگین تر کردمو گفتم: آخه چطور می تونم خوشحال باشم رویا؟ چطور؟-

 چی شده ؟اونم با استرس گفت: چرا؟ مگه 

 با همون حالت گفتم: آخه امشا مهمونی گرفتن من چی بپوشم ؟

رویا که تو شتتتک حرفم بود یهو به خودش اومد، تا خواستتتت بخوابونه پس کلم با خنده  

 پاشدمو

 ...پا به فرار گذاشتم

 

شد  که به خونه برگرد ، تو راه برگشت         سوار تاکسی  اونروز بعد از خداحاف ی با رویا 

 همینطور که

 ......از شیشه ماشین به بیرون خیره شده بود  دلم پرکشید به قدیما

زیره درخت سیا خونه ي خانو  بزرگ اینا وایستادمو به سیباي سبز رنگ و ترش باالي  

  درخت

شم،تو             شو بچ ش شو گاز بزنم و مزه تر ست یکی شم دوختم،واي که چقدر دلم می خوا چ

 م اومدن نزدیکمهمین فکرا بود  که کوهیار با پدرا  پسردایی

 پدرا : به چی اینطوري زل زدي آوا ؟

 با حسرب رو به پدرا  گفتم: ببین چه سیباي خوشمزه اي اون باالس-
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 پدرا : آره می بینم ولی خیلی باالس شاخه هاشم نازکه نمیتونیم بچینیمشون

 کوهیار با مهربونی اومد پیشمو گفت: دوست داري واست یه دونه بچینم؟

 تامو به هم کوبیدمو گفتم آرهبا خوشحالی دس

 پدرا  به نشونه ي اعتراض گفت: نه خیلی خطرناکه کوهیار

 ولی کوهیار به اعتراداي پدرا  اهمیتی نداد، رفت باالي درخت و یه سیا گنده چید

با شتتتوق و ذوق داشتتتتم نگاهش می کرد  که یه لح ه پاش لیز خوردو از باالي درخت           

 پرب شد پایین،

 رفتم پیشش جیغ کشدیمو سریع

 پدرا  با اخم رو به من گفت: بهت نگفتم خطرناکه ؟؟

 از حالت افتادن کوهیار بعدشم دعواي پدرا  ترسیدمو بغض کرد 

 همون لح ه کوهیار دستمو گرفتو منو نشوند کناره خودش

 کوهیار: واسه چی بغض کردي کوچولو؟

 آخه تو از باالي درخت افتادي-

  یزیم نشد، حاال هم بیا سیبتو بگیر بخورکوهیار: افتاد  ولی دیدي که چ

 با خوشحالی سیبو ازش گرفتم-

 پدرا : اه کوهیار خیلی داري لوسش می کنی
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 زبونمو واسه پدرا  درآوردمو رفتم تا سیبمو بخور 

 پدرا : دختره ي لوس لجباز

 ....کوهیار: چیکارش داري پدرا 

  ه کسیم نگفت که چه اتفاقی واسشبعد از اون جریان کوهیار تا چند روز می لنگید ولی ب

 افتاده،

 .مطمئننا اگه می گفت مورد بازخواست مامان خانو  قرار می گرفتم

 

شت و منم بدجور بهش عادب کرده بود ، تا جایی که وقتی     شه همه جا هوامو دا  10همی

شت،چون اون             سخت گذ ستادن خارج خیلی بهم  صیل فر سه ادامه تح سالم بودو اونو وا

 ند بود ،موقع تک فرز

و به تنها کستتی که تکیه کرده بود  کوهیار بود، ولی خا کم کم واستتم عادي شتتد،مثل   

اینکه واستتته اونم زیاد ستتتخت نگذشتتتت چون بعد از اون دیگه خبري از من نگرفت و          

 .خودشم تا امروز ایران نیومده بود فقد چند بار خاله اینا بهش سر زده بودن

شه    شده با ستاده بود، اونم یکی از         االن دیگه خیلی باید عوض  سه خاله فر شو وا سا ،عک

 عکساشو بزرگ قاب کرده بودو زده بود به اتاقش،

یه پستتر قد بلند و چهارشتتونه با موهاي خرمایی و چشتتمایی ما بین طوستتی و ستتبز، بینی  

قلمی و لباي خوش حالت و متناستتتا که فکر کنم از هر لحار آرزوي هر دختري بود،        

شور آزادي بوده و        البته فکر کنم تا االن  شه و توي ک شته با ست دختر دا باید هزار تا دو

 معلو  نیست چه کارهایی که نکرده،
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به اون تکیه کنم،نمی            باهاش ستتتنگین برخورد کنم،دیگه نمی خوا  مثل بچگیا   بهتره 

شتم، و بعید می      خوا  به هیچ پسري عادب کنم، البته تو این بین نیما رو خیلی دوست دا

 .نوز رفتارش مثل قبل باشهدونم کوهیار ه

 

ساب کردمو رفتم داخل        سیدیم خانو ، پولو ح صداي راننده از افکار  بیرون اومد : ر با 

 خونه

 مامان مامان من گشنمه

 مامان: سممت کو دختر؟

 سم  به مادر مهربوووونم، واي مامان جون خیلی گشنمه-

 مامان: خیل خا برو لباساتو عوض کن بیا  ذا آمادس

 باسامو عوض کرد ، دست و صورتمو شستمو رفتم تو آشپزخونهرفتم ل

 به به می بینم که مریم بانو قیمه بار گذاشته-

 مامان: زبون نریز  ذاتو بخور

 راستی چشم و دلتون رووووشن، می بینم که شازده پسرتون از خارج برگشته-

  کوچیکیمامان یه چپ چپی نگا  کردو گفت: برو خودتو مستتتخره کن دختر،بعد  اخم        

 :کردو گفت

 واي به حالت اگه بخواي دیر آماده بشی



                 
 

 

 zahra.N  |آواي احساس رمان 

 

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

 کنید

 

10 

 

 اوه حاال چه خبره مگه؟ عزیز دردونتون اومدن؟-

مامان درحالی که لبخند می زد با ذوق گفت: آره الهی خاله قربونش بره، بعد  بیخیال               

 من از آشپزخونه زد بیرون

باال انداختمو از آشپزخونه   خدا بخیر بگذرونه، نیومده تو دل همه جا باز کرده، شونه اي  -

 اومد  بیرون که آرین محکم چسبید بهمو گفت: سم  آبجی جون

 آخ چه خبرته آرین؟ آرومتر پسر-

 آرین:نوکرتم آبجی

این چه طرز حرف زدنه؟ میري مدرسه که اینا رو یاد بگیري؟ برو لباساتو عوض کن بیا -

 قربان ذا بخور، دستاشو مثل سربازا زد بغل گوششو گفت: چشم 

دبستتتتان بود،  5لبخندي زدمو رفتم به ستتتوي اتاقم، آرین برادر کوچیکم بود که کمس 

سفید که خیلی با نمکش می کرد،          ست  شکی بود با پو شم و ابرو م برخمف من آرین چ

شتم با موهاي خرمایی،           سفید دا ستی  شبیه بابا بود، ولی من پو شتر  شما   چهرش بی   چ

 ...متناسا بینی و لا ،کمانی ابروهایی بود، تیره سبزه

شا کوهیار رفتارش با من     شید  به این فکر کرد  که ام رفتم تو اتاقمو رو تختم دراز ک

 چطوره؟

نکنه کم عوض شده باشه و هی خودشو بگیره ؟ خمصه جو اونجا زمین تا آسمون با اینجا  

د  که کم  وفرق می کنه، اگه اینطوري باشه باید حالشو جا بیار ، تو همین فکراي خبیث ب 

 .کم خوابم برد
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ستم، یه             ش سر جا  ن سیخ  شووو،  شم داد زد: آبجییییی پا صداي بلند آرین که د  گو با 

لح ه به خود  اومدمواز تخت پرید  پایین افتاد  دنبال آرین، اونم می دویید و می گفت  

به خدا مامان گفت بیدارب کنم، آخه پستتتره ي احمق نمیگی ستتتکته می کنم اون چه            

 د؟طرزش بو

 

 مامان سریع اومد گفت: چی شده باز شما دوتا مثل تا  و جري افتادین دنبال هم؟

 :آرین سریع رفت پشت مامان سنگر گرفت و گفت

 مامان مامان مگه شما نگفتی آوا رو بیدار کنم؟

 مامان با خنده گفت: اي پسره شیطون باز رفتی د  گوشش جیغ زدي؟

م این باباي من کجاستتت که یکم طرفداریمو  با حرص گفتم: مامان چرا می خندي ؟ اصتت

 بکنه؟ ها ؟

 صداي بابا از پشت سر  اومد که با لبخند گفت: من اینجا  دختر گلم

 إإإإ بابا جون ببخشید ندیدمتون، سم -

 بابا: سم  دختر  کی اذییتت کرده بگو حسابشو برسم

 ن مادرو پسرخا معلومه دیگه، با دست اشاره کرد  سمت مامان ایناو گفتم: ای-

بابا: دختر  می خواي منو با مادرب درگیر کنی؟ همونطور که دستتتشتتو مینداخت پشتتت  

 :کمر  گفت
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 بیا بیا اینجا بشین واست چاي بریز 

 با اعتراض گفتم: إإ بابااااا-

شو، حسابی خوشگل کنیاااا، امشا          سریع آماده  مامان با خنده گفت: آوا بس کن دیگه، 

 همه ي فک و فامیم جمعن

 بابا: خانو  دختر من همینطوریشم تکه

 هندونه زیر بغلم میذاري بابا؟-

 بابا: نه به جون بابا

 مامان رو به من کردو گفت: اصم میدونی چی میخواي بپوشی ؟

 حاال یه چیزي می پوشم دیگه، شاهزاده ي قصر رویاها نیومده که-

گریه زاري کردي نه به  مامان با خنده گفت: نه به اون موقع که داشتتتت می رفت تو کلی

 االن که واست مهم نیس

خودمو متعجا نشتتتون دادمو رو به مامان گفتم: کی ؟ من ؟ گریه ؟ زاري ؟ مامان جان    -

اینا رو جایی نگی الکی شایعه پراکانی کنی، بعد  پشت چشمی نازک کردمو رومو کرد       

 اونور

 بابا: دختر  دیگه بزرگ شده خانو 

 شده فقد آقا نیما جاي کوهیارو واسه این خانو  پر کردهمامان: نخیر آقا، بزرگ ن

 زبونمو واسه مامان در آوردمو گفتم: همینی که هست
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 مامان رو به بابا با خنده گفت: عرض نکرد  آقا

 بابا: خانو  کمتر یکی یه دونه منو اذییت کن

 با حرص ساختگی از جا  بلند شدمو گفتم: اصم من میر  آماده بشم

 

اقم، کمد لباستتتامو باز کرد ، دستتتتامو زد  به کمرمو چشتتتمامو بین لباستتتا            رفتم تو ات 

 چرخوند 

 خا حاال چی بپوشم ؟؟؟

لی  یم ته دلم قیرحقحصتتیه لح ه از اینکه قراره بریم یه مهمونی که تا آخر شتتا بزنیمو ب

 ویلی شد،

 بخاطر همین سر ذوق اومد ، بعد از کلی گشتن خمصه همونیو که میخواستم پیدا کرد 

 لباسو جلویه خود  تو آینه گرفتمو خوب براندازش کرد 

یه پیراهن بلند از جنس حریر به رنگ مسی که به پوست سفید  خیلی میومد، سرشونه        

شم یکم زیادي           سین سر  شده بود،  سه تا بند چر  که به حالت گیس بود تزیین  هاش با 

 باز بود، از برانداز کردن لباس دست کشدیمو پرید  تو حمو ،

سو          10د از یه دوش بع شوار لخت کرد ، لبا س سریع اومد  بیرون، موهامو با  دقیقه اي 

 تنم کرد  بعد  نشسستم جلو میز توالت،

یه آرایش ملیف و دخترونه کرد ، موهامم از وستتد فرق باز کردمو ستتاده رو شتتونه ها   

شده        شونیم، قیافم بامزه  ستم به پی شت که اونم ب ود، با ب رها کرد ، یه بند چر  دیگه دا
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ادکلن دوش گرفتم، یه مانتو رو لباسم پوشید ، شال حریر  با کفشو کیفمم برداشتم از        

 اتاق زد  بیرون

شونیمو         شد ، اومد پی ست که من جلوش ظاهر  شو میب شت کراوات د و  دا بحوحسبابا  دا

 گفت: همیشه تکی دختر 

 یدمو گفتم: دقیقا مثل شمابحوحسمنم لپاشو 

 !خودتون تعریف میکنید مامان: بسته دیگه چقدر از

 مامان بهت نمیاد حسود باشی _

 با هم خندیدیمو از خونه اومدیم بیرون

وقتی رسیدیم خونه خاله اینا احساس کرد  یکم استرس دار ، ولی مثل همیشه قیافه ي       

 خیلی خونسرد و با اعتماد به نفسی به خود  گرفتم

یومد، یه ستتاختمون بزرگ با وارد خونه خاله اینا شتتدیم، همیشتته از خونشتتون خوشتتم م 

نمایی ستتفید، از در که وارد می شتتدي یه جاده ستتنگی که دورش درخت بود به چشتتم    

میخورد وقتی که جلوتر می رفتی دیگه از درختا خبري نبود و فقد چمن با یه عالمه گل          

که جلوترش ساختمون سفید بود خودنمایی میکرد، وسد حیاط یه حوض آبی بزرگم بود 

 قت میومد  خونه ي خاله اینا می نشستم کنارش و پاهامو می کرد  تو آبکه من هر و

با صتتتداي خاله به خود  اومد  که با ذوق به ما می گفت: خوش اومدین، خوش اومدین،              

همینکه نزدیکمون شتتتد مادرمو در آ وش گرفت،مامان با ذوق فراوون گفت: چشتتتم و  

 دلت روشن خواهر

 یمخاله: باالخره به آرزو  رسید  مر
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خمصه خاله و مامان از هم دل کندن و خاله اومد سمت من، محکم منو به آ وش کشیدو     

گفت: آواي خوشگلم هم پاي بچگیاب باالخره اومد، لبخند نیم بندي زدمو بهش تبریک   

 گفتم و با هم وارد خونه شدیم

 مامان رو به خاله: کجاست پسر خاله؟

 خاله: همین دورو براس االن پیداش میشه

 رو به من کردو گفت: دختر  برو لباساتو عوض کن بعد بیا بعد

چشتتمی گفتم و رفتم داخل اتاق، شتتال و مانتومو در آورد ، لباستتامو یکم مرتا کردمو   

 ...اومد  بیرون

 

ستتتالن تقریبا خلوب بود چون هنوز زود بود که بقیه مهمونا بیان، از دور شتتتوهر خالمو         

می خنده، واي که چقدر دلم واسش تنگ شده بود،  دید  که با یه عده وایستاده و میگه و

من خیلی دوستش داشتم واسه همین صداش می کرد  عمو ردا، سرعتمو بیشتر کرد ،          

رفتم از پشت با دستا  چشماشو بستم، بابا  می خندید، بقیه دوستاش با لبخند نگا  می        

 :کردن، یهو عمو گفت

 یدحوحسبداشتم عمو بغلم کردو سرمو دختره ي شیطون بم خیلی دیر کردیا، دستامو بر

عمو: چه عجا خانو  خانوما تشریف آوردن اینورا، واي عمو نمی دونی چقدر دلم واست  

 تنگ شده بود

 عمو: بله بله از خبر گرفتناب معلومه
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 ...ااااااا عمووو اذییت نکن دیگه، خا درس و دانشگاه _

 ه سري از مهمونا اومدنداشتم حرف می زد  که یکی پرید وسد حرفمو گفت: بابا ی

شه، بله خودش بود، چقدر  تغییر کرده          صدا، حدس می زد  کوهیار با سمت  شتم  برگ

 بود، چه ناز شده بود، خاک بر سرب آوا جمع کن خودتو

 وایستاده بودو خیره خیره نگا  می کرد

 عمو: معرفی می کنم پسره جنتلمن من کوهیار

د  چپ چپ عمو رو نگاه کرد  که گفت: و       حاال چه تعریفیم از تحفش می کنه، وایستتتتا    

 البته سیندرالي من آوا

همه دوستاش زدن زیر خنده، کوهیار  یه لبخند کوچیک زد،برگشتم سمتش که دستشو  

 ! دراز کردو گفت: چقدر بزرگ شدي دختر خاله

 منم متقابم دستمو برد  جلو و دستاشو به آرومی فشرد 

شتی بعد از این   شش         بعله دیگه انت ار دا سال رو با ک شم ؟ این همه  سال بزرگ ن همه 

 گفتم تا بفهمه چقدر بی معرفت بوده که یه خبره کوچیکم از  نگرفته

لبخنده کجی زد که دندوناي ردیفش مشتتتخد شتتتدو گفت: می بینم که بعد از این همه 

 سال هنوز  لوسی

اشم  : لوس باز این حرفش جا خورد  ولی قیافمو خونسرد نشون داد ، منم با لبخند گفتم

 بهتر از اینه که خودشیفتگیه کاذب داشته باشم، بعد  یه نگاه به سرتا پاش انداختم



                 
 

 

 zahra.N  |آواي احساس رمان 

 

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

 کنید

 

17 

 

عمو ردتتتا خنده ي بلندي کردو رو به کوهیار گفت: پستتتر  تو حریف زبون این خانو          

 خانوما نمی شی

کوهیار که هنوز لبخند کنج لباش بود اومد چیزي بگه که همون لح ه خاله ستتر رستتید:  

اینجا وایستتتادین؟ بیاین مهمونا رستتیدن، کوهیار یه نگاه بهم انداخت بعد  بی  پس چرا 

 ...تفاوب رفت سمت مهمونا

 

با اومدن سري جدیدي از مهمونا همه متفرق شدیم، منم رفتم سمت یکی از صندلی ها و      

نشستم تا دختر داییم سارا بیاد، چون در حال حاظر اونجا تنها بود ، این نیماي فمن فمن  

 شده هم که پیداش نبودف خیلی وقت بود ندیده بودمش

شت بخاطر همین هیچ وقت          شوخی دا شتم، اخمق  ستش دا سر داییم بود خیلی دو نیما پ

سم پر             شو وا ست جا شد،وقتی که کوهیار رفت نیما واقعا تون شش معذب نمی  سی پی ک

سره ي احمق به من میگه    سم مثل برادر بود، یاده کوهیار افتاد ، پ  ر   لوس، به ن کنه، وا

از هر ن ر تغییر کرده بود، اخمق رفتار قیافه ، هر چند واستتته من فرقی نمیکنه دیگه، تو 

همین فکرا بود  که موزیک شتتترور کرد به نواختن یه آهنگ شتتتاد، واي خدا یکی منو         

 م؟رحقحصبگیره، این سارا هم که نیومده هنوز پس من با کی ب

زوو  کرد ، ایول همینه، رو یکی از صندلیا    چشممو بین جمعیت چرخوندمو رو عمو ردا  

 پیش بابا و چند نفر دیگه نشسته بود

 سریع رفتم سمتشو دستشو کشید ، بلندش کرد 

 عمو ردا: اااا دختر چرا همچین می کنی ؟



                 
 

 

 zahra.N  |آواي احساس رمان 

 

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

 کنید

 

18 

 

 رحقحصعمو یاال بیا بریم با من ب _

 عمو ردا: من با تو ؟ نخیر خانو  افتخار نمید 

 ....منم االن باباموافتخار نمیدي دیگهححح باشه  _

 که همون لح ه عمو دستمو کشیدو منو با خودش برد وسد

یدن، عمو هی اون وسد اذییتم می کرد،تقریبا همه حواسشون  رحقحصشرور کردیم با هم 

 به ما بود و می خندیدن

شت با یه لبخند          شلوارش بود و دا ستاش تو جیا  شمم افتاد به کوهیار که د یه لح ه چ

 کج نگاهمون می کرد

 ...م رسید رحقحصسریع چشم ازش برداشتمو به ادامه 

یدن خسته شدیم، رفتیم تا بشینیم، منکه خیلی گرمم شده بود     رحقحص خمصه بعد از کلی  

 ترجیف داد  بر  بیرون تا یکم هوا بخور ،

شتم از هوا لذب می برد    از در اومد  بیرون، آخییییش چقدر گر  بود داخل، همینکه دا

 .......:گفتیکی از پشت سر بهم 

 

خانومی به زیبایی شما باید بدونه که اینطوري بیرون اومدن اونم تو این هواي سرد، اونم    

بعد از این همه عرق کردن اصم کاره مناسبی نیس، برگشتم سمت صدا، این دیگه کیه ؟ 

ستاي عمو        سره یکی از دو ستم، فربد نائینی، پ با گیجی نگاهش کرد  که گفت : فربد ه

 عد  با یه لبخند نگا  کرد، منم با لبخند گفتم: خوشوقتم منم آوا هستمرداتون، ب
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 فربد: می تونیم چند دقیقه با هم قد  بزنیم ؟

مونده بود  تو رودربایستتتی، ولی اینقد شتتخصتتیتش آرو  و متین بود که نمی تونستتتم     

 : درخواستش رو رد کنم، پس گفتم

 بله البته _

 و دوشمتو یه حرکت کتشو در آورد انداخت ر

 فربد: خا اینطوري بهتر شد

ابروها  پرید باال، این دیگه کی بود!!! تشتتکر کرد  که با دستتتش اشتتاره کرد تا حرکت   

 کنیم

 با هم همقد  شدیم که شرور کرد به صحبت کردن

 فربد: شما چند سالتونه ؟

 سال 23 _

 فربد: اوه اصم بهتون نمی خوره

 چرا ؟ _

 ساله شیطونید 10بچه ي  فربد: چون به اندازه ي یه دختر

 آرو  خندید  که ادامه داد: درسم می خونید؟

 بله تر  آخر کارشناسی هستم رشته روانشناسی _
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 فربد: می خواین ادامه بدین درستون رو ؟

 بله ادامه مید  ولی فعم می خوا  یکم استراحت کنم _

د  ولی  لح ه ترسیتو یه لح ه دستم که گوشه ي کتش رو گرفته بود  آرو  کنار زد، یه   

با لبخند گفت: این کارب منه، هر              به من و  یه کارب در آوردو داد  اون از جیا کتش 

 وقت خواستید می تونید سري به من بزنید یا کاري داشتین رو من حساب کنید

کارب رو ازش گرفتم، منم متقابم لبخندي به روش پاشید  و گفتم: ممنونم چشم مزاحم  

 ....بلند صدا  میکنه دور از یکی  میشم، همون لح ه دید 

 

 !آوا آوا کجایی ورپریده؟

شخصیت و مؤدب که این نیماي بیشعور اینطوري        یکم خجالت کشید  پیش این مرد با 

 خطابم کرد

فربد سرشو انداخت پایین و ریز خندید، از جا  بلند شد ، کتشو به دستش داد  و گفتم:  

 ا اجازهاز آشناییتون واقعا خوشحال شد ، فعم ب

 با لبخند نگا  میکرد که من سریع جیم زد 

 خودمو رسوند  به نیما

 !!زهره ماره آوا، کوفته آوا، این چه الفاظیه به من نسبت میدي بیشعور _

باهاش دل میدادي قلوه           نیما: بگو ببینم دختره چشتتتم ستتتفید اون پستتتره کی بود که 

 میگرفتی؟! ها؟
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 به تو چه؟ مگه تو فضولی؟_

 سریع موهامو زد کنارو گوشمو محکم گرفت و پیچوند تو یه حرکت

 نیما: یاال دعیفه بنال بگو ببینم کی بود؟

 آي آي نیما ولم کن، زشته دیوونه

 نیما: سریع جواب بده

نیما اگه همین حاال ولم نکنی همچین زیرآبتو پیش رویا میزنم که دیگه اصتتم تو روتم   _

 سرمو مثم داشت ناز می کردنگاه نکنه، سریع گوشمو ول کردو با دستش 

نیما: الهی من قربونت بر  عزیز ، واي چقد تو خوشگل شدي امشا آوا جونم، فکر کنم     

 تو مجلس تک باشی

 داشتم خندمو به زور کنترل می کرد 

 خوبه خوبه کمتر نوشابه واسم باز کن، فقد آخرین بارب باشه هاااا _

 نیما: چشم بانو

 د سالن شدیمبعد  دستمو کشید و با هم وار

نیما خیلی وقت بود که از رویا خوشتتش میومد، یه روز که دانشتتگاه بود  نیما اومده بود  

دنبالم که همون موقع رویا رو می بینه، دیگه اینقدر اونروز مستتتخره بازي در آورده بود       

که چیزي کم             یافم  باز کرده بود، از ن ر ق جا  یا همون لح ه اول  فکر کنم تو دل رو

و ابرویی مشکی با پوستی سفید، خیلی تو دل برو بود، ولی رویا چون مثل     نداشت، چشم   

 خود  شرو شیطون بود بخاطر همین نمیخواست فعم بهش جوابی بده
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وارد سالن که شدیم داشتن میرفتن واسه شا ،از دور سارا رو دید  واسش دست تکون           

 !!ترداد  که به سمتم اومد، محکم بغلم کرد و گفت: کجایی پس تو دخ

 نیما: داشتن با یکی تو حیاط دل و قلوه سیخ میزدن و میخوردن

 سارا با تعجا گفت: چی؟؟

 نیمارو چپ چپ نگاه کردمو گفتم هیچی، بیاید بریم  ذا بخوریم که خیلی گرسنمه

با هم به ستتمت میز رفتیم، من هر چی واستته خود  می کشتتید  نیما از بشتتقاب من بر    

، کوهیار  کنارمون بود، یه مرغ دیگه برداشتتتم  میداشتتت میذاشتتت تو بشتتقاب خودش 

ایندفعه مر م رو برداشتتت گذاشتتت تو بشتتقاب کوهیار، بعد با یه حالت بامزه اي گفت:  

بخور بخور داداش، نیست اصم عضله نداري، بخور که یکم جون بگیري، منو سارا با هم      

یغ  ظرفم بزنی ج خندیدیم، دوباره واستته خود   ذا کشتتید  گفتم: نیما ایندفعه دستتت به

 میکشم تا آبروب بره، با دهن پر گفت: چشم چشم من  لد بکنم

قیافمو جمع کرد  گفتم: اااییی چندش  ذاتو بخور بعد حرف بزن، باز با دهن پر گفت          

 .چشم که من خند  گرفت

خمصتته  ذا هم خوردیم منو ستتارا رفتیم یکم پیش مامان اینا نشتتستتتیم، با صتتداي بلند  

عتون جمع گلتون کم بود که اومد، یه دختر که فکر کنم از فامیمي عمو        گفتم: به به جم  

بود با پررویی تما  گفت: نه فکر کنم خلمون کم بود که اونم جور شتتتد، یکم جا خورد         

 :ولی سریع به خود  اومدمو گفتم
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منکه از دور داشتم میومد  یه نگاه دقیق به این جمع انداختم تا میتونستم خل توش پیدا    

، با دستم اشاره به خودش و چند تا دختري که واسم خندیده بودن کرد ، بعد اشاره      بود

به خودمو سارا کردمو گفتم: گفتم دو تا گل بیار  تو جمع که حوصله بزرگترا از خم سر    

یت                  بان نده، دختر از عصتتت مه زدن زیر خ ید  ه که د گاهش کرد   با لبخند ن عد  نره، ب

 وصورتش سرخ شده بود، حقش بود پرر

 خاله با خنده گفت: بیا پیش خود  آتیش پاره

 منو سارا خیلی ریلکس نشستیم پیش خاله،

خاله: کوهیارمو دیدي؟ دیدي چقدر بزرگ شتتتده؟ گفته دیگه میخواد همینجا بمونه به             

 مطا واسه خودش دست و پا کنه

 تو دلم گفتم اوه بله دیگه آقاي دکتر باید  مطا بزنن، متخصد مغز و اعصااااب

ه منو به خودش فشتتردو با ذوقی مادرانه گفت: خیلی خوشتتحالم که این دوري تمو    خال

 شد

ستی خاله این         شحال میبینم، را شما رو اینقد خو شحالم که  لبخندي زدمو گفتم: منم خو

کاوه موش مردنی کجاستتت؟ پیداش نیس، دیگه پستتره بزرگتون رو دیدین از کوچیکه   

 فارق شدینااا

 نمیدونم واال حتما با آرین دارن بازي میکننخاله خنده اي کردو گفت: 

خالم و شوهر خالم همیشه دوست داشتن که بچه دومشون دختر باشه مثل مادر من که        

صی             شوهر خالم یه عمقه خا شد، بخاطر همین  سمت ن سر، ولی ق شت با یه پ یه دختر دا

 ...بهم داشت
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ا با کوهیار دارن میان     همونطور که داشتتتتم با ستتتارا پچ پچ میکرد  از دور دید  که نیم      

 ...سمت ما

 

اون دختر که حاال فهمیده بود  دختر عمویه کوهیاره ستتتریع از جاش بلند شتتتد و رفت           

  بازوي کوهیارو گرفت و با اونا هم قد  شد،

نیما: عستتل خانو  بخدا کوهیار بچه نیستتتا، راه رفتنم بلده، اصتتم نیازي نبود شتتما زحمت  

 بکشین

 ایین و خندیدیمما سرمون رو انداختیم پ

 عسل با لودگی گفت: این عمقه منو به پسر عمو  نشون میده آقا نیما

 یهو نیما دستاشو از هم باز کرد

  مامان: نیما چرا همچین میکنی؟

 نیما: آوا و سارا بدویین بیایین عمقتون رو به من ثابت کنید

 یعنی ما اون لح ه منفجر شدیم از خنده

 .یل ما میداد ایندفعه داشت بلند بلند می خندیدکوهیار  که همش لبخند تحو

عسل یکم ناراحت شد ولی به روي خودش نیاوردو خودش رو بیشتر به کوهیار چسبوند،  

 .اه اه چقدر چندش بود حرکاتش
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وقت رفتن رستتیده بود، رفتم باال تو اتاق تا لباستتامو بپوشتتم، مانتو  رو تنم کرد  از اتاق   

پایین بودو داشتتتم دکمه اولش رو میبستتتم یهو گرو    زد  بیرون، همونطور که ستتر  

خورد  به یه چیزه سفت و سخت، از پایین سر  رو آورد  باال، کفش براق و چر ، شلوار  

 ...اتو کشیده به رنگ دودي و در آخر صورب کوهیار با یه پوزخند رو لبش

 

 کوهیار: عادب داري همیشه به اینو اون برخورد کنی؟

که همچین           با تعجا گفتم: تو     گه اي برخورد کنم  یا کس دی به تو  که  یدي  کی منو د

 حرفی می زنی؟

 کوهیار: دید  که میگم

 آخه از کجا؟ منکه امروز اولین روزیه که بعد از سال ها قیافتو میبینم _

 کوهیار: جدي؟ ولی من امروز صبف دیدمت که از پشت چسبیدي به من

امروزححح وااااي نهححح پس امروز اون چهره  یه لح ه خشتتک شتتد  و رفتم تو فکر، امروزححح 

  آشنا که تو دانشگاه دید 

 کوهیار بود؟

 کوهیار: بله خود  بود 

ستامو      _ شک نگاهش کرد  که گفت: اومده بود  یکی از دو انگار فکرمو خونده بود، با 

شتباه           شاید ا شناختمت، گفتم  شگاه درس می خونی، باره اول ن ستم اون دان ببینم نمیدون

 ...بخاطر همین حرفی بهت نزد  وگرنه کنم،
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 پرید  وسد حرفش، وگرنه چی؟؟

 یه پورخند دیگه زد که مامان از پایین صدا  کرد که سریع بر 

منم یه پوزخند زدمو گفتم: وگرنه هیچ  لطی نمیتونستتتتی بکنی، بعد زبونم رو واستتتش      

دیدنی بود، ماب و  درآورد ، از پله ها سرازیر شد  پایین، واقعا لح ه آخر قیافش خیلی   

مبهوب شتتده بود، آخی نازي تا حاال کستتی باهاش اینطوري حرف نزده بود، بچم شتتوکه  

 .شد

 ...با لبخند پت و پهنی از بقیه خداحاف ی کرد  و راهی خونه شدیم

 

 تازه از خواب بیدار شده بود 

ستم یه         سه بخاطر همین تون شتم، آرینم که رفته بود مدر شگاه ندا ل دآخیش امروز دان

سیر بخوابم، از تخت خواب دل کند  اومد  پایین، دست و صورتم رو شستم رفتم داخل  

آشپزخونه، مامان داشت  ذا آماده می کرد پشتش به من بود، با صداي بلند گفتم: سم       

 مریم بانوووو

یهو مامان یه متر پرید هوا، منم از خنده ریستتته رفتم اونم با کفگیره تو دستتتتش افتاد           

ب   با تازه از ستتترکار               دنبالم،  با بابامو فرستتتتاد،  ه طرف در دووید  که همون لح ه خدا 

 برگشته بود که رفتم پشتش قایم شد 

 مامان: علی بیا اینور بذار یه کتک به این بچه بزنم

 نه علی جون کنار نریا _
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 بابا با خنده گفت: باز چیکار کردي دختر؟

ش ستتتم  کرد ، یه روز  که مؤدب   قیافمو م لو  کرد  و گفتم: هیچی باباجون فقد به   

 میشیم با کفگیر میفتن دنبالمون

مامان دوباره خواست به سمتم بیاد که بابا  جلوش رو گرفت، دستشو انداخت دور کمره  

مامان و گفت: ولش کن خانو ، بیا بریم ببینم مریم بانو چی پخته واستتتمون، بعد  از رو          

 شونه مامان برگشت یه چشمک بهم زد

شتم، خدا          منم با لب شون دا ست شون رو نگاه می کرد ، واقعا از ته دل دو شتم رفتن خند دا

شه آرامش بود و این          سرمه،تا جایی که یادمه تو خونمون همی شون باال  سای شکر که  رو 

شتیم نه، ولی هر مشکلی که       صم مشکل ندا رو مدیون پدر و مادر مهربونم بود ، نمیگم ا

با هم فکریه        مادر   پدر و  مانم هیچ وقت رو حرف       پیش میومد  ما هم حلش میکردن، 

بابا  حرف نمیزد و همیشتته احترا  خاصتتی واستتش قائل بود، یادمه بابا  بهم میگفت که  

شتتتیطونیا  به مامانم رفته ، میگفت وقتی مامانم جوون تر بود خیلی شتتتیطون بود و بابا       

شده، با فکر اینکه زندگیمون پر       سر زنده بودنش  شیطونیا و  شق همین  بود،  از عشق  عا

 لبخندي زد  و از ته دل خدا رو شکر کرد 

 

بود که دوباره ولو شد  رو   3امروز کم بیکار بود ، حوصلمم شدید سر رفته بود، ساعت     

بود که از خواب پاشتتد ، همونطور که رو  5تختم، از بیکاري پناه برد  به خواب، ستتاعت 

م که ه یه صدایی از بیرون اومد، یکتختم دراز کشیده بود  داشتم با گوشیم ور میرفتم ک

 دقت کرد  دید  صداي پچ پچ نیما با مامانه، سریع رفتم گوشمو چسبوند  به در

 مامان: نیما آرو  بیدارش کنیا، یهو میترسه بچم سکته میکنه
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 مرسی مامان _

 ه؟ش میکنم خوببحوحسنیما: عمه جون نترس با ممیمت بیدارش میکنم، نازش میکنم، 

 لد میکنی پدر سوختهمامان: تو  

 خند  گرفته بود ولی کور خوندي آقا نیما، سریع رفتم زیر پتو خودمو زد  به خواب

خا   1,2,3در به آرومی باز شد، میدونستم االن میاد به سمت تختم، پس آرو  شمرد ،      

حاال دیگه رستتیده بود، یهو با صتتداي جیغ جیغی پتو رو کنار زد ، نیما که اومده بود منو   

نه بدبخت خودش ده متر پرید عقا که یه پاش به اون یکی پاش گیر میکنه و              بترستتتو

میخوره زمین، وقتی این صتتحنه رو دیدیم نتونستتتم جلو خود  رو بگیر ، ولو شتتد  رو   

تخت تا میتونستتتم خندید ، یهو دید  مامان و کوهیار باال ستتره نیمان، این اینجا چیکار   

 !!میکرد؟

 ند شرور کرد به خندیدن منم دوباره ولو شد  رو تختمامان یا دیدن نیما بلند بل

  نیما: واسه من میخندي زلزله؟

سریع رفتم زیر پتو و گفتم:        سمت من، منم  سرمو بلند کرد  دید  داره یورش میاره  تا 

 نیما جون چیز خورد  ولم کن تو رو خدا

 دیگه خودشم داشت میخندید

 مامان: ولش کن نیما بچم خفه شد اون زیر

 چند تا لگد بهم زد که من آخ و اوخم بلند شد نیما

 نیما: حاال میتونی بیاي بیرون دعیفه
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همونطور که زیر پتو بود  آرو  سر  و از زیرش آورد  بیرون و گفتم: اصم تو اینجا چه   

  لطی میکنی؟

نیما یه نگاه به کوهیار که به در تکیه داده بود و دستتت به ستتینه ایستتتاده بود انداخت و   

با         گفت:   یا خودمون بریم  که ببریمش بیرون، ب نداره  یاقتشتتتو  ببین کوهیار این دختر ل

 عسل جون

از حرفش خند  گرفت، بعد  حرفه بیرون رو زده بود، ستتتریع از تخت پرید  پایین و          

 سریع بغلش کرد 

 آخ جون بیروووون _

 نیما: زهرمااار اینقدر خودتو به من نچسبون دختره ي نچسا

 ش، لیاقت نداري خیلیا تو حسرب همیننبا مشت زد  تو سین

 نیما با شیطنت گفت: مثم کی؟ آقا فربد؟؟

 

  یه لح ه از این حرف نیما هل کرد  با یه لبخند مصنوعی گفتم: دهنتو ببند

 به کوهیار نگاه کرد  که همونطور بی تفاوب زل زده بود به ما

د گفت: وایستتتا ببینم فرب مامان ابروهاشتتو درهم کرد و با لبخندي که هنوز رو لباش بود

  کیه؟

هیچی مامان این نیما الکی زر میزنه، بعد  چپ چپ به نیما نگاه کرد  که یعنی خودب   _

 درستش کن
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 نیما رو به مامان: فکر کنم باالخره دخترب داره از ترشیدگی در میاد عمه جون

نج دقیقه  پ با جیغ یکی محکم زد  به پشت نیما و گفتم: برید بیرون من لباس عوض کنم 

 دیگه در خدمتتونم

 !نیما: پنج دقیقه دیگه؟؟

 همونطور که هولش میداد  بیرون گفتم: بله بله _

دست و صورتمو شستم و رفتم سراغ کمد لباسا ، یه شلوار جین یخی پوشید  با مانتوي           

یاسی با یه شال همرنگش، موهامو کج ریختم رو صورتم، یکمم آرایش کرد  که صداي       

 دقیقه 50دقیقه شد  5یین بلند شد، آوا بیا دیگه نیما از پا

 بلند گفتم : باشه بابا اومد 

تاق اومد  بیرون، نیما از اون پایین یه ستتتوب زدو گفت: خانو             کیفمم برداشتتتتمو از ا

 بسممتی کجا تشریف میبرن؟

 .کوهیار که داشت با بابا حرف میزد یه نگاه بهم انداخت و دوباره بی تفاوب برگشت

 خداحاف ی کردیم اومدیم بیرون خمصه

 نیما ماشین خوشگلشو آورده بود، نشستیم تو ماشین و راه افتادیم

 

 خا کجا قراره بریم؟

 نیما: کندو خونه
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 با تعجا گفتم: چی؟

 کوهیار خندیدو گفت: میریم دنبال عسل دختر عموي من

 ...چه عجا این بشر خندید، حرفشو تو ذهنم مرور کرد ، میریم دنبال عسل

 وا رفتم، چطور باید این دختره گنده دماغ رو تحمل میکرد 

 نیما نگفته بودي این ایکبیریم هست _

 کوهیار برگشت سمتم: دختر عمومه ها

 خا باشه، اگه میدونستم نمیومد  _

 کوهیار: چرا اونوقت؟

 بس که فیس و افاده اي _

  ره؟ ها؟ اصم نگران نباشنیما: یا شاید  بخاطر اینه که یه همراه خوشتیپ مثل کوهیار دا  

 توا  میتونی بچسبی به من، هم خوشگلم هم خوشتیپ

 کوهیار پوزخند زد

 از بازوي نیما ویشگون گرفتم که آخش در اومد و گفت: چته وحشی؟

شریف فرما        سیدیم جلو خونه عسل اینا، خانو  بعد از ده دقیقه عمفی باالخره ت خمصه ر

ایکبیري، ولی خا یکم خوشتتگل شتتده بود فقد  شتتد، اوه چقدر  به خودش رستتیده بود 

 یکمااا
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اومد نشتتستتت عقا، ستتم  و احوالپرستتی کردیم و حرکت کردیم به ستتوي فرحزاد و     

 کباباش

 

وقتی رسیدیم عسل سریع چسبید به بازوي کوهیارو جلوتر حرکت کردن، منم رفتم تنه     

خا زنگ میزد        با خودتون آوردین؟  ماو آرو  گفتم: اینو چرا  به نی یا    زد   به رو ي من 

 میگفتم باهامون بیاد

نیما: خا من چیکار کنم، وقتی رفتم خونه عمه اینا دنبال کوهیار، مامان عستتل اونجا بود، 

سل رو در بیاره گفت: گفت بچم        شو نازک میکرد تا اداي مامان ع صدا بعد همونطور که 

 خونه تنهاس اونم با خودتون ببرین، ما هم موندیم تو رودربایستی

گفتم آهان من فکر میکرد  کوهیار خودش خواستتتته که عستتتل بیاد، هر چند           تو دلم

 همچین بی میلم نبود

  رو یه میز تو فضاي باز نشستیم

 من میر  دستامو بشور  االن میا  _

 نیما: بمون باهاب میا 

نمیخواد بچه که نیستم، بعد  رفتم سمت دستشویی، کارمو انجا  داد ، داشتم میومد         _

 ا یه پسر متشخد چشم تو چشم شد ، واي خدا همینو کم داشتمبیرون که ب

 

 فربد: عه آوا خانو  خودتون هستین؟
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 سم  آقا فربد بله خودمم خوب هستین شما؟

 خیلی ممنون، شما اینجا چیکار میکنید؟ با خونواده هستین؟

 نخیر با نیما و کوهیار اومدیم شا  بخوریم _

ند و مرموز نگاهمون میکردن کرد و گفت: بچه ها      فربد: جدي؟ رو به رفیقاش که با لبخ      

 من چند لح ه دیگه بر میگرد 

با من همقد  شتتتد به ستتتمت میز ما، کوهیار با تعجا نگاهمون می کرد چون تو دیدش 

بودیم، ولی نیما پشتتتش به ما بود، بعد ستترش رو آورد باال و نگاه کوهیارو دنبال کرد، با 

با اینا چرا همچین میکنن انگار قتل کرد ، رستتتیدیم      دیدن ما یه لح ه تعجا کرد، اي با      

شستم پیش نیما که همون لح ه عسل          سم  علیک کردن، من ن بهشون که همه با فربد 

 گفت: کوهیار جون میشه با من بیاي تا دستامو بشور ؟

 کوهیار: روشویی همین بغله تو برو من از اینجا نگاب میکنم

 خند  گرفت ولی خودمو سریع جمع کرد 

 عسل: خا پاشو بیا دیگه چند لح ه بیشتر طول نمیکشه

 کوهیار پوفی کردو با عسل رفت

 نیما: خا آقا فربد چه خبرا؟ این ورا چیکار میکنید؟

 فربد: سممتی با دوستان اومدیم تا یه هوایی تازه کنیم

 نیما: راستی شما نمیخواین ازدواج کنید؟ دیگه داره دیر میشه ها بعد  خندید
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 یري نیما با این سواالي بی موردبالهی بم

فربد ستترشتتو آورد باال یه نگاه معنی داري به من انداخت بعد روشتتو کرد ستتمت نیما و   

 گفت: قصدشو که دار ، تا خدا چی بخواد

 

 همون لح ه  ذاها رو آوردن

 فربد بلند شدو گفت: خا با اجازتون من بر  پیش دوستان

 بخوریمنیما: تشریف داشته باشین شا  و با هم 

فربد: نه دیگه مزاحم نمیشتتتم، بچه ها منت ر هستتتتن، فقد اومد  یه عرض ادبی کرده          

 باشم، از آقا کوهیار  خداحاف ی کنید

 نیما: خواهش میکنم، بله حتما

 وقتی فربد رفت نیما رو به من گفت: دیدي آوا خانو ؟

 چیو؟ _

 اسممو عوض میکنمنیما: اگه ایشون تا چند وقت دیگه از شما خواستگاري نکرد من 

 !!!ابروها  پرید باال، این چی داشت بلغور میکرد

 اومد  یه چیزي بگم که همون لح ه کوهیار اینا اومدن

 

 عسل: کی از کی خواستگاري میکنه؟
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 هیچی عسل جون بیخیال _

 نیما: بابا این فربد از آوا

 عسل با صداي بلند خندید و گفت: ولی فکر نکنم

 اونوقت چرا؟ _

سل: آخ  شون         ع شما کامم برعکس ای صیت خیلی آرو  و مؤدبی دارن و  شخ ه آقا فربد 

 هستین

منم با صتتداي بلند خندید  که همه با تعجا نگا  کردن، بعد  همونطور که داشتتتم می  

خندید  گفتم: پس من ایشونو پاس مید  سمت شما، فکر کنم خیلی اخمقاتون شبیه هم     

 باشه

 یین و آرو  خندیدننیما و کوهیار سرشونو انداختن پا

عستتتل با یکم عصتتتبانیت به نگاه به کوهیار کرد و گفت: من قبم هم انتخاب کرد  هم           

 انتخاب شد 

کوهیار که داشتتتت یه قلپ از دو ش رو میخورد یهو پرید تو گلوش و شتتترور کرد به        

 سرفه کردن

 نیما همونطور که میزد به پشت کوهیار گفت: مبارکه رفیق مبارکه

نگاهش کرد که نیما تو همون حالت دوباره گفت: مبارک نیستتت رفیق  کوهیار چپ چپ 

 مبارک نیست

 داشتم از خنده میترکید 
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رو به عسل گفتم: مبارک باشه عسل جون ولی اگه از اون طرف خیري ندیدي درخواست  

 زیاده واستا

 همه اینارو با یه لحن مسخره میگفتم و میخندید 

 نتخاب میکنهعسل: نخیر من مطمئنم که اونم منو ا

 بله حتما چون فکر میکنم اخمقاتونم کپ هم باشه _

که یعنی دیگه خفه شتتتو هر چقدر                نداخت  ند و تیز بهم ا گاه ت یه ن کوهیار برگشتتتت 

 خوشمزگی کردي

 نیما با خنده گفت:  ذا از دهن افتاد بخورید دیگه

 

صتته  زدن خمبعد از شتتا  رفتیم بستتتنی خوردیم، بعد کلی پیاده روي و تو ستتر و کله هم 

شیم عسل گفت: کوهیار             سوار ب ستیم  شین، همین که خوا سمت ما خسته و کوفته رفتیم 

 میشه تو عقا پیش من بشینی؟

 نیما یه خنده آرو  کرد، کوهیار با یکم اخم پرسید: چرا؟

 عسل: آخه خوابم میاد می خوا  سرمو بذار  رو شونت

ه، در جلو رو باز کرد  خواستتتتم   خند  گرفته بود، دیگه اجازه نداد  کوهیار حرفی بزن        

بشینم تو ماشین، رو به کوهیار آرو  گفتم: مواظا گردنش باش سر نخوره از رو شونت     

رگ به رگ شتته، بعد  منو نیما زدیم زیر خنده، عستتل چون از اون طرف داشتتت ستتوار   

 میشد حرفامونو نشنید
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 .کوهیار با اخم  لیظ نگاهم کرد که من سریع سوار شد 

 ختره چندشه آخه، میخوا  سرمو بذار  رو شونت، اه اهچقدر این د

سریع لپ             شه  شین پیاده  ست از ما سونیم خونه، همین که خوا سل رو بر شد اول ع قرار 

یدو گفت: خیلی خوش گذشت عزیز  بعد  خداحاف ی کرد و از ماشین    بحوحس کوهیارو 

 پیاده شد

 نیما: خا ما هم اینجا نقش هویج رو داشتیم دیگه

کوهیار که هنوز اخمو بود نگاه کرد  و گفتم: نبینم  متو پستتر خاله، نگران   خندید  و به

 نباش ایندفعه هم رفتیم بیرون با خودمون میبریمش،بعد پقی زد  زیر خنده

 کوهیار با همون اخم گفت: نیازي نیس فکر کنم دوتایی بیشتر بهمون خوش بگذره

 بچه پررو، مثم خواست منو دایع کنه

صم جون یکم زیادي        منم با لبخنده  ست ا صد، نی صد در  حرص دراري گفتم: بعله اونکه 

 آتیششون تنده، دوتایی بیشتر خوش میگذره بهتون

 نیما بلند خندیدو گفت: اوووف نگو نگو

 از حرف نیما منم خندید  ولی کوهیار اخمش بیشتر شدو حرفی نزد

 ...ش کردبحوحسحقش بود پسره پررو، عین خیالشم نبود عسل جلو ما 

م کن و از   بحوحستتوقتی رستتیدیم جلو خونه ما، نیما صتتورتشتتو آورد جلو و گفت: یاال   

 تشکر کن
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 مثم می خواست اداي عسل رو در بیار 

 منم با م لومیت ساختگی گفتم: چشم

سریع یه گاز از گوش نیما     سرمو آرو  برد  جلو، در لح ه آخر  کوهیار خیره بود رو ما، 

 گرفتمو پیاده شد 

و همونطور که گوشش و ماساژ میداد گفت: پدرسوخته دستم بهت می رسه       نیما داد زد 

 باالخره

 از شیشه سرمو داد  داخل ماشین و گفتم: راستی وظیفت بود که منو ببري بیرون

 کوهیار زیر لا خندید

 نیما: درد، حاال این مثل عسل جون شما ادب نداره باید بهش بخندي؟

 گاز دادو رفت اومد  یکی بخوابونم تو سرش که سریع

 با لبخند وارد خونه شد ، سم  به همگی

 بابا: سم  دختر  خوش گذشت؟

 مامان: از قیافش معلومه که آقا

 بله خیلی خوش گذشت با نیما همیشه خوش می گذره _

 بابا: آره معلو  نیست این بچه این همه شیطنت رو از کجا میاره

 کجا رفتین؟ مامان همونطور که از حرف بابا میخندید پرسید:
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رفتیم فرحزاد کباب خوردیم، بعد قیافمو یکم تو هم کرد  و گفتم: کوهیار اون دختر       _

 عمویه فیس و افاده ایشم آورده بود

 مامان: زشته دختر

 خا هست دیگه مامان جون _

مامان رفت تو فکرو زیر لا گفت: فکر کنم این دختره بدجور داره واستتته کوهیار تور         

 پهن میکنه

 باال انداختم و گفتم: من خیلی خستم دار  میر  بخوابم، شا بخیر همگی شونه اي

 اومد  تو اتاقم، لباسا  و عوض کرد ، دراز کشید  رو تختم، فکر  رفت پیش کوهیار

 !یعنی واقعا امکانش هست کوهیار با عسلححح؟

ست تکون داد  و با خود  گفتم: نه نه فکر نکنم همچین اتفاقی بی    ته،  فسرمو به چپ و را

 ...اصم به من چه؟ هر کاري دلش میخواد بکنه، چشمامو بستم، کم کم به خواب رفتم

 

شت و دو هفته هم مونده بود به عید، منم باید بعد   چند هفته اي از اومدن کوهیار می گذ

ید                    با مه بود،  نا یان  پا یداد ، این روزا همش فکر  درگیر  ناممو تحویل م یان  پا از عید 

ماري روانی و تأثیر اون بیماري روي افراد بیمار تحقیق می کردیم، از      درباره چند نور بی  

اونجا هم که همیشه کنجکاو بود ، دلم می خواست خود  به شخصه بر  به یه تیمارستان  

 ...و از نزدیک با بیمارا ارتباط برقرار کنم تا بتونم تحقیق کاملی به استاد تحویل بد 
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ان خونمون، یه بلوز لیمویی که یه طرف شتتتونمو  امشتتتا قراره خاله اینا واستتته شتتتا  بی

مینداخت بیرون پوشتتید ، موهامو شتتونه زد  و د  استتبی بستتتم، همین که از اتاق اومد   

شحالی گفتم: آخ جون      صدا در اومد، مامان آیفون رو زد، منم با خو بیرون زنگ خونه به 

 عمو مثل همیشه  عمو ردا، بعد  رفتم سمت در، همین که عمو اومد سریع پرید  بغلش،   

 ید و گفت: سم  عسل عموبحوحسپدرانه سرمو 

قیافمو جمع کرد ، اه ایش باز اسم این دختره رو آورد، چشمم به کوهیار افتاد که سرشو  

 انداخت پایین و آرو  خندید، تو دلم گفتم: زهرمار رو آب بخندي

به حرف  ید  و رفتیم داخل، مامان نشست پیش خاله و شرور کردن    بحوحس خاله رو هم 

 زدن، همین که خواستم بشینم مامان گفت: آوا ساالد مونده، لطفا برو درست کن

 خاله: زحمت نکش عزیز  نمیخواد

 نه خاله جون چه زحمتی _

رفتم به طرف آشتتپزخونه و شتترور کرد  به خرد کردن کاهوها، همونجور حواستتم به    

 کاهوها بود که یکی گفت: یه لیوان آب

، بخاطر همین چون چاقو تیز بود یکم دستتتتمو برید ، یه آخ     ته دلم از ترس خالی شتتتد  

 گفتم و کوهیارو چپ چپ نگاه کرد 

 کوهیار: آخ آخ دستتو بریدي دست و پا چلفتی؟

شم نتونم یه لیوان آب       _ شم بهتر از اینه که مثل تو چمق با ست و پا چلفتی با من اگه د

 واسه خود  بریز ، رفتم سمت سینک دستمو گرفتم زیر آب

 اومد نزدیکمو گفت: ببینم چی شده؟
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 الز  نکرده _

تو یه حرکت دستمو از زیر آب کشید بیرون، یه نگاه بهش انداخت و گفت: چیزي نشده  

  که، گفتم هنوز  مثل بچگیاب لوسیا

حرصم گرفت اومد  یه چیزي بارش کنم که سریع از آشپزخونه زد بیرون، حاال فهمید      

قد مرض بریزه، باز  بهم گفته بود لوس، بیشتتتعور   اصتتتم آب نمیخواستتتت اومده بود ف 

همش در حال تیکه انداختن به من بود، نه به اون موقع ها که هر کی بهم میگفت لوس            

اخماش میرفت تو هم، نه به االنححح باشه پسر خاله بچرخ تا بچرخیم، دستمو چسا زخم      

 زد  و دوباره شرور کرد  به درست کردن ساالد

 

کار  از آشتتپزخونه اومد  بیرون که دید  از باال ستترو صتتدا میاد، از   بعد از تمو  شتتدن 

 همونجا بلند گفتم: آرین و کاوه کمتر سرو صدا کنید

 مامان همونطور که بلند میشد گفت: آوا جان بهتره میز شا  و بچینیم

مدن                 که میز و چیدیم همه او عد از این مان کمک کنم، ب ما به  تا  چشتتتمی گفتم و رفتم 

شستن، از     شرور        ن شست رو به رو ، لبخند خبیثی بهم زدو  شانس خوبم کوهیار دقیق ن

 کرد به خوردن

 نخیر این میخواست تمفیه اون شا و سر  در بیاره ولی کور خونده

 منم لبخندي زدمو شرور کرد  به خوردن

وستتد  ذا خوردنمون بود که گوشتتیش زنگ خورد، با یه ببخشتتید پا شتتد رفت تا جواب  

شتم رفت  شون به  ذا         بده، دا س سر ، همه حوا شا میکرد  که فکره خبیثی زد به  شو تما ن
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خوردن و حرف زدن بود، یه لیوان برداشتم و پر از نمک توش ریختم، بعدشم لیوان و با 

دوغ پر کرد  و آرو  گذاشتتتم کنار بشتتقابش، یه نگاه دیگه به جمع انداختم که خدا رو  

سش نبود، لبخنده پت و پهن     سی حوا شرور کرد  به خوردن   شکر باز  ک ی زد ، بیخیال 

  ذا 

بعد از چند لح ه اومد، اونم شرور کرد به ادامه  ذا خوردنش، همه حواسم بهش بود که 

کی لیوان رو برمیداره، انت ار  زیاد طول نکشتتید، همین که  ذاش تمو  شتتد همه لیوان   

 رو یه سره سر کشید که یهو به سرفه کردن افتاد

 آي دلم خنک شد

 با نگرانی گفت: اي واي چی شد پسر ؟ مامان

 کوهیار همونطور که سرفه می کرد بریده بریده گفت: چیزي نیست خاله

منم خودمو نگران نشتتون دادمو گفتم: وااي پستترخاله بیا یه لیوان آب بخور، لیوان آبی  

شم بقیه بهش زد ، کوهیار      ستش، یه لبخنده کج و موزیانه هم دور از چ ریختم و داد  د

ستم با        که ف ش شید، منم ن سر ک همیده بود کاره منه، لیوان آب رو با حرص از  گرفت و 

 خوشحالی بقیه  ذامو خورد  و تو دلم گفتم: تا تو باشی دیگه بهم تیکه نندازي

 ....بعد از  ذا دوره هم نشسته بودیم چاي می خوردیم که

 

 عمو ردا گفت: راستش علی جان می خواستم یه مودوعی رو بهتون بگم

 بابا: جانم؟ چی شده؟ خیره



                 
 

 

 zahra.N  |آواي احساس رمان 

 

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

 کنید

 

43 

 

 عمو: خیره، بعد  یه نگاه به من انداخت

 یا خدا یعنی چی شده؟

عمو رو به بابا ادامه داد: راستش اون شبی که ما واسه کوهیار جشن گرفته بودیم یکی از      

سم فربد از این دختره            شون به ا سر سم آقاي نائینی هم دعوب بودن، که پ ستا  به ا دو

ده، حاال ما رو واستتتطه کردن که اگه اجازه بدین بیان واستتته           شتتتیطون ما خوشتتتش اوم  

 خواستگاري

 ...با شنیدن اسم فربد قلبم هري ریخت، اصم انت ارشو نداشتم اینقدر سریع

همه ستتاکت بودن، یاد حرف نیما افتاد  که بهم گفته بود اگه تا چند وقت دیگه فربد از   

وردن حرف نیما لبخندي زد  که از  خواستتتگاري نکرد استتمشتتو عوض میکنه، با به یاد آ

 چشم کوهیار دور نموند، چون اونم با یه پوزخند منو نگاه کرد

اه اه االن فکر میکنه خواستتتتگار ندید ، تو دلم به نیما فحش داد  که نبودشتتتم باعث            

دردسر بود، با صداي بابا که رو به عمو ردا داشت حرف میزد به خود  اومد ، حواسمو        

 ...داد  بهشون

 

 بابا: به ن رب خونواده خوبی هستن؟

 عمو: بله هم خودش هم خونوادش از هر لحار عالین

 بابا: خا تصمیم با خوده آواست من دخالتی توش نمیکنم
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حاال همه نگاه ها رو به من بود، مامان و خاله که تا اون لح ه ستتاکت بودن، حاال منت ر به 

 ر خجالت نکشیده بود من چشم دوخته بودن، واي خدا جون تا حاال اینقد

  ...با من من شرور کرد  به حرف زدن: خاححح خاححح چیزه

 عمو: خجالت نکش دختر  اگه توا  خوشت اومده بگو

 به بقیه نگاه کرد  سرمو انداختم پایین و گفتم: خا من باید فکرامو بکنم

 عمو: آره دختر  زود نمی خواد تصمیم بگیري، حرفه یه عمر زندگیه

 رمو انداختم پایینخجالت زده س

 ...بزرگترا شرور کردن به حرف زدن، منم ناخواسته رفتم تو گذشته ها

یادمه عروستتیه یکی از فامیم بود، منم از این لباستتاي عروستتکی پف دار پوشتتیده بود ،  

 داشتم با ذوق به عروس نگاه می کرد  که کوهیار اومد پیشم

 در خوشگلهبا ذوقی کودکانه گفتم: کوهیار نگاه کن عروس چق

 چون سرو صدا زیاد بود کوهیار د  گوشم گفت: دوست داري توا  یه روز عروس بشی؟

 دستامو به هم کوبید  و با همون لحن بچگانم گفتم: آره آره خیلی دوست دار 

 دوباره د  گوشم گفت: خود  زودي میا  خواستگاریت

 یه خنده از سر ذوق کرد  بعد دوباره به عروس داماد چشم دوختم
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با ستترو صتتداي آرین و کاوه به خود  اومد ، کامم  رق خاطراتم شتتده بود ، یه لح ه    

چشمم رفت پی کوهیار دید  باز  داره با یه پوزخند نگاهم میکنه، سریع مسیره نگاهمو     

عوض کرد ، اي واي االن فکر میکنه اینقدر هول شتتتد  از همین حاال دار  به فربد فکر        

 !!چقدر من امشا سوتی میداد میکنم، لعنت به این شانس، 

 

اونشتتا بعد از اینکه خاله اینا رفتن رو تختم دراز کشتتید  و به فربد فکر کرد ، پستتره   

خوبی بود، هم با شتتتخصتتتیت بود هم مؤدب، از ن ر تیپ و قیافه هم خوب بود، بیشتتتتر  

رفتارش بود که باعث میشتتتد قیافش به دل بشتتتینه، فقد چیزي که زیاد تو ذوق میزد،             

خیلی آرومش بود، عسل واسه یه بار  که شده بود حرف درستی زد، اون آرو   شخصیت

من پر از شتتیطنت، اینقدر فربد آرو  بود که اگه من بدترین کار دنیارو هم میکرد  فکر  

کنم همه رو با لبخند جواب میداد، منم یه مرد شیطون و خشن رو به یه مرد آرو  ترجیف  

 ...ن بهش فکر نکنم و بخوابممیداد ، ترجیف داد  بیشتر از ای

 

امروز پنج شتتنبه بود دیگه داشتتتیم به روزاي آخر ستتال نزدیک می شتتدیم، دلم هواي    

که می گرفت می رفتیم شتتتاه           یا دلمون  تا منو رو یارب کرده بود، معموال بعضتتتی وق ز

 عبدالع یم، با این فکر زنگ زد  به رویا

 همینکه گوشی رو برداشت شرور کرد تند تند حرف زدن

رویا: به به رفیق شفیق معلو  هست کجایی؟ خبر نمیگیري اصم، نمیگی رویا مردي زنده     

  اي؟

 وااااي رویا یکم زبون به دهن بگیر منم حرف بزنم بابا _
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 رویا: بنال بینم

 بی ادب، بگو ببینم امروز چیکاره اي؟ _

 رویا: بیکاره

 خوبه، میاي بریم زیارب؟ _

  رویا: مثبت بازي؟

 تم: آره مثبت بازيبا خنده گف

 رویا: پایم بریم

راستتتتی رویا میخوا  خانو  بزرگم بیار ، چند وقت پیش میگفت دلش هواي زیارب          _

 کرده

 رویا: آره بیار مامانی رو

 ...پس ساعت شش میا  دنبالت حادر باش _

سه        شیطونی کردناي منو رویا زیاد خوب نبود ولی خا وا با اینکه ودع لباس پوشیدن و 

 ده یه احترا  خاصی قائل بودیم، عاشق این مثبت بازیامون بود اما  زا

ستتتریع رفتم یه دوش گرفتم، موهامو خشتتتک کرد  بعد  با کلیپس باال ستتتر  جمعش  

کرد ، رفتم سر وقت لباسا ، یه شلوار جین رنگ روشن پوشید  با یه مانتو به رنگ آبی      

سر  کرد ، موهامو داد      ساتن همرنگش رو  سري  سري رو  فیروزه اي، رو   تو بعد  رو

ستم بابا منو ببینی کلی ماچم میکنه، چادر عربی       شده بود  میدون سفتش کرد ، با نمک 

 رو هم سر  کرد  و از اتاق اومد  بیرون
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 مامان و بابا و آرین تو حال نشسته بودن داشتن میوه می خوردن

 آرین اول منو دیدو بلند گفت: آبجی چه خوشگل شدي

با لبخند نگا  کردن، منم به روشتتون لبخندي پاشتتید  که بابا گفت: بیا  بعد  مامان و بابا 

 اینجا ببینمت دختر گلم

 یدبحوحسرفتم پیشش نشستم اونم سرمو 

 مامان: به سممتی کجا ؟

 میخوایم بریم شاه عبدالع یم،منو رویا و خانو  بزرگ

 ز عسلیهیبابا دستی به سر  کشیدو گفت: برو دختر  خدا پشت و پناهت، سوئیچم رو م

 مرسی باباجون _

 مامان: آوا جان مواظا باشید، به خانو  بزرگم سم  برسون

 همونطور که به سمت در میرفتم گفتم: چشم مامان

 سوار ماشین بابا شدمو رفتم دنبال رویا

رویا از در خونه اومد بیرون، اونم چادر عربی ستترش کرده بود، چه ناز شتتده بود، وقتی   

سم  به رفیق مثبت خود ، خنده اي کرد  و گفتم: سم  خوشگل     سوار ماشین شد گفت:    

 خانو  خوبی؟

 رویا: توپه تو ، اصم هر وقت مثبت میشیم انرژي میگیر 
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 دوتایی خندیدیمو راه افتادیم به سوي خونه خانو  بزرگ

 همینکه رسیدیم و از ماشین پیاده شدیم دیدیم ماشین نیما جلو در پارکه

 

 ه به ببین کی اینجاسترو به رویا گفتم: ب

 رویا: اي واي باز این پسره خل و چل اینجاس که

 اووووي با داداشم درست صحبت کنا _

 رویا: بشین سر جاب بابا

 با خنده زنگ درو فشرد 

 بعد از چند لح ه صداي نیما اومد: بله؟

 منم _

 نیما: منم کیه؟

 نیما منم آوا درو باز کن _

  نیما: بجا نمیار  خانو 

 ص گفتم: اومد  باال حسابتو می رسمااابا حر

شماها          ست دخترامی؟ آره؟  ستا ببینم نکنه از دو شی؟ وای نیما: برو خانو  چرا مزاحم می

 چرا دست از سر  برنمیدارین، تا اینجا هم ردمو زدین؟
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منو رویا داشتیم از خنده میترکیدیم، البته نیما نمیدونست رویا با منه وگرنه عمرا جرأب    

 حرفا رو بزنه میکرد این

 رویا به حرف اومدو گفت: آقا نیما ما فقد مهمون خانو  بزرگ هستیم

 یه لح ه هیچ صدایی نیومد بعد در با صداي تیکی باز شد

 همونطور که می خندید  رو به رویا گفتم: بچه خودشو خیس کرد فکر کنم

 رویا هم زد زیر خنده و با هم وارد حیلد شدیم

تمون با نماي قدیمی بود، دور تا دور حیاط با چه بود و پر از  خونه خانو  بزرگ یه ستتاخ 

گل و گیاه که خانو  بزرگ عاشقشون بود، وقتی وارد حیاط می شدي بوي گلهاي شا بو 

و نرگسی مستت می کرد، یه حوض کوچیک وسد حیاط بود که توش چند تا ماهی قرمز     

شتتمعدونی بود که جلوه  کوچولو بازیگوشتتی می کردن، دور تا دور حوض گلدون گلهاي 

صلمون          شه حیاط یه میز بزرگ بود که هر وقت حو ضاي حیاط داده بود، گو صی به ف خا

سر میرفت میرفتیم می نشستیم اونجا و خانو  بزرگ از سماور کنار دیوار واسمون چاي       

می ریخت، پدر بزرگم چند ستتالی می شتتد که فوب شتتده بود بعد از اون جریان خانو     

می کرد و اصتترار ما واستته اینکه بیادو با ما زندگی کنه بی فایده بود،   بزرگ تنها زندگی

 چون عاشق خونه و اون حیاط زیباش بود

 از حیاط که رد شدیم رفتیم داخل ساختمون

 

 همین که وارد شدیم چشمم افتاد به کوهیار که کنار خانو  بزرگ نشسته بود

 ...اینم که اینجاست
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شماش اندازه   شده بود، از قیافش خند  گرفت بیچاره تا     کوهیار از دیدنم چ شقاب  یه ب

 حاال منو اینطوري ندیده بود

 سم  بلند باالیی کرد  و پرید  بغل خانو  بزرگ

 خانو  بزرگ: سم  به روي ماهت عزیزدلم، چقدر ناز شدي قربون چشماب

 مرسی خانو  بزرگ _

 رویا هم سم  کردو نشست رو کاناپه

 از نیما خبري نبوددوره اتاقو دید زد  ولی 

 رو به خانو  بزرگ گفتم: این پسره ي ایکبیري کجاست؟

 خانو  بزرگ همونجور که لبخند میزد گفت: نمیدونم فکر کنم از در پشتی فرار کرد

همه زدیم زیر خنده که همون لح ه نیما ستتترو کلش پیدا شتتتدو گفت: خبه خبه کمتر             

سمت رویاو با       شو کرد  سر   یبت کنید، بعد رو شت  سم  رویا خانو  جون    پ ناز گفت: 

 خوب هستین؟

  رویا با لبخند و یکم خجالت گفت: سم  ممنون

نیما با خنده گفت: میبینم که بچه هاي شیطون تغییر چهره دادن، بعد رو کرد به کوهیارو  

 گفت: میبینی کوهیار اینا میرن امامزاده هارو گول میزنن تا براشون شوهر پیدا بشه

 : خانو  بزرگ نگاش کنبا اعتراض گفتم
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شما باید نگران          شوهر فراوونه  سه اینا  سر، وا خانو  بزرگ: نیما چیکارشون داري آخه پ

 خودتون باشین که زن گیرتون نمیاد

 منو رویا زدیم زیر خنده

نیما اومد یه چیزي بگه که حرفشتتتو قطع کردمو گفتم: دیگه ستتتکوب کن حرفی واستتته  

انو  بزرگ و گفتم: خانو  بزرگ پاشتتین حادتتر  گفتن نمونده، بعد رومو کرد  ستتمت خ

 شین که میخوا  ببرمتون شاه عبدالع یم

خانو  بزرگ ذوق زده گفت: خدا خیرب بده مادر، بعد  آرو  بلند شتتتدو رفت تا آماده            

 بشه

یه لح ه چشتمم افتاد به کوهیار که با لبخند نگا  میکرد، باز خدا رو شتکر دیگه پوزخند    

 یه بار مهربون شدرو لباش نبود، چه عجا 

 با صداي نیما به خود  اومد : ما هم میایم

 نچ نمیشه _

 نیما: چرا اونوقت؟

 یه نگاه به سر تا پاش انداختمو گفتم: چون زیادي سوسول میزنی

رویا خندید که نیما گفت: ایرادي نداره االن میر  کت شتتتلوار آقا جون خدا بیامرزو می            

 ...بپوشه پقی زد  زیر خندهپوشم، از تصور اینکه نیما اونا رو 
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خمصه قرار شد من ماشینم و همونجا بذار  با ماشین نیما بریم، بعد از چند ساعتی که تو 

راه بودیم باالخره رسیدیم به امامزاده، واقعا اون مکان یه آرامش خاصی داشت، با لبخند  

  تند رفت وارد شتتدیم که همون لح ه مؤذن شتترور کرد به اذان گفتن، خانو  بزرگ تند

داخل تا به نماز جماعت برسه، منو رویا هم رفتیم تا ودو بگیریم، کوهیار و نیما نشستن       

دو رفتیم داخل نماز خوندیم و بعد از زیارب اومدیم بیرون، یه حس      صحن، بعد از و تو 

شویی          ست ست میداد، رویا رفت د شتم که هر وقت میومد  اینجا بهم د صی دا آرامش خا

شتتتم به گنبد نگاه میکرد ، یهو حضتتور یکی رو کنار خود  احستتاس  منم همونطور که دا

 کرد 

 کوهیار: همیشه میاین اینجا؟

 گاهی اوقاب _

 کوهیار: واقعا که حس و حال آد  رو عوض میکنه

 اوهو  خیلی _

شلوارش بود گفت: یه       شم داخل جیا  ستا کوهیار همونطور که به گنبد زل زده بود و د

 چیزي رو میدونستی؟

 چیو؟ _

 کوهیار: این مدل امروزیت به دل میشینه

با تعجا نگاش کرد  که با لبخند از  جدا شتتدو رفت، همونطور که پشتتتش به من بود و  

 داشت میرفت گفتم: یعنی مدالي دیگم به دل نمیشینه؟

 جوابمو نداد
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 زیر لا گفتم: پسره ي پررو

 ...اما ته دلم با این حرفش یه جوري شد، یه احساس خوبی بود

سوي      بع شستیم بعد  حرکت کردیم به  د از مدتی خانو  بزرگم اومد، یکم داخل حیاط ن

 ...خونه

 

 11:30رو نشون میداد از خواب بیدار شد ،    10صبف با صداي آالر  گوشیم که ساعت      

با رویا تو کتابخونه دانشتتگاه قرار داشتتتم، تا یکم رو پایان ناممون کار کنیم، بعد از چند   

کتابخونه زدیم بیرون که سه تا از پسراي کمسمون اومدن به سمت       ساعتی کار کردن از 

 ما

 ماهان: به به سم  آوا خانو  و رویا خانو ، کجایین بچه ها پیداتون نیست

 لبخندي زدیم و سم  دادیم

میمد: بچه ها چهارشتتنبه ي آخر ستتال که یادتون نرفته؟!! همون جاي همیشتتگی، قراره   

 بترکونیما

 ما نیایم آخه رویا: مگه میشه

 آره بابا حتما میایم _

ماهان با خنده رو به من گفت: جان من اون نیما رو هم با خودب بیار یکم بیشتتتتر خوش  

 بگذره بهمون

 با خنده گفتم: میارمش اصم بدون اون که نمیتونم بیا 
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چند باري با بچه هاي دانشتتگاه بیرون رفته بودیم نیما هم بود، اینقدر مستتخره بازي در  

 .یاورد که بچه ها عاشقش شده بودنم

 ...از بچه ها خداحاف ی کردیم و رفتیم خونه

امروز چهارشتتنبه بود از بیرون کلی صتتداي ترقه و جیغ میومد، دیروز با رویا رفته بودیم  

 .خرید و کلی لباساي نو خریده بودیم، امشبم که قرار بود با بچه ها بریم خوش گذرونی

امشتتتا باهامون بیاد وگرنه بابا اجازه نمیداد تا نصتتتفه شتتتا              رفتم زنگ بزنم به نیما تا    

 تنهایی بیرون باشم

 

 الو نیما؟ _

 نیما: ها؟

 ها و مرض کجایی؟ _

 نیما: خونه

 صداب چرا گرفته؟ چی شده؟ _

 نیما همونطور که فین می کرد گفت: سرما خورد  دار  میمیر 

 وااااي بدبخت شد  _

 داري که با یه سرما خوردگیم بدبخت میشی؟نیما: آخی تو اینقدر به من عمقه 



                 
 

 

 zahra.N  |آواي احساس رمان 

 

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

 کنید

 

55 

 

گمشتتووو قرار بود امشتتا با بچه هاي دانشتتگاه بریم قراره همیشتتگی، تو نیاي که بابا  _

 نمیذاره من بر 

 نیما: عجا، من فکر کرد  نگران منی

 با درموندگی گفتم: یعنی راه نداره بیاي؟

 نیما: نه بابا صبف زیر سر  بود 

 اه ایش خداحافظ _

قطع کرد  دیگه اعصاب هیچ چیو نداشتم، تو دلم داشتم به شانسم فحش میداد    گوشیو

که یه پیا  از نیما به دستتتم رستتید: زنگ زد  به کوهیار گفتم باهاب بیاد، بزنگ باهاش  

 هماهنگ کن

 دلم میخواست از خوشی جیغ بزنم، نوشتم خیلی می خوامت داداشی

به من بد بگذره، همیشه تما  سعیشو می    نیما همیشه همین طور بود هیچ وقت نمیذاشت   

 کرد تا خواستمو برآورده کنه، واسه همین حمایتاش عاشقش بود 

 ...با اینکه کوهیار یکم بدعنق بود ولی از هر چی بهتر بود

 

  گوشیمو برداشتم، زنگ زد  به کوهیار، سره بوق پنجم جواب داد: بله؟

ی خونستتتردیمو حفظ کرد  و  میخواستتتتم بگم چه عجا لطف فرمودي جواب دادي ول  

 گفتم: سم  خوبی؟
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 کوهیار: سم  ممنون، کاري داشتی؟

نداره، شتتتیطونه می گفت بیخیال             یه جوري حرف میزنه انگار از هیچی خبر  واااي خدا 

شکر کنم از          ستم ت سردیمو حفظ کرد  و گفتم: چیزهححح میخوا شما ولی باز  خون شکر ب ت

 اینکه امشا باها  میاي

 نیماست کوهیار: بخاطر

واي که دلم می خواست اون لح ه سرشو بکوبم به دیوار، حاال میمردي یه کلمه میگفتی      

 !!!خواهش میکنم

 آماده باش میا  دنبالت 10خمصه بخاطر هر کی، لطف کردي داري میاي، لطفا ساعت  _

  خیلی خونسرد گفت: الز  نکرده خود  میا  دنبالت با ماشین من میریم پس فعم

 ن اینکه منت ر خداحاف ی من باشه قطع کردبعد  بدو

پستتره ي احمق، اصتتم حقش بود تو دو ش نمک ریختم، وایستتتا ببینم؟ این چی گفت؟   

 ماشین خود ؟ مگه ماشین خریده؟

شتتونه اي باال انداختم و رفتم تا آماده بشتتم، یه شتتلوار جین رنگ روشتتن پوشتتید  با یه  

سر  کر        سیرمو  شال طوسی  سی،  سر ،     مانتوي کوتاه طو شتم رو  د  یه کمه کج هم گذا

یکم از موهاي خرماییمو داد  بیرون، آرایش ممیمی کرد  و رفتم پایین تا آقا تشتتریف   

 بیارن

رفتم نشتتستتتم کنار بابا که داشتتت اخبار نگاه می کرد، همین که حضتتور منو حس کرد    

 پرسید: مگه کوهیار ماشین خریده باباجون؟
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خودش گفت با ماشین خود  میا  دنبالت، حتما عمو ردا  نمیدونم بابایی نپرسید ، ولی _

 واسش ردیف کرده

شنبه        سخره بازیا چیه!! آخه چهار سري تکون داد که مامان گفت: من نمیفهمم این م بابا 

 سوري بیرون رفتن داره؟ دختر ترقه میندازن زیر پاب ناقصت میکنن

 با خنده گفتم: مامان باز شرور کردي به  ر ر زدنا

ه چیزي بار  کنه که همون موقع زنگ خونه به صدا در اومد، مامان بلند شد تا درو   اومد ی

 باز کنه، به ساعت نگاهی انداختم یه ربع دیر کرده بود

 مامان: کوهیار جان باال نمیاي؟ باشه پسر  االن بهش میگم بیاد پایین

 !!ی چیحیف که خود  دیر  شده بود وگرنه لفتش میداد  تا بفهمه دیر اومدن یعن

 ...از بقیه خداحاف ی کرد  و از در زد  بیرون

 

همین که از در حیاط اومد  بیرون چشمم افتاد به کوهیار که به ماشین تکیه داده بود، به   

به چه ماشتتینی، چه آقاي خوشتتتیپی، آوا خجالت بکش چشتتاتو درویش کن، یه تیشتترب  

شیده بود، ر        سپرب همرنگش پو شلوار ا سوخته با  د  فتم جلوتر و با لبخنجذب قهوه اي 

 گفتم: ماشین جدید مبارک

 همونطور که می رفت تا سوار ماشین بشه گفت: مرسی قابل شمارو نداره

 منم سوار شد  و گفتم: شیرینی یادب نره فقد
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رو به من کردو گفت: بله حتما شتتتیرینی هم مید  بهتون البته با یه عالمه نمک روش، به      

 شرطی که قول بدي همشو بخوري

ستامو به      خن شاره میکرد، د شت به اون روز که تو دو ش نمک ریختم ا د  گرفته بود،دا

 حالت تسلیم برد  باالو گفتم: نه ممنون من رژیمم نباید کم شیرینی بخور 

 استارب زدو گفت: باید  رژیم بگیري

 چپ چپی نگاش کرد  که گفت: خا کجا باید بریم؟ اصم قضیه از چه قراره؟

 شنبه سوري راه بندازین؟ من اعصاب این بچه بازیارو ندارمانکنه قراره چهار

اي بابااا تو که نیومده داري نق میزنی، حاال یه شا داري مارو میبري بیرونا، تو حرکت   _

کن من تو راه مسیرو بهت نشون مید ، و اینکه قضیه از چه قراره خودب میاي می فهمی،  

 ولی قبلش بریم دنبال رویا

 ....اخت و حرکت کردیه نگاه بهم اند

 

بعد از اینکه رویا رو هم سوار کردیم، وسد اتوبان بودیم که بهش گفتم بپیچه به راست     

 و بره داخل جاده خاکی، کوهیار با تعجا نگا  می کرد

 اونطوري نگا  نکن مستقیم برو سمت اون تپه _

 رویا آرو  خندید، کوهیار  سرشو تکون داد

شین ب  شن کرده بودن همه    وقتی که جلوتر رفتیم ما شم رو چه ها اونجا پارک بود یه آتی

 دورش جمع شده بودن، از ماشین پیاده شدیم رفتیم پیش بچه ها
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 یه سري پاشدن اومدن سمتمون

 داره میشه 12ماهان: پس کجایین شما آخه؟ ساعت نزدیک 

 پشت سرش میمد با یکی از دختراي کمسمون که اسمش مهدیس بود اومدن

 عرفی نمیکنی؟میمد: آوا م

برگشتتم به کوهیار نگاه کرد ، از قیافش چیزي نمیشتد خوند، رو به بچه ها گفتم: پستر     

 خالم کوهیار

ست دادن، بعدش همه رفتیم دور آتیش که     صمیمی د بچه ها رفتن باهاش خیلی گر  و 

 ماهان گفت: خا آقا کوهیار از قرار همیشگیه ما خبر دارین؟

 ا  خود  میفهممکوهیار: نه هنوز، آوا گفت می

 ماهان: خا آره امیدوار  که خوشت بیاد

 بعد رو به جمع بلند گفت: خا بچه ها وقتشه از رو آتیش بپریم

همه جیغ و ستتتوب زدن منم با ذوق گفتم: آخ جون اول من میپر  بعد  رفتم با یه پرش       

  از رو آتیش پرید ، همه دستتتت زدن، بچه ها کم کم اومدن همه چند نفري از رو آتیش 

می پریدن، بعد از مدتی آتیش رو زیاد کردن، پشتتتت ستتتر هم هفت تا آتیش روشتتتن        

 کردن، باید از وسطشون میپریدي

 ماهان با خنده: آوا خانو  ببینم حاال میتونی بپري یا نه

چند تا از بچه ها شتتترور کردن به پریدن، از اونجایی که من اهل کم آوردن نبود  پس           

 باید میپرید 
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ایستتتتاد  که همه شتتترور کردن به دستتتت زدن، یا خدا کمکم کن،          رفتم اول آتیش و

آتیشش زیاده، یعنی میتونم؟ آب دهنمو قورب داد  که همون لح ه یکی محکم دستمو    

 گرفت

 

ستتترمو آورد  باال، کوهیار بود که با لبخند نگا  میکرد،تعجا کرده بود  ولی منم بهش 

 مردن: یک، دو ، سهلبخند زد  که اون یه چشمک بهم زدو شرور کرد به ش

بعد  منو با خودش کشیدو از هفت تا آتیش رد کرد، خیلی حس خوبی داشتم، دستا  تو  

دستتتاش بود، داشتتتم نفس نفس میزد ، همه داشتتتن دستتت و جیغ میزدن، چه عجا یه 

کاري باب میل من انجا  داد، لبخند پت و پهنی بهش زد  که همون لح ه ماهان بلند               

 د شید برید لا پرتگاه دیگه وقتشهگفت: بچه ها همه بلن

همه با هم رفتیم لا پرتگاه، رویا زد تو پهلو  و آرو  گفت: چشتتتمم روشتتتن حاال دیگه 

 مثل دو تا زوج عاشق با هم از رو آتیش میپرین؟

  متعجا نگاش کرد  و

 منم متقابم یکی زد  تو پهلوش که یعنی خفه شو

 خنده اي کردو دیگه حرفی نزد

یشتتتم وایستتتتاده بود و به رو به رو خیره شتتتده بود نگاه کرد ، نیمرخش  به کوهیار که پ

آرو  بود، نفستتی کشتتید  و منم به رو به رو  نگاه کرد ، خیابون تقریبا زیر پامون بود،  

میتونستتتیم چرا اي شتتهرو ببینیم، یه من ره ي قشتتنگی بود با اون نستتیمی که می وزید  
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جا        به  یداد،  به آد  م عاده اي  تک و توک   احستتتاس فوق ال گاه کرد ، خلوب بود و  ده ن

 ماشین رد میشد، با صداي کوهیار به خود  اومد 

 قراره چیکار کنید؟

 خندید  و گفتم : یه کاره بامزه

 با همون لبخندي که داشت اخم ظریفی کرد و دوباره به رو به روش نگاه کرد

شش، پ          شت، هفت،  شمارش: ده، نه، ه شرور کردیم به  صداي ماهان همه  نج، چهار،  با 

 سه، دو، یک

 :بعد همه با هم با صداي بلند شرور کردیم به خوندن

 امشا در سر شوري دار 

 امشا در دل نوري دار 

 باز امشا در اوج آسمانم

 رازي باشد با ستارگانم

 امشا یکسر شوق و شور 

 از این عالم گویی دور 

 یهو همه اوج گرفتیم و صدامونو بردیم باالتر

 که رسم به فلکاز شادي پرگیر  
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 سرود هستی خوانم در بر حور و ملک

 در آسمان ها  و ا فکنم

 سبو بریز  سا ر شکنم

به کوهیار نگاهی انداختم که داشت با لبخند نگاهم میکرد، همونطور که داشتم میخوند     

 یه چشمک بهش زد  و دوباره به رو به رو  نگاه کرد 

 دور دیده شددیگه آخراي شعر بود که یهو چرا اي پلیس از 

همونطور که داشتتتیم میخوندیم همه فرار کردیم به ستتمت ماشتتینا، دستتت و کوهیارو     

گرفتم و کشید ، داشت با تعجا به هممون نگاه می کرد، خندید  و گفتم: بدو سوار شو  

تا بهمون گیر ندادن، انگار تازه فهمیده بود جریان چیه چون ستریع ستوار شتدو گازشتتو     

شرور کردیم به      گرفت، همه با هم حرکت شه هارو دادیم پایین و  شی کردیم تو اتوبان، 

 ...جیغ زدن

 

شین و ما و بلند گفت: خیلی خوش گذشت بچه ها، منو رویا هم با هم    ماهان اومد جلو ما

 بلند گفتیم: خیییلیییی

 ماهان با خنده گفت: شما زودتر برید ما ماشین پلیس و مشغول میکنیم

شو زیادتر کرد     سرعت شه رو      کوهیار  شی سرتو ننداز بیرون خطرناکه،  و رو به من گفت: 

 بده باال
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شه داده بود بیرون خجالت زده         شی شو از  صف بدن با این حرف کوهیار، بیچاره رویا که ن

اومد تو، منم خندمو قورب داد  و صتتاف نشتتستتتم ستتر جا ، احستتاس ستتبکی می کرد ،  

 اینقدر که جیغ کشیده بود  همه انرژیم تخلیه شده بود

عد از اینکه رویا رو رستتوندیم، تو راه برگشتتت به خونه بودیم که رو کرد  به کوهیارو   ب

 گفتم: چطور بود؟

 یه نگاه بهم انداخت و گفت: هی بدک نبود

 از حرفش حرصم گرفته بود، قرار به این باحالی رو میگفت هی بدک نبود

ت خوش گذشتتتته بود؟ خود  رو از تک و تا ننداختم و گفتم: تا حاال تو عمرب اینقدر به     

 مطمئنم تو آلمانم تا حاال چنین قراره باحالی نداشتی

 میدونستم دار  چرب میگم ولی خا نمیگفتم که روش زیاد میشد

خنده اي کردو گفت: کجاشتتو دیدي من قراراي باحال تر از اینم داشتتتم، این که چیزي   

 نبود، با حرص نگاش کرد  بعد  به حالت قهر رومو کرد  اونور

 یار: باشه بابا قراره شما هم جالا بودکوه

 برو بابا بی ذوق _

 خندیدو گفت: جدي میگم تا حاال اینجوریشو ندیده بود 

 زد رو ترمز، جلو در خونه بودیم، با لبخند بهم نگاه کردو گفت: خوش گذشت امشا

 ...منم مثل خودش یه لبخند زد  و گفتم: میدونم بخاطر نیما اومدي ولی باز 
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 یدو گفت: تشکر الز  نیستحرفمو بر

لبخند  پررنگ تر شد و گفتم: ولی من نمیخواستم تشکر کنم، می خواستم بگم ولی باز  

 وظیفت بود و باید از خداب باشه که منو همراهی کنی

با چشماي گشاد شده داشت نگا  میکرد که من با خنده سریع از ماشین پیاده شد  و به        

شتم یه نگاه به    ش انداختم که دید  داره با حرص نگا  میکنه، دو تا  سمت در رفتم، برگ

صیش              شتر حر ستم بی سش تکون داد ، میدون صورب باي باي وا ستامو آورد  باال به  د

میکنه، با خنده وارد حیاط شتتد  درو بستتتم، همون لح ه ماشتتین اونم از جا کنده شتتد و   

 رفت

جور که زیرلا  واي که چقدر خوب حالشتتو گرفتم، پستتره ي از خود رادتتی، بعد همون  

 ...اداشو در میاورد  رفتم سمت خونه، هی بدک نبود، باشه بابا قراره شما هم جالا بود

 

 مامان مامان پس این سمنو کجاست؟

همونجا رو اپن گذاشتم دختر ، سمنو رو از رو اپن برداشتم، ریختم تو ظرف مخصوصش  

سال نو از راه م          سین، چند دقیقه دیگه  سفره هفت  سر  شتم  شور و     و گذا سید، یه  ی ر

هیجان خاصتتی داشتتتم، بابا قرآنی که تو دستتتش بودو بستتت گذاشتتت کنار ستتفره هفت 

ستتتین، مامان و آرینم نشتتتستتتتن دوره ستتتفره، همون لح ه صتتتداي یا مقلا القلوب از  

شه              سال خوبی با سال  ستم، از ته دل آرزو کرد  که ام شما  رو ب شد، چ تلویزیون بلند 

 واسم در کنار خونواد 

بووووما پیچید تو خونه، چشتتمامو باز کرد  پرید  بغل بابا ماچش کرد  بعد  صتتداي 

 ید بحوحسعیدیم رو ازش گرفتم، مامان و آرینم 
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 مامان: بچه ها آماده شید که بریم خونه خانو  بزرگ

رفتم به اتاقم تا آماده بشم، لباساي نو رو تنم کرد ، بعد از کلی جلو آینه موندن باالخره    

 قیه هم آماده بودن، سوار ماشین شدیم رفتیم به سمت خونه خانو  بزرگرفتم پایین، ب

ی  حوحس بوقتی رسیدیم دیدیم همه تو حیاط نشستن گل میگن و گل میشنفن، با همه رو     

کرد ، رفتم سمت نیما و کوهیار که پیش هم نشسته بودن، دست داد  باهاشون که نیما        

 من چی شد؟ بحوحسگفت: پس 

 مه بخندنزد  پس کلش که باعث شد ه

 

سارا، قرار بود همین روزا با یکی از فامیمي دور      شستم پیش دختر داییم  با خنده رفتم ن

شا دیگه ندیده بودمش،         سمت کوهیار، از اون  شد  شیده  مادرش ازدواج کنه، نگاهم ک

 با یادآوري اون شا لبخندي زد  و نگاهمو ازش گرفتم، اون روز کلی گفتیم و خندیدیم

با همه قرار گذاشت که واسه سیزده بدر بریم ویمي لواسان، دیده بود  همون روز  نیما 

یا ازش            که واستتته اینجور مهمون نا بود  جاي خیلی دنجی بود، ویمي دایی ای جا رو،  اون

 ...استفاده میکردن، کلی تو دلم ذوق کرد  که قراره سیزده بدر بریم اونجا

ربد، اصتتم وقت نکرده بود  که رو تختم دراز کشتتیده بود  که یهو حواستتم رفت پیش ف

ید میگفتم؟ فربد           با تا از  جواب بگیرن، من چی  بهش فکر کنم، حتما همین روزا میان 

پسره خوب و مؤدبی بود ولی نمیدونم چرا به دل من نمینشست، یعنی تا االن هیچ حسی      

نستتبت بهش نداشتتتم، از خیلیا شتتنیده بود  که عشتتق بعد از ازدواج به وجود میاد ولی    

ود  زیاد بهش اعتقاد نداشتم، اصم من نمیتونستم با شخصیت خیلی آرومش کنار بیا ،       خ

 ...نفس عمیقی کشید ، ترجیف داد  بخوابم و بیشتر بهش فکر نکنم
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صتتبف با نوري که از پنجره اتاقم به چشتتم میخورد بیدار شتتد ، از تخت اومد  پایین به   

اري رو با ولع بلعید ، هوا عالی بود، یه     طرف پنجره رفتم، پنجره رو باز کرد  و هواي به  

صبف دل انگیز، برگ درختاي حیاطمون همه سبز شده بودن، چشمامو بستم نفس عمیقی  

 ...کشید  که خیلی ناخودآگاه تو گذشته  رق شد 

سال نو برا  خریده بود و تنم کرد ، منت ر موند  تا مهمونا       سه  ساي نویی که مامان وا لبا

ه اینا بیان اینجا، منم تو عالم بچگی کلی ذوق داشتتتتم تا لباستتتاي         برستتتن، قرار بود خال  

 جدید  رو و موهایی که مامان واسم بافته بودو دو طرفم ریخته بود به کوهیار نشون بد 

 وقتی زنگ خونه به صدا در اومد تند تند رفتم تو حیاط تا خود  درو باز کنم

 مامان: آوا یواش تر میخوري زمین

دا بغلم کرد و لپم و   درو که باز کرد  س عمو ر شت زمین رفتم   بحوح ید، همینکه منو گذا

  پیش کوهیار، چین دامنم رو با دستا  گرفتم، رو به کوهیار گفتم: خوشگل شد ؟

کوهیار با مهربونی دستتتی به ستتر  کشتتید و گفت: تو همیشتته خوشتتگل بودي کوچولوي  

 شیطون

 ...لوي شیطوناز گذشته ها اومد  بیرون، زیر لا زمزمه کرد : کوچو

صم من           ست تکون داد ، ا سر  رو به چپ و را شته بود،  سم گذا سمی بود که کوهیار وا ا

 .چرا همش به گذشته ها فکر میکنم؟ خودمم جواب این سوال رو نمیدونستم
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امروز آخرین روز عید بود، بعد از امروز باید می نشتتتستتتتم فقد رو پایان نامم کار می          

ش   سان حرکت کردیم، هوا با اینکه آفتابی   کرد ، صبف زود همه آماده  دیم و به طرف لوا

 .بود واي زیاد گر  نبود

وقتی رسیدیم، با بون ویم در رو واسمون باز کرد، شیشه ي ماشین رو داد  پایین، هواي  

بهاري رو فرستاد  به ریه ها ، حیاط باغ پر از درختاي جورواجور بود که پشت سره هم    

سد باغ خودنمایی       شکوفه زده بودن به رنگاي  صورتی، یه خونه ویمیی بزرگ و سفید و 

می کرد، یه حوض نه چندان بزرگ و پشتتتت خونه هم که یه عالمه گل و چمن بود، از             

ماشین پیاده شدیم رفتیم سمت ویم، با همه سم  و احوال پرسی کردیم که یه دفعه اون       

 ...چیزي که انت ارشو نداشتم دید ، آقاي نائینی با خونواده

 حتما عمو ردا دعوتشون کرده، باهاشون رسمی احوال پرسی کرد ، نشستم پیش نیما

 نیما با شیطنت گفت: بهت نگفتم آوا خانو ؟

 چیو؟ _

 !!!نیما: اینکه این شازده پسر ازتون خواستگاري میکنن

داشتتتم جوابش رو میداد  که پستتر داییم پدرا  که چند ماهی میشتتد ازدواج کرده بود   

 یاد والیبال؟گفت: کی م

 همه با ذوق پاشدیم که بریم حیاط

  از کوهیار خبري نبود، یعنی نیومده بود؟

 ...همه رفتن پایین منم رفتم باال تا تو یکی از اتاقا لباسمو عوض کنم بعد بر 
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سارا خانو  با نامزد گرامیشون نشستن          باال دوتا اتاق داشت، اولی رو باز کرد  که دید  

میگیرن، از شتتتاینکه در نزده بود  و یهو وارد اتاق شتتتد  خجالت       دارن دل میدن قلوه  

کشید ، سم  سر سري کرد  و سریع از اتاق زد  بیرون، خود  و پرب کرد  تو اتاق رو 

 ...به رو که همون لح ه با یکی سینه تو سینه شد 

 

 ترسید  و بلند گفتم: ههههییییییی

 !کوهیار با پوزخند گفت: نمیگم حواس پرتی؟

 !ن حواسم پرته یا تو که عین عجل معلق جلو  سبز میشی؟م _

 کوهیار همونجور که به در تکیه میداد گفت: حاال چیکار داشتی؟

 اومد  لباسامو عوض کنم _

 کوهیار: آهاااا ولی متأسفم اینجا نمیشه

 اخمامو تو هم کرد  و گفتم: چرا نمیشه؟

 با دستش به خودش اشاره کردو گفت: چون من اینجا 

 خا تو که همین االن داشتی میرفتی بیرون _

برگشتتت و رفت ستتمت تخت، نشتتستتت روش و با لبخند حرص دراري گفت: ولی االن    

 پشیمون شد 

 میدونستم داره تمفیه اون شا و میکنه
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 با حرص گفتم: کوهیار پاشو برو بیرون

 با شیطنت گفت: و اگه نر ؟

ر ازوش رو گرفتم و با تمو  توانم زو رفتم جلوتر و گفتم: خود  میندازمت بیرون، بعد  ب    

زد  که تکونش بد  ولی از جاش جم نخورد، یه لح ه با تعجا نگاش کرد  که زد زیر          

 خنده و گفت: دستت نشکنه کوچولو

با این حرفش بیشتتتتر حرصتتتم گرفت، دوباره هولش داد  که باز  تکون نخورد، دیگه        

نم با خنده داشت از خودش مثم  داشتم با دستا  میزد  تو سینش، تو سر و صورتش، او      

ستفاده کرد  و محکم هولش داد  که     دفار میکرد، تو همین حالت بودیم که از فرصت ا

شت میفتاد یه پاش اومد باال و پیچید به پاي من، منم با     شد، وقتی دا با کمر رو تخت ولو 

صتتورب افتاد  تو بغلش، یه لح ه خشتتک شتتد ، هیچ حرکتی نمیتونستتتم بکنم،گرماي   

دنش رو از رو لباسم میتونستم احساس کنم، قلبم تند تند میزد، اونم خشک شده بود و      ب

شت زد به درو منو         شم هم بودیم که یکی از پ شم تو چ شما  زل زده بود، هر دو چ به چ

 صدا کرد، آوا خانو  آوا خانو  اینجا هستین؟ میتونم بیا  تو؟

 

 اوه خداي من همینو کم داشتم، فربد بود

خود  اومد  و از رو کوهیار بلند شد  که مارو تو این ودعیت نبینه، اگه میدید   سریع به  

سر جا              سیخ  شده بود،  سته  شکر در ب ست ثابت کنه که اتفاقی بوده، خدارو  کی میخوا

وایستتتاده بود ، اگه مارو تو اتاق با هم میدید صتتورب خوشتتی نداشتتت، یکم هول کرده   

  پشت در صدا اومد آوا خانو  میتونم بیا  تو؟ بود ، کوهیار نشست رو تخت، دوباره از

 اه وقتی میبینی کسی جواب نمیده برو دیگه، قلبم تند تند میزد
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 یهو کوهیار گفت: آقا فربد من تو این اتاق خوابید ، طوري شده؟

فربد که انگار هول کرده باشتته از پشتتت در گفت: نه نه معذرب میخوا  شتتما استتتراحت  

 ومد که دور شدکنید، بعد  صداي پاش ا

 پوفی کرد  و سر  رو تکیه داد  به دیوار پشت سر 

 کوهیار: چیه؟ ترسیدي خواستگارب بپره؟

با اخم برگشتم سمتش ولی حرفی نزد ، لباسا  رو برداشتم تا بر  جاي دیگه عوض کنم  

 :که صداش متوقفم کرد

 حاال جوابت به این پسره چیه؟

 وابم به این پسره واستون مهم شده؟منم مثل خودش گفتم: حاال چرا اینقدر ج

کوهیار: مهم نشتتتده فقد میخوا  هر چه زودتر بدونم کدو  بیچاره اي رو قراره بدبخت        

کنی، برگشتم سمتش که دید  با نگاه خندونش نگا  میکنه، بالشی که زیر پا  افتاده بود 

شتم محکم پرب کرد  طرفش که اونم تو هوا گرفتش، خندش بیشتر شد که     ن م و بردا

 از اتاق زد  بیرون

 ...پسره ي عودی همش میخواد حرص منو دربیاره، درستش میکنم وایستا

 

رفتم به سمت دستشویی تا اونجا لباسم رو عوض کنم، بعد از اون رفتم تو حیاط، بچه ها     

 داشتن والیبال بازي میکردن

 نیما بلند گفت: پس کجایی دختر؟ یاال بیا تو تیم من
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 اومد که نیما گفت بره تو تیم مقابل همون لح ه کوهیار 

شترور کردیم به بازي کردن، فربد با بزرگترا وایستتاده بود یه گوشته و به بازي ما نگاه     

میکرد، بعضتتی وقتا هم بزرگترا با هم همکم  میشتتدن، مامانا هم که یه گوشتته نشتتستتته  

 .بودن و با هم صحبت میکردن

 رد  بگیرمشوندربه هاي کوهیار خیلی سنگین بود جرأب نمیک

وسد بازي نیما یه لح ه صدا  کرد تا حواسم رفت پیشش یهو تو  فرود اومد رو سمت       

چپ صتتورتم، تقریبا پرب شتتد  رو زمین، صتتورتمو با دستتتا  گرفتم و ستتر  رو آورد   

صداي فربد اومد که داشت دستامو به نرمی باز       سمتم بعدش  پایین، اولین نفر نیما اومد 

 میکرد

 چی شد؟ بذار ببینم صورتتو فربد: آوا جان

 نیما: آوا باز کن دستاتو

 صورتم خیلی می سوخت

ست         ست کجا صورتم نگاه کرد، با ممیمت گفت: حوا ستامو باز کرد و به دقت به  فربد د

 دختر؟

 ...کوهیار باال سر  بود داشت نگا  میکرد، فکر کنم کاره خودش بود

ستتریع خود  رو کشتتید  عقا و   فربد دستتتشتتو آورد نزدیک صتتورتم، به خود  اومد  و

 گفتم: خوبم خوبم چیزي نیست

 اونم دستاش رو هوا موند و بعدش آرو  آوردش پایین
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خدا رو شتتکر بزرگترا حواستتشتتون به ما نبود، بچه ها دوباره شتترور کردن به بازي، منم  

 رفتم داخل تا دست و صورتم رو بشور 

 

سه خود  شگلم قرمزه قرمز     وقتی از تو آینه به خود  نگاه کرد  دلم وا سوخت، لپ خو   

شده بود، یکم صورتم رو آب زد  که سوزشش بیشتر شد، ترجیف داد  دیگه بهش آب       

 نزنم، دستامو شستم اومد  بیرون

ستم رامو بکشم بر            ستم و بی توجه بهش خوا شویی رو ب ست شت در بود، در د کوهیار پ

 کنار که وایستاد جلو ، سر  و آورد  پایین و با اخم گفتم: برو

 کوهیار: بذار ببینم صورتتو

 گفتم برو کنار _

 پسش زد  که بر ، مچ دستمو گرفت با اون یکی دستش خیلی خشن چونم رو آورد باال

 منم خشن زل زد  تو چشماش

نگاه به لپم کرد بعد دوباره به چشتتتما  نگاهی انداخت و گفت: کاره من نبود، پدرا  زد،            

 اونم حواسش نبود

نگاهم تغییر کرد، آرو  تر شده بود ، خیره شد  به چشماش، رنگ      با این حرفش رنگ

چشتتماش اصتتم تغییر نکرده بود، همون کوهیار دوران بچگیمون بود،یه لح ه به خود    

نداره، بعد  رامو         اومد ، دستتتتش که هنوز  زیره چونم بود و کنار زد ، گفتم: ایرادي 

یه لح ه یاده گذشتتته افتاد ، همون  کشتتید  و رفتم، اونم دیگه حرفی نزد، با این کارش 

 ...هم بازیه دوران بچگیمححح ولی زود افکار  رو پس زد  رفتم داخل حیاط
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 مردا داشتن تو حیاط کباب سیخ میزدن و زنها همچنان با هم گپ میزدن

 منم رفتم پیش نیما که داشت کبابا رو باد میزد

 نیما تا منو دید گفت: آخ قربون اون لپ قرمزب بشه

 تعجا گفتم: کی؟ با

 آرو  در گوشم گفت: فربد دیگه

 با مشت زد  تو بازوش که خندش بلند شد

 نیما: حاال جدي جدي جوابت چیه؟

 به احتمال زیاد نه _

 نیما همونجور که کباب باد میزد پرسید: چرا؟

خا چون عمقه اي بهش ندار ، نمیگم پستتره بدیه نه، ولی خا به دل من نمیشتتینه و   _

 ل دیگهخیلی دالی

 نیما: آخ قربون اون دلت بشه

 با داد گفتم: نیماااااااا

 نیما خندید، سیخ کباب و داد دستم گفت تحویل بد  به خانوما
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داشتتتم میرفتم که پدرا  اومد پیشتتم و گفت: آوا من معذرب میخوا ، ببخشتتید که تو    

 خورد تو صورتت

بود  گفتم: اوال که تقصیر تو ن ناراحتی از چشماش میبارید، به روش لبخند مهربونی زد  و  

 خود  حواس پرتی کرد  بعدشم بازي اشکنک داره سر شکستنک داره

اونم خندید که من رفتم ستتتمت مامان، ستتتیخا رو داد  به مامان که خانو  نائینی گفت:                 

 ماشااهلل چه دختري

 لبخندي زد  که مامان گفت: لطف دارین

 ب ما رو ندادیاخانو  نائینی: آوا خانو  یادب باشه هنوز جوا

سی        سر  و انداختم پایین، اي بگم خدا چیکارب کنه نیما، دیگه ک شید ،  یکم خجالت ک

 :نبود بگی سیخ تحویل اینا بده،با خود  درگیر بود  که خاله به داد  رسید

 دختر  خجالت میکشه خانو  نائینی، به وقتش جوابتونم میده

 برو دختر  برو این گوجه هارو بده به نیما

 ...قربونت بر  خاله که به موقع هوامو داشتیآي 

 

 بعد از  ذا همه رفتن واسه استراحت، منم رفتم تا یه گشتی تو باغ بزنم

 رفتم بین درختا با ولع اکسیژن گرفتم، چه عطر خوبی بود، فضاشم که روح نواز بود

  چشما  رو بستم یه د  و بازد  داد  که یه صدایی از پشت سر  اومد
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 م که فربد رو دید سریع برگشت

 دستمو گذاشتم رو قلبم و گفتم: واي ترسید  آقا فربد

 با مهربونی لبخندي زدو گفت: معذرب میخوا  آوا خانو ، نمیخواستم بترسونَمتون

 منم با لبخند گفتم: اشکالی نداره _

 همونطور که به اطراف نگاه میکرد گفت: واقعا جاي زیباییه

 بله به آد  آرامش میده _

 نزدیکم شدو گفت: میتونم یه سوالی ازب بپرسم آوا؟یکم 

 تا حاال اینطوري صدا  نکرده بود، یکم هول شد ، با لکنت گفتم: بحح بله بپرسید

 خیلی به مقدمه گفت: جوابت به خواستگاري من چیه؟

 فکر نمیکرد  اینقدر صریف این سوال رو از  بپرسه

 حاال باید چی میگفتم؟ تو بد موقعیتی بود 

دور دید  آرین داره بدو میاد سمتم و با صداي بلند میگه آبجی آبجی بیا مامان کارب   از 

 داره

 آخیش الهی قربون دهنت بر  داداشم

ستتریع یه ببخشتتید گفتم، خواستتتم از کنارش رد بشتتم که مچ دستتتم و گرفت و گفت:    

 نمیخواي جوابمو بدي آوا؟
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 ته دلم یه جوري شد، سکوب کرد 

 م خوشبختت کنمفربد: باور کن میتون

 دلم گرفت، خجالت میکشید  بهش بگم نه

دستتتمو از میون دستتتاش کشتتید  بیرون و گفتم: جواب رو به عمو ردتتا میگم که بهتون  

 بگه، بعد  سریع ببخشیدي گفتم و ازش دور شد 

 ..اوووف چقدر سخت بود حرف زدن پیشش

 ما اونجا بودنوارد ویم شد  ولی کسی تو سالن نبود، رفتم سمت اتاقی که خانو

 مامان دراز کشیده بود و داشت با بقیه حرف میزد

 مامان با من کاري داشتی؟ _

 مامان با تعجا گفت: نه دختر  چیزي شده مگه؟

 یه لح ه گیج شد  ولی به خود  اومد  و گفتم: نه نه شما استراحت کنید

 ... فقد دستم به این پسره برسه

به من نشسته بود داشت تو حیاط با کاوه بازي     اومد  بیرون رفتم سر وقت آرین، پشت   

 میکرد

سرش رو خم کرد و با آخ و اوخ بلند         شو پیچوند  و بلندش کرد ،  ش شت رفتم گو از پ

 شد
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 حاال دیگه منو سرکار میذاري آره؟ _

 آرین: نه نه آبجی سرکار چیه؟ چی شده مگه؟

 به من دروغ نگو آرین، مامان که با من کاري نداشت _

جور که میخواستتت از دستتت من خمص شتته گفت: بخدا تقصتتیر من نیستتت   آرین همون

 کوهیار گفت بیا  این حرفو بزنم

 با شنیدن اسم کوهیار دستا  شل شد و گوش آرین رو ول کرد 

رفتم تو فکر، کوهیار؟ چرا باید اینکارو بکنه؟حتما دوباره خواستتته حال منو بگیره، ببین   

 چقدر نشسته هرهر بهم خندیده

 ...قا کوهیار دار  واستباشه آ

 

  رفتم داخل تا یکم استراحت کنم ولی هر کاري کرد  خوابم نبرد

 سارا هم که با معشوقش خوش بود

یه لح ه رفتم تو فکر نیما و یه نقشتته ي پلید اومد تو ذهنم، یه لبخند پت و پهن اومد رو 

 لبم، پاشد  از اتاق رفتم بیرون تا ببینم نیما کجاست

 و کوهیار تو سالن جلو تلویزیون دراز کشیده بودن، دیگه کسی اونجا نبوداوه اوه نیما 

پاورچین پاورچین رفتم داخل حیاط، یه ستتطل برداشتتتم و از حوض پر از آب کردمش،   

 دوباره آرو  آرو  برگشتم تو سالن
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واي که چقدر هیجان داشتم، اینطوري میتونستم حال کوهیار  بگیرمو مثل خودش بهش   

 وق آرو  رفتم سمتشون، پشتشون به من بودو همه حواسشون به تلویزیونبخند ، با ذ

 رفتم باال سرشون، سطل آب و آورد  باال یه مرتبه همه ي آب رو خالی کرد  روشون

 هر دوتاشون مثل وحشیا از جا پریدن و یه هییییین بلند گفتن

 شُک بودنیما دستاشو از هم باز کرده بود، دهنشم یه متر باز بود، بدجور تو 

سرو کلش         شرتش و که به تنش چسبیده بود گرفته بود و آب از  ستاش تی کوهیار  با د

 می ریخت

هنوز تو شک بودن و متوجه من نشده بودن، با دیدن قیافشون دیگه نتونستم جلو خود       

و بگیر ، دستا  و رو زانو  گذاشتم، خم شد  تا میتونستم خندید ، همونطور که داشتم        

 دوتاشون به هم نگاهی کردن و یهو به سمتم حمله ور شدن میخندید  دید 

 دو پا داشتم دو پا دیگه قرض گرفتم و فرار کرد  سمت حیاط

 نیما داد میزد آوا گرفتمت بیچارب میکنم

منم نمیتونستم خند  و جمع و جور کنم واسه همین یکم از نفس افتاده بود ، سرعتم کم  

 نستم اگه بگیرنم یه بمیی سر  میارنشد واي خدا داشتن بهم میرسیدن، میدو

 ...تو همین فکرا بود  که رو هوا معلق شد 

 کوهیار دستامو گرفته بود، نیما هم پاهامو، به صورب افقی منو رو هوا نگه داشته بودن

 منم شرور کرد  به جیغ زدن و دست و پا زدن
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 اول مامان از ویم اومد بیرون، پشت بندش خاله و بقیه

 یار نیما ول کنید بچمو چیکارش دارین؟مامان: کوه

 نیما: این بچه نیست که عمه، این وروره جادویه این آتیش پارس

 هم از حرفاش خند  گرفته بود هم استرس داشتم که دارن منو کجا میبرن

 یه لح ه چشمم افتاد به عمو ردا که داشت واسمون میخندید

 تعمو تو رو خدا بیا نجاتم بده، عمو دستم به دامن

 دیگه همه داشتن میخندیدن

 عمو داشت میومد به سمتم که اینا قدماشون و تندتر برداشتن تا عمو بهمون نرسه

دوباره دست و پا زد  و گفتم: نیما جون چیز خورد  بیا و آقایی کن ایندفعه رو بهم رحم  

 کن

 نیما: خفه ورپریده

 سرمو بلند کرد  سمت کوهیار

  و یه کاري بکنکوهیار جونم پسرخاله ي عزیز  ت

 ...اونم با شیطنت ابرو باال انداخت و گفت نچ
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یهو چشمم به حوض پر آب ویم افتاد که داشتیم هر لح ه بهش نزدیک تر میشدیم، باز 

ستم که یهو رو هوا معلق         شنا بلد نی ست و پا زدن و گفتم: نه ننننه من  شرور کرد  به د

 شد  و با شدب رفتم تو آب،

 زور خود  و کشید  باال، نفس نفس میزد ، آبش یخ بوددست و پا زد  و به 

 همه داشتن بجا اینکه بیان به من کمک کنن میخندیدن

 خودمو به زحمت رسوند  لبه ي حوض

 نیما و کوهیار و عمو ردا باال سر  وایستاده بودن و بهم میخندیدن

  ستتتفادها تفرصتت از میخندید، بهم بلند بلند نیما خم شتتده بود، شتتکمش رو گرفته بودو 

 خود  سمت کشیدمش سختی به و گرفتم پاشو یه کرد 

نیما که انت ار چنین کاري رو از  نداشتتت هول شتتدو گرفت بازوي کوهیار رو که بغلش  

 وایستاده بود، بعدش با هم کله ملق شدن تو آب

شون آب ریختم، خیلی کیف داد، کلی        سه میرفتن، رو شتن از خنده ری حاال دیگه همه دا

ندیم ولی داشتتتم از ستترما میلرزید  آب حوض خیلی ستترد بود، اومد  از    خوش گذرو

حوض بیا  بیرون که دید  فربد باال سرمه، دستشو به سمت دراز کرد تا کمکم کنه بیا       

 باال

 معذب شد  ولی خا نمیگرفتم زشت بود

 خواستم دستشو بگیر  که یکی از پشت مثل پَره کاه بلند  کرد نشوند لا حوض
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ه کوهیار که خیلی خونسرد بدون اینکه نیم نگاهی بهم بندازه خودشو کشوند      با تعجا ب

 باال و رفت به سمت ویم خیره شد 

 با صداي فربد به خود  اومد 

 برو لباساتو عوض کن سرما میخوري خانو  کوچولو بعد  با لبخند نگاهم کرد

 منم بهش لبخندي زد ، پاشد  رفتم تا لباسامو عوض کنم

 

ستم نیما و کوهیارو اذییت     اون روز خی شت، کلی خندیدیم کلی هم تون لی بهم خوش گذ

 ...کنم

شتیم درباره ي پایان          شسته بودیم دا شتم تو کنابخونه ن شگاه قرار دا امروز با رویا تو دان

 ناممون با هم پچ پچ میکردیم

  ررویا من میخوا  بر  به یه مرکز روان بخشتتی خود  مریضتتا رو از نزدیک ببینم، با دکت 

 ...معالجشون صحبت کنم با خودشون صحبت کنم

ندارن ممکنه                عادي  رویا: تو دیوونه اي دختر، اوال که خیلی خطرناکه چون اونا حاالب 

بهت آستتیا بزنن، بعدشتتم که راه هاي راحت تري وجود داره، استتتاد اونقدر ستتخت      

 نمیگیره که تو میگیري

اینکارو انجا  بد ، خیلی دلم  آخه من خود  کنجکاو ، همیشتته دوستتت داشتتتم یه روزي 

 میخواد از نزدیک با روحیاتشون آشنا بشم
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سته برنگردي، من         شک ست و پا  شه هر طور راحتی ولی خیلی مواظا باش که د رویا: با

 جواب نیما رو نمیتونم بد 

 ...با هم ریز خندیدیم که مسئول کتابخونه هیسی گفت که ما هم خفه خون گرفتیم

 

گه عقل      مان: دختر م نه       ما نه خو که میخواي بري دیوو تو از دستتتتت دادي؟! یعنی چی 

 !!!تحقیق

 مامان خا مگه چیه؟ چرا اینقدر شلو ش میکنید؟ _

شون          صاب سردگی دارن، اع ضن؟ اف مامان: تو میفهمی میخواي چیکار کنی؟ اونا همه مری

 دست خودشون نیست، بعد تو میخواي بري باهاشون حرف بزنی؟

 چی؟ها؟اگه زدن بمیی سرب آوردن 

 مامان یه ریز داشت  ر میزد، بیخیالم نمیشد

شلو ش نکن، میدونی که کاره     _ شما هم اینقدر  مامانِ من نگران نباش من کارمو بلد ، 

 خودمو میکنم

 مامان به نشانه ي تأسف سري تکون دادو از اتاق خارج شد

 ...ري ممقاب کنماینا چرا همشون ته دل منو خالی میکنن؟ حاال انگار قراره با قاتل زنجی

  بیدار شد  باید زودتر آماده میشد  میرفتم 9صبف نزدیکاي ساعت 

 یه جورایی دلهره داشتم، بس که بقیه آیه یأس خونده بودن د  گوشم
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اي کاش با نیما هماهنگ میکرد  تا باها  بیاد، اشکال نداره اگه امروز مشکلی پیش اومد    

 دفعه بعد با نیما میر 

لند به رنگ سبز پوشید  با یه شلوار جین جذب مشکی، مقنعم رو سر       یه مانتوي نخی ب

 کرد  با یه آرایش مختصر

 از پله ها اومد  پایین

مامان خواب بود، رفتم به سمت آشپزخونه واسه خود  لقمه گرفتم، همونطور که داشتم       

سره خیابون        شکیمم پا  کرد ، رفتم  شنه بلند م میخوردمش رفتم به طرف در، کفش پا

 ه تاکسی بگیر ک

 

تو تاکستتی نشتتستتته بود  و به بیرون خیره شتتد ، یه صتتبف آفتابی بود که مرد  همه در  

 تکاپو بودن

 یعنی امروز چه اتفاقی می افتاد؟

 اصم اجازه میدادن که من با بیماراشون صحبت کنم؟

 اینا سؤاالیی بود که تو ذهنم میچرخید

 با صداي راننده به خود  اومد 

 خانو  رسیدیم

کرایه رو حساب کرد  و از ماشین پیاده شد ، به محوطه بزرگ پیش رو  چشم دوختم،      

 .بسم اللهی گفتم و وارد شد 
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 تو حیاط تک و توک بیمارایی با لباس آبی پیدا میشد

 بعضیا به یه نقطه خیره شده بودن

 بعضیا خنده هاي بلند میکردن

 یکی داشت میدویید و از خودش صدا در می آورد

داشتتتتم به دورو بر  نگاه میکرد  که به یکی برخورد کرد ، اونم با کمر خورد   با تعجا 

 زمین، بعد  با چشماي به خون نشسته نگا  کرد

سال باشه عذرخواهی کنم   17,18یه لح ه ترسید ، اومد  از اون پسر که میخورد سنش 

و   ، خانکه یکی از پرستتتتارا اومد و تند تند گفت: حستتتا  جان اشتتتکالی نداره، بلند شتتتو

 حواسشون نبود بعد  همونطور که داشت بلندش میکرد با ایما و اشاره بهم گفت که بر 

 منم تند تند رامو کشید  و رفتم به سمت دفتر مدیریت

 نه خانو  اینکارا خطرناکه، اونم واسه دختري به سن شما _

 ببینید خانو ِ؟

 صادقی هستم _

سال سنمه تا حدودي     23انشناسی دار ،   ببینید خانو  صادقی من خود  کارشناسی رو    _

میدونم باید چطوري با این بیمارا رفتار کنم، لطفا اجازه بدید، من باید پایان ناممو زود                   

 تحویل بد 

خانو  صتتادقی که انگار فهمیده بود من حرف تو کَلَم فرو نمیره گفت: باشتته ولی هر چی  

 شد به پاي خودتون، ما چیزي رو دمانت نمیکنیم
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 ...گفتم: باشه ممنون قبوله با شوق

شت منو میبرد          شتم تو راه رو قد  میزد ، دا صبف تو حیاط دید  دا ستار که  با همون پر

 پیش یه بیمار

 خانو  صادقی گفته بود که فعم با یه بیمار که ودعیتش رو به بهبوده صحبت کنم

لش  مشتتتک رو به پرستتتتار گفتم: خانو  معینی اون پستتتر که تو حیاط با من برخورد کرد

 چیه؟

حسا  رو میگی؟ افسردگی شدید داره، اگه چند لح ه دیرتر میرسید  معلو  نبود چه      _

 بمیی سرب میاورد

آخه میدونی کل خونوادش رو تو یه تصتتتادف از دستتتت داده و احستتتاس میکنه علت         

 مرگشون تقصیر خودش بوده

 با ناراحتی گفتم: واقعا؟ آخه چرا؟

با هم رفته ب      _ با خواهراي دو       آره مثل اینکه  با پدرو مادرش  ودن مستتتافرب، خودش 

قلوش، وسطاي شا بوده وقتی که مادرو خواهراش خواب بودن حسا  با پدرش بحثش     

میشتته، دقیق نمیدونم ستتر چی، ولی باباش که از قبل ناراحتی قلبی داشتتت یهو دستتتشتتو  

ا ره و بمیذاره رو ستتینش و تقریبا از هوش میره، بعد  کنترل ماشتتین از دستتتش در می  

 ماشین رو به رو تصادف میکنن،

 ...اینکه حسا  زنده مونده واقعا یه معجزه بوده

با این داستتتانی که شتتنید  به کل روحیم رو از دستتت داد ، واقعا هر کی جاي اون بود    

 افسردگی میگرفت، بیچاره حتما بدجور عذاب وجدان داره
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 ..سیدیمتو همین فکرا بود  که پرستار گفت: خا خانو  شکیبا ر

این یه بیماره که حالش تقریبا رو به بهبوده، فکر کنم بتونید زود باهاش ارتباط برقرار             

 کنید

 لبخندي زد  و ازش تشکر کرد 

 ...چند دربه به در زد  و وارد اتاق شد 

شده بود ، بیماره امروز  یه زن چهل و         سته  سم بود دیگه خ سختی وا امروز روز تقریبا 

تونستتتم باهاش ارتباط برقرار کنم یعنی خود  نخواستتتم چون فعم ستته ستتاله بود، زیاد ن

شکر باها  بحث نکرد که جوابتو         شنایی خدا رو  سه آ شتم وا زود بود، امروز رو فقد گذا

 نمید  یا از اتاقم برو بیرون، بیچاره انگار دو تا گوش واسه شنیدن می خواست

شت ولی بزرگتر از    سمش زینت بود قیافه ي بامزه اي دا شون میداد، نمیدونم      ا سنش ن

چرا کاره امروز  زیاد به دلم ننشست، شاید یه دلیل میتونست داشته باشه، اونم این بود       

 ...که همش تو فکره اون پسره بچه بود 

 وارد خونه شد  بابا رو کاناپه نشسته بود روزنامه می خوند

 سم  به بهترین باباي دنیا _

 و گفت: سم  دختر  خسته نباشی بابا جانبابا با لبخند نگاهی بهم انداخت 

 همون لح ه مامان سریع از آشپزخونه زد بیرون، با شَک سر تا پامو برانداز کرد

 با تعجا گفتم: سم  مامان چیه؟ جن دیدي؟

 همونطور که چشماشو ریز میکرد گفت: بمیی سرب نیاوردن؟
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 خند  گرفت، بابا هم با خنده سري تکون داد

بمیی ستتر  بیارن؟ نخیر من فعم با به بیمار که ودتتعیتش رو به بهبوده    مگه قرار بود _

 دار  ارتباط برقرار میکنم، جاي هیچ نگرانی نیست قربونت بر  من

مامان که میرفت به ستتتمت آشتتتپزخونه گفت: خیلِ خا برو لباستتتاتو عوض کن بیا  ذا 

 آمادس

بود چیزي   2نزدیکاي  با آوردن استتتم  ذا دلم مالش رفت، از صتتتبف تا حاال که ستتتاعت

 .....نخورده بود ، رفتم سمت اتاقم تا لباسامو عوض کنم

چند روزي بود که با زینت خانو  همکم  شتتده بود ، تعریف میکرد که وقتی شتتوهرش  

میاد خواستگاري پدر زینت رادی نبوده ولی چون اینا دوتا عاشق هم بودن زینت بخاطر    

از اونها جدا میشتته چون شتترط پدرش همین  شتتوهرش قید خونوادش رو میزنه و به کل

 بوده

شه ولی باز پاي زنش     شوهرش آد  خوبی بود حتی وقتی میفهمه زینت نمیتونه بچه دار ب

 میمونه

خونواده ي شوهره وقتی میفهمن اینا بچه دار نمیشن کلی فشار به پسرشون میارن تا بره 

 ازدواج کنه ولی اون قبول نمیکنه

 با اون خونواده هم کم میشهبخاطر همین ارتباطشون 

یه جورایی دو نفري با عشق زندگی میکردن تا اینکه شوهره به یکی اعتماد میکنه و همه   

 ي پوالشو میذاره کف دست طرف تا با هم شریکِ کاري بشن
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چاره وقتی این خبرو           نه، مرد بی کل پوال فرار میک با  یاد و  اونم کمهبردار از آب در م

 تو اون سن کم سکته میکنه و فوب میشهمیشنوه قلبش میگیره و 

 زینت دیگه تنها میشه با کلی طعنه از هر دو خونواده

شیده            شه و اونم کارش به اینجاها ک صبی بهش وارد می شاراي ع شه که کم کم ف این می

 ...میشه

 

 واقعا مرد  چه مشکمتی که ندارن، ما هم از همه جا بی خبر

بود که یکم دلم بگیره، دل و دماغ هیچ کاري رو یه جورایی اومدنم به اینجا باعث شتتتده 

نداشتم، باید یه فرصت پیدا کنم به رویا زنگ بزنم تا به یکی از اون مهمونیاي تو  بریم 

 تا حال و هوا  عوض بشه

داشتم از حیاط به سمت در خروجی می رفتم که باز همون پسرو دید ، ولی اینبار داشت      

 داد و بیداد میکرد

 اراي مرد دستاشو گرفته بودن تقریبا رو زمین میکشیدنشدو تا از پرست

تو یه لح ه تصتتتمیمی که از قبل گرفته بود  رو عملی کرد ، عقا گرد کرد  به ستتتمت 

 ...دفتر مدیریت رفتم

 خانو  صادقی: بفرمایید داخل

 سم  خانو  صادقی حال شما؟

 ی؟دختر  خوب خانو  صادقی همونطور که عینکش رو از چشمش بر میداشت گفت: سم 
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 به مرحمت شما _

 مشکلی پیش اومده؟

 با مِن مِن گفتم: راستش یه درخواستی ازتون داشتم که امیدوار  رد نکنید

 مشکوک نگاهم کرد و گفت: چه درخواستی؟

 میخواستم اجازه بدید با یکی از بیمارا به اسم حسا  صحبتی داشته باشم

گفت: دختر  اون حاالب طبیعی   انگار که خیلی خوب حستتا  و میشتتناخت چون ستتریع  

 نداره، من نمیتونم چنین اجازه اي بهت بد ، مطمئنم مشکل ساز میشه

شکلی پیش اومد به عهده      شکلی؟ من بهتون تعهد مید  که هر م سریع گفتم: نه نه چه م

 ي خود  باشه

 ...خانو  صادقی سري تکون داد و بعد از گرفتن تعهد ردایت داد

ش  ستم        یه هیجانی توأ  با خو شتم، چون نمیدون سترس دا شتم، ته ته دلمم یکم ا حالی دا

 ...قراره چی پیش بیاد و رفتارش با من چطوره

 

صبف با صداي آالر  گوشیم از خواب بیدار شد ، ساعت نه صبف رو نشون میداد، امروز          

 ...باید روز پر هیجانی باشه واسم، از تخت اومد  پایین تا زودتر آماده بشم

حستتا  ایستتتاده بود ، قلبم محکم به قفستته ستتینم می کوبید، این همه    پشتتت در اتاق 

شید  و در زد ، آرو  در        سره هم نفس عمیق ک شت  سترس از من بعید بود، چند بار پ ا

 اتاق و باز کرد 
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 از الي در سرمو برد  داخل، حسا  رو تخت پشت به من دراز کشیده بود

 !!!نمیدونم بیدار بود یا نه

 د  درو پشت سر  بستمکامل داخل اتاق ش

 سرفه ي کوتاهی کرد  و گفتم: سمااا 

 صدایی نیومد

 کسی خونه نیست؟

 باز  صدایی نیومد

رفتم نزدیکتر، به صتتورتش نگاه کرد ، چشتتماش باز بودو از پنجره به بیرون نگاه می    

 کرد

 لبخندي زد  و گفتم: سم  عرض کرد  آقاي محتر ، نمیخواین جواب بدین؟

سردي بهم انداخت، بدون عکس         تو همون حالت سمت من و نگاه  شو برگردوند  شما چ

 العملی دوباره به بیرون خیره شد

 منو یادب هست؟ همون که اون روز تو حیاط بهت خورد  توا  افتادي زمین _

 اومد  ازب عذرخواهی کنم

 باز  واکنشی نشون نداد
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! از مورچه هم بی اَه چرا حرفی نمیزد؟ این بیچاره کجاش ودتتعیتش حاد هستتت آخه؟! 

 ...آزارتره

 !دوباره گفتم: میتونم اسمتو بپرسم؟

 باالخره لا باز کرد: رو اعصابمی برو بیرون

 خا مثل اینکه داشت کم کم به حرف میومد

 آد  با مهمونش اینطوري برخورد میکنه؟ _

 گفتم گمشو بیرون

 ...لحنش آرو  بود بخاطر همین ترس رو گذاشتم کنارو دوباره ادامه داد 

 ...من باید باهاب حرف بزنم، آخه میدونی من یه دانشجوا ، یه تحقیق دار  واسه

 یهو براق شد بهم که من یه متر پرید  هوا

که چی؟ ها؟ که بیاي با بیماراي روانی مثل من صتتحبت کنی بعد بري واستته دوستتتاب   _

 تعریف کنی؟ آره؟

  روووونصداشو بلند تر کرد و گفت: بهت گفتم از اینجا گمشو بی

اودار واسه موندن مناسا نبود، از تغییر حالتش تعجا کرد ، اولش آرو  بود یهو داغ     

 کرد

باط برقرار میکرد ؟               هاش ارت با ید  با تاقش اومد  بیرون، یعنی چطوري  ناراحتی از ا با 

 ...معلو  بود که راه اومدن باهاش به این آسونیا  نیست
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 ...یبا همین فکرا راه افتاد  به سمت در خروج

 

حالم یکم گرفته شتتده بود واستته همین ترجیف داد  بر  خونه ي رویا اینا تا یکم باهاش 

 ...حرف بزنم و از این حال و هوا بیا  بیرون

 رویا: آوا داري کار خطرناکی میکنی، اصم معلومه این پسره حالت طبیعی نداره

 تو بمیرنرویا واقعا دلم واسش میسوزه، آخه فکر کن کل خونوادب بخاطر  _

ساخته نیست، میري یه       _ درسته عزیز  خیلی ناراحت کنندس ولی از دست توا  کاري 

 بمیی سرب میاره

 تو که میدونی یه تصمیمی بگیر  تا تهش باید بر  _

 رویا با حرص گفت: بس که یه دنده اي

تا  روب پیش رویا موند ، خیلی حالم بهتر شتتتد، بعد از خداحاف ی با رویا یه تاکستتتی             

 ...رفتم و رفتم خونهگ

 با لبخند وارد خونه شد 

 بابا رو کاناپه نشسته بود و داشت چاي میخورد

شین کارب      ستم بر  تو اتاقم که بابا گفت: دختر  یه لح ه بیا اینجا ب سممی کرد  و خوا

 دار 

 چشمی گفتم و با لبخند رفتم پیشش نشستم
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  جانم بابا؟ _

 :بابا هم لبخند مهربونی بهم زد و گفت

 ببین دختر  آرزوي هر پدر و مادري سر و سامون گرفتن بچه هاشونه

در رابطه با آقاي نائینی باید بگم که هم خودش و هم پسرش رو تو این چند وقت خوب   

شناختم، واقعا آدماي قابل احترامی هستن، منو مادرب رادی به این ازدواج هستیم ولی       

ل معروف علف باید به دهن بزي شیرین  حاال هر چی خودب صمح میدونی دختر ، به قو

 بیاد

 با خنده گفتم: دست شما درد نکنه حاال دیگه ما شدیم بز؟

 بابا خندید و گفت: حاال ن رب چیه؟

  :سر  و انداختم پایین و گفتم

راستتتش منم میدونم که خونواده ي خوبی هستتتن از هر لحار، با پستترشتتونم چند باري  

ش      سره مؤدب و با  شتم، پ سر     برخورد دا صیتیه ولی نمیدونم چرا نمیتونم به عنوان هم خ

 آیند  قبولش کنم

 !!بابا: شاید به زمان بیشتري واسه فکر کردن نیاز داري؟

 تند جواب داد : نه نه باباجون من فکرامو کرد ، متأسفم ولی من جوابم منفیه

ونه که   بابا چند لح ه نگاهم کرد و گفت: باشتتته دختر  ایرادي نداره، تو این دور و زم          

 نمیشه دختر به زور شوهر داد وگرنه من حتماً این کارو میکرد 

 با اعتراض گفتم: اِاِاِ باباااا
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خنده اي کرد و گفت: شوخی کرد  دختر بابا، مثل اینکه قراره تو وره دل خود  ترشیده    

 بشی

 خیلی بدي بابا _

 ید و گفت: ان شااهلل توا  خوشبخت میشیبحوحسبابا پیشونیم رو 

 ح ه مامان و آرین با موهاي خیس از حمو  اومدن بیرونهمون ل

 آرین: سم  آبجی

 رو به مامان و آرین سم  کرد  و رفتم به سمت اتاقم

مشتتخد بود که بابا با ازدواجم رادتتیه واي خا چیکار کنم فربد اون کستتی نبود که من 

 می خواستم

 بعد از شا  رفتم و رو تختم دراز کشید 

کرد ، به حستتا ، به اینکه چه زندگیه ستتختی داشتتته، به اینکه ته    به کاراي امروز  فکر

 زندگیش قراره چی بشه

 ...چشما  رو بستم و از ته دل دعا کرد  تا بتونم باهاش هر چه زودتر ارتباط برقرار کنم

خانو  معینی: خانو  شتتکیبا میبینید که حستتا  اصتتمً دوستتت نداره باهاتون صتتحبت کنه،  

 ز این اذییتش نکنیدخواهش میکنم بیشتر ا

 سري تکون داد  و از در خارج شد 

 امروز  بی فایده بود، حالم بدجور گرفته شده بود
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 ...بی حال در خونه رو باز کرد  و رفتم داخل

 

 مامان تو آشپزخونه بود از همونجا بلند گفتم: سم  مامان

 سم  دختر  خوبی؟ کارا چطور پیش رفت؟ _

 دیوار تکیه زد  و گفتم: خوب پیش نرفت مامانرفتم به سمت آشپزخونه، به 

 مامان یه نگاه به قیافه ي بی حالم انداخت و گفت: چرا آخه؟

 نمیدونم چرا اصم نمیذاره باهاش صحبت کنم _

 میخواي بیخیال شی؟ _

 نه نه اصمً _

  مامان نزدیکم شدو دستی به سر  کشید: پس همه سعیت رو بکن

 لبخندي زد  و گفتم: چشم

 ...نم متقابمً لبخندي زد و گفت: برو دست و صورتتو بشور تا نهار بخوریمماما

 بعد نهار از خستگی ولو شد  رو تخت و به خواب رفتم

شو دیگه چقدر میخوابی، بیدار         سر  هی می گفت: آبجی پا صداي آرین که باال  سرو  با 

 شد 

 خمیازه اي کشید  و گفتم: چی می خواي آرین؟
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 یوترب بازي کنم؟آبجی میتونم با کامپ

 لبخندي زد  و گفتم: به یه شرط

 باال و پایین پرید و گفت: هر چی باشه قبوله

 گفتم: به شرطی که بیاي یه ماچ گنده بهم بدي

 م کردبحوحسهمون لح ه پرید بغلم، محکم 

 ش کرد ، گذاشتم واسه خودش بازي کنهبحوحسمنم 

ینه و شتترور کرد  به خودمم رفتم آبی به دستتت و صتتورتم زد ، بعدش نشتتستتتم جلو آ

 شونه زدن موها 

شیم رفتم،            سمت گو سر جاش و به  شتم  شونه رو گذا شیم زنگ خورد،  همون لح ه گو

 نیما بود چه عجا یادي از من کرده بود

جواب داد  و شرور کرد  به  ر زدن: زهرمار پسره ي فمن فمن شده، چرا یه خبر از      

 نمیگیري؟ ها؟

 بزنم دهنتو سرویس کنم؟

 ...هفتس نمیپرسه آوا کجاییححح مردي یا زنده اي 2م نمیکشه خجالت

 ...واقعاً که

نیما با داد گفت: اووووو الهی اون زبونتو مار بگزه، یکم مهلت بده منم حرف بزنم دختره  

 ي سلیطه
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 با این حرفش خند  گرفت

 ببین چه خوششم اومده داره میخنده _

 خفه شو نیمااا، االن به خونِت تشنما _

 خنده اي کردو گفت: پس نیا  دنبالت که بریم خونه ي خانو  بزرگ دیگه نه؟ نیما

 ممکنه بم ممیی سر  بیاري، خا دیگه کاري نداري؟

 !!!با دستپاچگی گفتم: کجا کجا؟

 !!!صدامو آرو  کرد  و با ناز گفتم: نمیا  دنبالت چیه نیمایی؟

 اشمپاشو بیا قربونت بر ، من  لد بکنم باهاب کاري داشته ب

 دار  میر  آماده بشما سریع بیا

 بدون اینکه منت ر جواب اون باشم گوشی رو قطع کرد 

 ...دستا  رو به هم کوبید  و با ذوق گفتم: آخ جون خونه ي خانو  بزرگ

 

شگل              صورتی، یه کت خو شید  با یه تا  به رنگ  سی پو سپرب به رنگ طو شلوار ا یه 

 شونهدخترونه هم پوشید  روش تا آستینا  و بپو

 از اتاق اومد  بیرون از پله ها سرازیر شد  پایین

 مامان مامان من با نیما دار  میر  خونه ي خانو  بزرگ _
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 این وقت شا؟ _

 آره خا مگه چیه؟ _

 اون پیرزن حوصله نداره زیاد شیطونی نکنید _

 خندید  و گفتم: چشم

 همون لح ه نیما زنگ زد به گوشیم

 قیه خداحاف ی کرد  رفتم بیرونهمونطور که جواب میداد  از ب

 اومد  نیما اومد  _

قد  هامو سریع تر کرد  و رفتم بیرون، کوهیار جلو نشسته بود، نیما واسم بوق زد، منم      

 رفتم به سمت ماشین

 در ماشین و باز کرد  نشستم داخلش

 با صداي بلند گفتم: سم 

 نیما: سم  به دخترعمه ي خل و چل خود 

 وش و رو به کوهیار گفتم: بعضیا  که سم  کردن بلد نیستنبا مشت زد  تو باز

شون گرفته چون من جواب         کوهیار که فهمیده بود با خودشم گفت: بعضیا  انگار گوشا

 داد 

 بعضیا  انگار جلو دهنشون رو یکی با دست گرفته که اینقدر آرو  سم  میکنن _
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 به همون سمت هر کدو  از ما که حرف میزدیم، کله ي نیما هم برمی گشت

 من می خواستم جدي باشم ولی با این کاره نیما دلم می خواست از ته دل بخند 

کوهیار نگاهی بهم انداخت، خواست چیزي بگه که نیما گفت: اي رودَتون باد بکنه، چقدر 

 فَک میزنید آخه، گردنم درد گرفت

 دندوباره یاد حرکتش افتاد  و پقی زد  زیر خنده که اونا  با من خندی

 رو به نیما گفتم: یه آهنگ تو  بذار صداشم ببر باال یکم حال کنیم

نیما همونطور که ماشین رو راه مینداخت سی دي رو روشن کرد و یه آهنگ الیت پخش     

 شد

 اَه این چیه گذاشتی؟ عودش کن حالم گرفته شد _

بده به  ننیما با خنده رو به کوهیار گفت: کوهیار از داشتتبورد چند تا ستتی دي بکش بیرو

 این ورپریده تا خودش انتخاب کنه

کوهیار از جاش تکون نخورد، دید  حرکتی نمیکنه خودمو کشتتید  جلو، دستتتم و برد   

 سمت داشبورد

 نیما با خنده گفت: دست هاي پر توان برس به داد این نا توان، یه پا گجتی واسه خودتا

ته بود، خودمو دراز کرده بود ، یکی از    پاي کوهیار بود،     خودمم خند  گرف جا  رو  آرن

  اونم هیچ حرکتی نمیکرد خدا رو شکر
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ستتی دي هارو پیدا کرد  تا خواستتتم درش بیار  کوهیار ستتریع از دستتتم کشتتید، با اخم  

نگاهش کرد  و سریع از دستش کشید ، دوباره اون کشید، هی داشتیم این کارو تکرار       

 میکردیم، نیما اونور داشت از خنده ریسه میرفت

 دش به من کوهیارب _

 حوصله ي آهنگ شاد ندار  _

 ولی من دار  _

 من ندار  _

 من دار  بعد  سریع از دستش کشید  و سریع برگشتم عقا _

 یکی از سی دي هاي شادو جدا کرد  و داد  به نیما

 نیما از  گرفت و گذاشت تو دستگاه پخش، صداشم برد باال

ا خواننده خوندن تا که رستتیدیم خونه ي  دستتتامو بهم کوبید  و با نیما شتترور کردیم ب 

 خانو  بزرگ

 فکر کنم کوهیار دیگه سرش داشت منفجر میشد چون همش منو با اخم نگاه میکرد

 از ماشین پیاده شدیم و زنگ زدیم

 خانو  بزرگ: کیه؟

 نیما صداشو دخترونه کردو گفت: منم خانو  بزرگ آوا
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 اِاِ آوا جان چرا صداب اونطوري شده؟ _

 زد  تو کمر نیما با مشت

 دروغ میگه خانو  بزرگ، این نیماي بیشعوره _

 نیما: عه به من میگی بیشعور؟

 بله بله با جنابعالی بود  _

همون لح ه خانو  بزرگ در و باز کرد که من پا به فرار گذاشتتتم، نیما هم پشتتت ستتر   

 میدووید

 رسید  به خانو  بزرگ و رفتم پشتش سنگر گرفتم

 !چیکار داري دخترمو؟ خانو  بزرگ: نیما

 این روش زیاد شده خانو  بزرگ بذار ادبش کنم _

 یکی میخواد تو رو ادب کنه پسر _

 با این حرف خانو  بزرگ خنده اي کرد  و زبونم رو واسه نیما در آورد 

دوباره به ستتمت هجو  آورد منم تند تند دووید  دوره ستتالن که همون لح ه کوهیار از  

 کم با صورب رفتم تو سینش و از پشت خورد  زمیندر اومد داخل منم مح

 حاال نوبت نیما بود که واسم بخنده

 دید  خانو  بزرگم داره میخنده
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همونطور که دما مو ماستتتاژ میداد  خودمم شتتترور کرد  به خندیدن که به کوهیار               

 ...سرایت کرد و باعث شد اخماش باز بشه

 

گفت: بچه ها یکم بیشتتتتر بیاین اینطرفا،       خانو  بزرگ با لبخند نگاهی بهمون انداخت و       

 وقتی میاین کلی دلم باز میشه

 قربون دلتون بر  من _

کار               تا همش میگن  نا دو خانم بزرگ ولی ای نه  نا میگم بریم خو به ای که همش  ما: من نی

 داریم باشه یه وقت دیگه

زد  شمنو کوهیار با تعجا به نیما نگاه کردیم که همون لح ه کوهیار یه پس گردنی به          

 ...و ما همه رو به خنده انداخت

  مگذاشت جا ماشین تو نیما: راستی آوا یه خورده خرب و پرب واسه خانو  بزرگ خرید  

 بیاریش؟ میري

 از جا بلند شد  و گفتم: آره سوئیچ رو بده

سوئیچ رو گرفتم و رفتم به سمت ماشین، صندوق عقا رو باز کرد ، خواستم پمستیکارو  

 یه پسر از پشت سر  اومد بردار  که صداي

 سم  خانو  خوشگله، عجا تیپ نازي داري، پا میدي به ما؟

 از حرف زدنش مشخد بود از این پسراي سوسولِ تازه به دوران رسیدس 

 حرفی نزد ، دوباره سر  و کرد  تو صندوق عقا تا بره پی کارش ، ولی ول کن نبود
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 با شما  جیگر خانو  _

 د  و گفتم: برو گمشو عودیبرگشتم با  ضا نگاهش کر

 یکم دیگه اومد نزدیک تر: اوه حاال چرا عصبی میشی؟

شنید  همونجا         سر   ستم بر  داخل حیاط تا بره پی کارش که با صدایی که از پشت  خوا

 خشک شد 

 اینجا چه خبره؟ _

سنگر            سرش  شت  سمتش و پ سریع رفتم به  سر  و آورد  باال و  واي خدا کوهیار بود، 

 گرفتم

که یکم هُل شده بود گفت: خانو  دیروز از من شماره گرفته بودن خواستم بپرسم  پسره 

 که چرا هنوز نزنگیدن

با چشتتماي گشتتاد شتتده به پستتره نگاه کرد ، که همون لح ه کوهیار چستتبید یقشتتو، با  

شده رو بهش گفت: اگه یه بار دیگه اینورا بپلکی زندب نمیذار ، بعد  به   دندوناي چفت 

که باعث شتتد پستتره یه ستتکندري بخوره، مثل اینکه فرارو بر قرار    شتتدب هولش داد 

 .ترجیف داد، چون سریع از اونجا دور شد

کوهیار برگشتتت و با اخم اومد ستتمت من، ازش ترستتید ، داشتتتم با نفس حبس شتتده    

نگاش میکرد  که یهو همونطور که چشتتماش به من بود وستتایم رو با خشتتم از صتتندوق  

ر از ترس پرید  هوا، بعد  در صتتندوق رو بستتت و حرکت   عقا برداشتتت که من یه مت

 کرد به سمت حیاط
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سرش راه افتاد ، چون قدماش         شت  سریع پ دیف میداد ،  به خود  اومد ، باید بهش تو

 بلند بود تقریباً داشتم دنبالش میدووید 

 ...کوهیار بخدا پسره داشت دروغ میگفت، من _

 ...س کن واسم مهم نیستنذاشت ادامه ي حرفم و بزنم، قاطع گفت: ب

 همونجا خشکم زد، اونم با قدماي بلند از  دور شد

به راهی که رفته بود نگاه کرد ، این چرا همچین میکنه؟ اگه مهم نبود پس             با تعجا 

 چرا اینقدر عصبی بود؟ اصم چرا اومده بود تا د  در؟

 اصم به درک، یکی طلبش، بعداً یه جا حالشو میگیر 

 ...ختم و رفتم داخلشونه باال اندا

 اگه از اون شا اون تیکه که پسره پاپیچم شده بود و حذف کنیم در کل شا خوبی بود

 همین که خانو  بزرگ رو خوشحال میدید  واسم خیلی ارزش داشت

صورتش بود، البته منم        شه، یه اخمیم رو  سعی میکرد باها  هم کم  ن شا  کوهیار  اون 

 ...میکرد  تا چشم تو چشم میشد  باهاش اخم

 

 رو تختم دراز کشیده بود  و به حسا  فکر میکرد 

یدونم چرا                  یاد، نم ها  راه ب با یدوار  فردا یکم  یدنش، ام به د ید میرفتم  با باره  فردا دو

 ...زندگیه این پسر بچه اینقدر واسم مهم شده بود که هی پیگیرش بود 
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خوابیده بود  صبف  از خواب بیدار شد  چون دیشا دیر وقت    11صبف نزدیکاي ساعت   

 دیرتر از همیشه بیدار شد 

تند تند لباستتا  رو تنم کرد  با خوردن یه لیوان آب پرتقال از مامان خداحاف ی کرد  و  

 ...رفتم بیرون

شنو               شتم تا ب سم رو میذا شتم حوا صدایی میومد، دا سرو  شت در اتاق حسا  بود  یه  پ

 وار پوشیده از اتاق زد بیرونچی به چیه که در به شدب باز شدو یه مرده کت و شل

 حسا  داشت داد و بیداد میکرد

شت حسا  رو آرو  می کرد، اونم به پتو       نمیدونم با چه جرأتی رفتم داخل، یه پرستار دا

 چنگ میزد و با داد می گفت: کثافتا من بابامو کشتم، من خونوادمو کشتم

 بیاره،  کمک  بره مکن فکر تا  اومد  در طرف به  نمیشتتته آرو  پرستتتتار که دید حستتتا      

 زیاد  حالش  نباش  اینجا  خانو  : گفت  من به  رو میشتتتد خارج  در از داشتتتت که  همونطور

 وب نیستخ

 بعد  سریع زد بیرون

به خود  جرأب داد  و آرو  آرو  رفتم به ستتتمتش، اونم داشتتتت همینطور داد و فریاد    

 میزد

 چکیدیه لح ه به صورتش نگاه انداختم که دید  یه قطره اشک از چشماش 

ستم دهن باز تا یه چیزي بهش بگم که با  یض گفت: باز تو       شد، خوا سش کباب  دلم وا

 اومدي؟ مگه نگفتم دیگه نیا اینجا؟
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 با مِن مِن گفتم: من فقد میخوا  که با هم دوست باشیم

 ...یه لح ه ساکت شد و نگا  کرد انگار داشت حرفامو پیش خودش حمجی میکرد

س      صداي دو تا از پر سرو  سنگین محکم خورد به      با  سمت در که یه چیزه  شتم  تارا برگ

 پیشونیم بعد افتاد زمین و با صداي بدي شکست

 درد بدي پیچید تو سر ، محکم چسبید  به دیوار که یکی از پرستارا با جیغ اومد طرفم

 !اي واااي خانو  چی شد؟؟ مگه نگفتم اینجا نباش؟

ورد  آرو  نشستم رو زمین، از پیشونیم  از شدب درد سر  گیج می رفت، از دیوار سُر خ

داشت خون میومد که صداي داد و فریاد حسا  کم کم تو سرو صداي پرستارا محو شد،         

 فکر کنم بهش آرامبخش زدن

ستت رو بردار       سریع اومد به طرفم و گفت: خانو  حالت خوبه؟ د ستارا  یکی دیگه از پر

 ببینم زخمت عمیقه یا نه؟

یشتتتونیم بود و یه جوي خون از الي انگشتتتتا  می ریخت رو منکه همونطور دستتتتم رو پ

 صورتم، آرو  دستم رو برداشتم

 پرستار: خا خدا رو شکر فکر نکنم عمیق باشه زیاد

ست      شو عزیز ، بریم تا وا بعد همونطور که زیر بغلم رو می گرفت تا بلند  کنه گفت: پا

 پانسمانش کنم

 :پرستار زیر لا با خودش  ر میزد
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ت این مرده میاد به دیدن این پستتره بیچاره، حستتا  از خود بی خود میشتته، اصتتم هر وق

 معلو  نیست چی زیر گوش این بچه میخونه که اینطور روانپریش میشه

ستتتر  خیلی درد میکرد، اجازه نمیداد زیاد به حرفاي پرستتتتار اهمیت بد ، جاي زخم             

 بدجور می سوخت، اصم باید به مامان چی می گفتم؟

 ...د دیگه نمیذاشت بیا  اینجا، حتماً کلی هم  ر میزداگه میفهمی

 

با بتادینی که پرستار به روي زخمم زد سوزشش بیشتر شد، یکم خود  و عقا کشید ،         

 ...درد امونم رو بریده بود

پرستتتار: آخه خانو ِ عزیز مگه من بهت همون لح ه نگفتم اینجا نمون اودتتار مناستتا  

 !!نیست، چرا به حرفم گوش ندادي

 !باز خدا رحم کرد به پیشونیت خورد اگه به چشمت می خورد کی جوابگو بود؟

ست هر چه زودتر بر  خونه و            شتم، فقد دلم می خوا ستارو ندا صیحتاي پر صله ي ن حو

 استراحت کنم

 پرستار: خا عزیز  تمو  شد

 دست شما درد نکنه _

 باشید خواهش میکنم وطیفه بود ولی از این به بعد بیشتر مراقا خودتون _

 سري تکون داد ، رو کرد  به پرستارو گفتم: راستی؟
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 جانم؟ _

لطف کنید به خانو  صتتتادقی چیزي از این جریان نگید، اگه بدونن دوباره به رفت و              _

 آمداي من گیر میدن

 پرستار دهن باز کرد چیزي بگه ولی پشیمون شدو به باشه اي اکتفا کرد

رویی، با این بمیی که ستترب اومده باز  می فکر کنم می خواستتت بگه تو دیگه چقدر پر

 !!... خواي بیاي اینورا

 ازش تشکر کرد  و رفتم به سمت روشویی تا دستامو بشور 

 از تو آینه به خود  نگاه کرد ، دورِ سر  باندپیچی شده بود

حاال چه خاکی باید ستتتر  می ریختم، اگه مامان منو اینطوري میدید که ستتتکته میکرد،                

 ...ر  رو مرتا کرد  و بعد از شستن دستا  از اونجا زد  بیرونروسريِ رو س

نشستم تو تاکسی، سر  رو چسبوند  به صندلی و چشما  رو بستمححح یعنی اینقدر ودع             

 !!!حسا  بد بود که هیچ کنترلی رو اعصابش نداشت

 !اون مرد کی بود که با عصبانیت از اتاق حسا  زد بیرون؟

 !!قدر جَري شدچی به حسا  گفت که اون این

 این همه سؤال تو ذهنم بود و من پاسخی واسش نداشتم

 ...سؤاالي بی جوابی که تو سر  رژه می رفت و سردرد  رو بیشتر می کرد

 سر کوچه پیاده شد ، گاماس گاماس رفتم به سمت خونه
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 ساعت دو بعدظهر بود

 د استراحت کنماي خدا حوصله تودیف دادن به مامان رو ندار ، دلم می خواد االن فق

 کلید انداختم تو در و از حیاط تقریباً بزرگمون گذشتم

 ...خود  و آماده کرد  تا که مامان بهم بپره، با دلهره در خونه رو باز کرد  و وارد شد 

خونه تو ستتکوب مطلق بود، یکم عجیا بود واستتم که تو این موقع از روز کستتی خونه    

 نبود، انگار خدا صدامو شنیده بود

 !!صدا زد : مامان مامان؟ آرین؟ کسی خونه نیست؟ بلند

 هیچ صدایی نمیومد، حاال حتماً یه جا کار داشته رفته

از اینکه کسی خونه نبود نفس راحتی کشید ، سمنه سمنه رفتم به سمت آشپزخونه، یه        

 مسکن خورد  و رفتم به سمت اتاقم

 ...لم خواب می خواستبدجور دلم دعف می کرد ولی حوصله ي خوردن نداشتم، فقد د

 ...لباسامو تعویض کرد  و ولو شد  رو تخت، کم کم به خواب عمیقی فرو رفتم

 

شد ، خونه          شت زنگ می خورد از خواب بیدار  سرِ هم دا شت  صداي تلفن خونه که پ با 

 تاریکه تاریک بود

شده بود،           ساعت و ببینم ولی باطریش تمو   شتم تا  شیم رو بردا ساعت چنده؟ گو مگه 

 ...به خود خاموش شده بود خود
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 صداي تلفن قطع شد، یه لح ه به این فکر افتاد  که چرا مامان اینا هنوز نیومدن

 از تخت اومد  پایین که تلفن دوباره شرور کرد به زنگ زدن

همونطور که موها  پخش و پم دور  ریخته بود، قدما  رو تند کرد  و رفتم به ستتتمت          

 سالن

تاریک        که  خدا اینجا   یه         اي  به ي میز و  به ل پا  گیر کرد  که  بود، نزدیک تلفن بود  

 سکندري خورد  بعدش با شکم افتاد  رو سرامیکاي کف سالن

آخم بلند شد، همین زمین خوردن و فقد کم داشتم، همونطور که پهن زمین بود  دستم     

 رو دراز کرد ، تلفن رو زد  رو پخش

 الو بله؟؟

 :چیدصداي نگران مامان تو سکوب خونه پی

الو آوا کجایی تو دختر؟ دلم هزار راه رفت، چرا تلفنت رو جواب نمیدي، چرا گوشتتتیت       

شا کجا    8خاموشه؟ می دونی ساعت چنده؟ تا این وقت شا کجا بودي؟ها؟ تا ساعت      

 !مونده بودي که جواب نمیدادي؟

 !!اوه یعنی من اینقدر خوابیده بود ؟

کمم رو ماستتاژ میداد  و مینشتتستتتم رو مامان یه ریز داشتتت  ر می زد، همونطور که شتت

 :پارکتاي سرد سالن گفتم

مامان من خوبم، امروز یکم کار  طول کشتتتید بخاطر همین وقتی اومد  خونه خیلی           _

 خسته بود  خوابم برد، گوشیمم شارژ تمو  کرده بود خاموش بود
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 !آخه دختره ي بی فکر میدونی چقدر نگران شد ؟ _

 بخشیدقربونت بر  مامان جونم ب _

 حاال شما کجا رفتین؟ چرا خونه نیستین؟

 ما اومدیم شمال _

یه لح ه از حرفش گیج شتتد ، بعدش با صتتداي بلند گفتم: کجاااا؟؟ شتتمال واستته چی   _

 !مامان؟ پس چرا منو نبردین؟

 ...گوش کن ببین چی میگم آوا _

مدیم  امروز ظهر بهم خبر میدن که عمه ي بزرگم فوب شتتتده، ما هم همگی پاشتتتدیم او

 اینجا، تا هفتم هم همینجاییم

توا  که تا چند روز دیگه باید پایان نامتو تحویل بدي، گفتم بمونی کاراب تمو  شتتد بعد 

 ...پاشی بیاي

 از شُک حرفاي مامان در اومد  و گفتم: خدا رحمتش کنه

 مرسی که به فکر  بودي مامان، پس من امشا میر  پیش خانو  بزرگ دیگه

 با ماست، آوردیمش شمال، نیما اینا هم اینجان خانو  بزرگ که _

 عه جدي؟ خا پس من امشا میر  خونه ي رویا اینا _

شی، به کوهیار گفتم این چند روز بیاد پیشتت      _ الز  نکرده نمی خواد بري مزاحم اونا ب

 بمونه، بعد با هم بیایم شمال
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 !!!!با صداي بلند گفتم: چییییی؟؟؟

 !!!!کوهیاااار؟؟؟

 

ه خبرته آوا؟!! آره اونم یه ستتري کار داشتتت نتونستتت بیاد، منم گفتم این چند  مامان: چ

 وقت بیاد اونجا مواظا توا  باشه

 دلم می خواست سرمو بکوبم به دیوار

 23آخه مادرِ من مگه من بچم که یه فنچ مثل کوهیار بیاد مواظا من باشتتته، من االن            _

 سالمه

 میکنمتو رو خدا زنگ بزن بهش بگو نیاد، خواهش 

ستی!! بري    5,6خُبه خُبه خجالت بکش دختر، این رفتارا چیه؟  _ روز با کی می خواي وای

 !خونه ب رویا اینا مزاحم اونا بشی؟

ببین چی میگم آوا، واي به حالت با کوهیار جر و بحث کنی یا الکی باهاش کل کل راه               

 بندازي، اون موقع من میدونم و تو فهمیدي؟

  شتم دیوونه میشد ححح با حرص گفتم: باشه مامان دیگه کار نداري؟واااي خداااا دیگه دا

 نه مواظا خودتون باشید، خداحافظ _

 ...بعد  صداي بوقاي ممتد گوشی اومد
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همونطور که داشتتتم پامیشتتد  تا بر  برقا رو روشتتن کنم با حالت عصتتبی ستته بار پامو     

 کوبید  زمین و بلند گفتم: اَه اَه اَه

 تو موها  بیشتر پخش و پمش کرد بعد  چنگ انداختم 

ید مواظا               با یاد از من مواظبت کنه، یکی  همینم کم مونده این پستتتره ي َگنده دماغ ب

 ...خودش باشه که

 داشتم میرفتم سمت پریز برق که یهو همه چرا اي سالن روشن شد

 به لح ه ترسید ، جیغ بلندي کشید  و چند قد  پرید  عقا

ود، دید  کوهیار به دیوار تکیه داده و داره با یه پورخند به همونطور که دستتتم رو قلبم ب

 من نگاه میکنه

 !!یا خدا این از کی تا حاال اینجا بود؟

 با تته پته گفتم: ب تو از کی تا حاال اینجایی؟

 با خونسردي گفت: از همون موقعی که کله پا شدي و خوردي زمین

 وا رفتم، یعنی همه ي حرفامو شنیده بود؟

 !الن آش و الشم نکنه؟نزنه ا

 ...تکیه شو از دیوار برداشت و آرو  آرو  اومد سمتم، یه لبخند کجم رو لباش بود

 ...همونطور که میومد سمتم گفت: خا داشتی میگفتی آوا خانو 
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 با هر قدمی کم میومد جلو من یه قد  میرفتم عقا

 با دستپاچگی گفتم: چ چییی؟؟ منکه چیزي داشتم نمیگفتم

سره ي گنده دماغ و       عه پس  _ شکل پیدا کرده، حرفایی مثل فنچ و پ شا  م فکر کنم گو

 از این حرفا با من نبودي؟ آره؟

دیگه رستتیده بود  به پله هاي وستتد ستتالن، همونجا وایستتتاد  و تکیه داد  به نرده ها،  

 کوهیار دو قد  باها  فاصله داشت، سرشو یکم خم کردو با دهن بسته گفت: هو ؟؟؟

شتتد به من، منم با یکم ترس و استتترس زل زده بود  به چشتتماش که دید   بعد  خیره 

مردمک چشتتمش از رو چشتتما  ستتُر خورد و کم کم اومد پایین و پایین تر تا رستتید به  

 انگشتاي پا 

 این چرا همچین میکرد؟

 یه لح ه به خود  اومد  و سریع یه نگاه به لباسا  انداختم

نم، یه شتتلوارک کوتاه پا  بود که کوتاهیش تا  یعنی خاک بر ستتر  با این لباس پوشتتید 

سُر خورده بود افتاده        شونه ي چپم  سر باالي ران پا  بود، یه تا  بندي تنم بود که بنده 

 بود رو بازو ، یکم لباس زیر  مشخد بود،

ستتتر بلند کرد  که دید  کوهیار با پوزخند همیشتتتگیش و نگاه شتتتیطونش داره نگا             

 ...میکنه

 جیغ بلند کشید  که کوهیار ده متر پرید هوا یهو از ته دلم یه

 با همون صداي جیغ جیغیم گفتم: روتو کن اونور بیشعور، بدو برگرد اونور
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 کوهیار که معلو  بود خندش گرفته سریع پشتشو به من کرد

به ستتترعت نور پله ها رو دوتا یکی کرد  و همونطور که به طرف اتاقم میرفتم کوهیار           

 ي شونه کنگفت: موهاتم وقت کرد

از این حرفش بیشتر حرصم گرفت، دوباره جیغ زد  و با سرعت بیشتري رفتم به سمت       

 اتاق، صداي خندش میومد

 ...رو آب بخندي مگه من دلقکتم بیشعور

در اتاق رو از پشت بستم و بهش تکیه زد ، یه نفس راحتی کشید ، خودمم خند  گرفته  

 کرده بود  بود، ولی خوب شد از یادش رفت که چیا بارش

با این فکر لبخند پت و پهنی زد  و رفتم به ستتتمت کمد لباستتتا  تا یه چیزه درستتتت و            

 حسابی بپوشم

 

 تا  و شلوارکم رو با یه تیشرب آستین کوتاه و شلوار بلند عوض کرد 

به طرف روشویی رفتم دست و صورتم رو شستم، موها  رو شونه زد  بعدش د  اسبی          

 بستم

  د، باند سر  رو باز کرده بود  تا دوباره ببندمشیه لح ه سر  تیر کشی

شده          شکر دردش خوب  سبتًا کوچیک خودنمایی می کرد،خدارو  شونیم یه زخم ن رو پی

بود، فقد یکم دورش کبود شده بود، چقدر خوشحال بود  که مامان منو تو این ودعیت      

 ...ندیده بود
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 قی افتاده از پله ها اومد  پاییناز اتاق زد  بیرون با بیخیالی انگار نه انگار که اتفا

 .کوهیار  لباسشو عوض کرده بود رو کاناپه نشسته بود و داشت تلویزیون تماشا میکرد

 یک راست رفتم سمت آشپزخونه، دنبال باند میگشتم تا پیشونیم رو باهاش ببند 

 !همونطور که تو کابینتا می گشتم با صداي کوهیار که پرسید: سرب چی شده؟

 و از ترس سر  محکم خورد تو کابینت هُل کرد 

 با حرص گفتم: آخ چته؟؟ ترسوندیم، نمیتونی مثل آد  بیاي

 همونجور که سر  رو ماساژ میداد  دوباره برگشتم تا کابینتا رو بگرد 

 !پرسید  سرب چی شده؟ _

 برگشتم سمتشو گفتم: هیچی حواسم نبود یه لح ه سر  خورد به دیوار

 تی حتی اخماشم جذاب بودیه اخم خوشگل کرد، لعن

 !!یکم اومد جلوترو گفت: که خورده به دیوار آره؟؟

خودمو خونستترد نشتتون داد  و گفتم: آره خا، بعد برگشتتتم دوباره شتترور کرد  به    

 گشتن

خودمم از درو ی که گفته بود  خند  گرفته بود، میدونستتتتم باور نمیکنه ولی امیدوار            

 !!بود  گیر نده که باز چی شده

 کم بود میترسید  این آقا هم بشه قوزه باال قوز مامان
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سر  رو          صندلی آشپزخونه تا  شستم رو  سنگینش رفتم ن باندارو پیدا کرد  بیخیال نگاه 

 ببند 

 کوهیار دست به سینه شد، به اپن تکیه دادو زو  کرد رو 

 ها؟ چیه؟ خوشگل ندیدي؟ _

 کردپوزخندي زد و جوابم رو نداد ولی همونطور خیره نگا  می 

 اونطوري که اون زُل زده بود بهم اصمً هیچکاري نمی تونستم بکنم

 میشه اینطوري خیره نشی بهم؟ برو به کارب برس خا _

 با خونسردي که حرص منو بیشتر در میاورد گفت: کاري ندار 

 خا این دلیل نمیشه زُل بزنی به من _

 میخوا  یکم بخند  _

قیافم خنده داره که می خواي یکم بخندي   چشتتمامو گشتتاد کرد  و با حرص گفتم: مگه 

 بچه پررو؟

با خنده گفت: االن که نه ولی وقتی خواستتتی اون باند رو بپیچی دوره ستترب حتماً خنده   

 دار میشی

 هه هه هه فکر کردي نمیتونم ببند ؟ االن بهت نشون مید 

 شرور کرد  به باندپیچی سر 
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 د ، همش کج و کوله میشد،تازه فهمید  چقدر سخته، داشتم کم کم دایع میش

شم        ستم پا ستاده و داره به من میخنده، بخاطر همین خوا دید  کوهیار هنوز همونجا وای

 بر  تو اتاقم که اومد نزدیکم و منو دوباره نشوند رو صندلی

 با حرص گفتم: چیکار میکنی؟ ولم کن می خوا  بر  تو اتاقم

 بشین چند لح ه _

 نمی خوا  ولم کن، میخوا  بر  _

 همونطور که  ر میزد  انگار حوصلش سر رفته باشه با تحکم گفت: بهت گفتم بشین

 ساکت شد  و وایستاد  با چشماي درشتم نگاهش کرد 

 یه تیکه باند رو برداشت و بتادین زد، صندلی رو کشیدو نزدیک من نشست

 یه لح ه خیره شد به پیشونیم بعد نگاهش و انداخت تو چشما 

 ؟از کی چوب خوردي _

 یه لح ه کُپ کرد 

 ...چوب چیه؟ بهت گفتم که خورد  به _

 حرفمو قطع کردو گفت: به من دروغ نگو آوا، سؤالمو جواب بده سریع

 ..با مِن و مِن گفتم: خاححح خاححح چیزه،

 اینقدر خا خا نکن حرفت رو بزن _
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 نگاهش کرد ، اخم ظریفی رو پیشونیش بود و منت ر بهم چشم دوخته بود

شد    سه همین گفتم: حسا  منو زد، بعد         شیطون  سرش بذار  وا سر به  ستم یکم   ، خوا

 سر  و آرو  انداختم پایین

 یه لح ه بُراق شدو گفت: حسا  دیگه کیه؟ چطور جرأب کرد تو رو بزنه؟

 خا اون تقصیري نداشت، همش تقصیر من بود _

 اون می گفت من نمیخوا  باهاب صحبت کنم ولی من هی بهش اصرار میکرد 

 ...اونم اعصابش خرد شدو لیوان رو به سمتم پرتاب کرد

 

 کوهیار از الي دندوناي قفل شدش گفت: حسا  کیه؟

 خونسرد گفتم: دوستمه یعنی قراره دوستم بشه

به چشتتتماش نگاه کرد ، کم کم داشتتتتم آثار خشتتتم رو توشتتتون میدید ، اینکه هنوز  

 ...اینطوري حساس بود رو من واسم جاي تعجا داشت

 لح ه خند  گرفت ولی سرمو انداختم پایین و خند  رو جمع کرد یه 

 دوستته؟ _

 اوهو  _

 کی باهاش آشنا شدي؟ _
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 یه دو سه هفته اي میشه _

چرا می خواستی باهاش حرف بزنی؟ چرا خودتو پیشش کوچیک کردي که اون بخواد   _

 چنین کاري باهاب بکنه؟

 ...دلم می خواست بلند بخند همه این سؤاال رو با خشم داشت از  می پرسید، 

 آخه دلم میخواد کشفش کنم، یه جورایی خیلی واسم مهم شده _

 تو چی؟ توا  واسه اون اینقدر مهم هستی؟ _

 نه از  متنفره _

 .... یهو عصبانیتش بیشتر شدو با صداي تقریباً بلندي گفت: پس تو  لد

 بقیه حرفشو خوردو روش رو کرد اونور

ش   سم جالا  ده بود، مثل اینکه آقا بدش اومده بود که من  رور  رو پیش یه رفتاراش وا

 پسر خرد کرد 

 به نیمرخش نگاه کرد ، رگ گردنش متور  شده بود، صورتش قرمز بود

 دوباره برگشت سمتم

 کجا باهاش آشنا شدي؟ _

 تیمارستان _

 !!!!کوهیار با تعجا و صداي بلند گفت: چییییی؟؟
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ر ، همونطور که میخندید  گفتم: تیمارستتتتان دیگه،       دیگه نتونستتتتم جلوي خند  و بگی  

ستتالس که اونجا بستتتریه، منم دار  رو پایان نامم کار میکنم،   17حستتا  یه پستتر بچه ي 

 ...بخاطر همین می خوا  باهاش یه رابطه ي دوستانه برقرار کنم

 ساکت شد  و با لبخند به چشماي متعجا و عصبیش خیره شد 

شده بود به    سکوب خیره  صبی      تو  شته بود  مثل اینکه خیلی ع سرکارش گذا م، از اینکه 

 شده بود

 ...یه چیزي تا جلوي دهنش اومد بهم بگه ولی پشیمون شدو از آشپزخونه زد بیرون

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

 ریز خندید ، چه حالی داد

 با صداي بلند گفتم: آخرین بارب باشه واسه من میخندیا گفته باشم

 دوباره زد  زیره خنده که یهو چشمم به بانداي رو میز افتاد

 !آه از نهاد  بلند شد، پس کی سر  رو باید میبست؟

 چشمامو از حرص بستم، هیچی نشده باید بر  منت کشیه آقا

 شتم رفتم داخل سالنوسایم رو بردا

 کوهیار رو کاناپه نشسته بودو یه اخم سگ کرده بود، داشت مثمً تلویزیون نگاه میکرد،

 :رفتم کنار پاش رو زمین نشستم، همونطور که خند  رو قورب میداد  گفتم

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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 کوهیار یادب رفت سر  رو باندپیچی کنی

 ن زُل زده بودجوابمو نداد، بدون اینکه نگا  کنه با همون اخم به تلویزیو

 دستمو جلو صورتش تکون داد 

 کوهیار با تواما _

 برو اونور حوصله ندار  _

 خا شوخی کرد  دیگه باهاب بی جنبه _

 براق برگشت سمتم و نگاهم کرد

 فکر کنم می خواست بگه مرده شور شوخی کردنتو ببره

 کردي خودمو از تک و تا ننداختم و گفتم: تازه تو خیلی بیشتر از من کاره بد

  :یه دستم رو آورد  باال و گفتم

 اول اینکه بدون اجازه وایستادي و به حرفا  گوش دادي

 با هر کدو  از حرفایی که میزد  یه انگشتم رو میاورد  پایین

 دو  اینکه موهاي به این خوشگلیمو مسخره کردي

 ....سو  اینکه اومدي جلو  وایستادي و واسم خند

 نذاشت ادامه ي حرفمو بزنم
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 مچ دستم رو گرفت و گفت: بسته دیگه چقدر حرف میزنی

 با چشما  زل زد  به صورتش، اخماش کمرنگ شده بود، چشماش دیگه عصبی نبود

 ...قیافمو م لو  کرد  و گفتم: خا خواستم بگم درسته کار  بد بود ولی حقت بود

 همونطور م لو  زل زد  به چشماش

 :دستمو گذاشتم رو سرمو گفتمچشماش دوباره داشت حرصی میشد که سریع 

 آي آي چقدر درد میکنه

 آخ دکتر گفته بود حتماً ببندمش وگرنه دردش بیشتر میشه

 همونجور الکی داشتم  ر میزد  که یه اخم خوشگلی کردو دستش رو برد سمت وسایم

 ...منم دیگه ساکت موند  تا کارشو بکنه

 !ن بگو ببینم چی شد دقیقاً؟همین که کارش رو شرور کرد رو به من گفت: تعریف ک

 :تک سرفه اي کردمو شرور کرد  به تعریف کردن

 سالشه، دو بار خواستم باهاش صحبت کنم ولی نخواست 17اسمش حسامه 

 این سومین بار بود

امروز  اصتتمً حالش خوب نبود، یعنی کنترلی رو اعصتتابش نداشتتت، منم تا اومد  حرف   

 بزنم با لیوان زد تو مُخم
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سر    شد که به مامان فکر        یعنی  شرور  شت، درد  از اونجایی  دربه خورد زیاد درد ندا

 کرد 

 با این حرفم کوهیار لبش به خنده باز شد، چقدر خنده بهش میومد

 واسه اولین بار بود اینقدر خوشحال میشد  که کسی خونه نیست

  :کوهیار دستش رو کشید عقا و گفت

 رف نزنی هم زبون درازي نکنیباید یه چیزي میزد تو دهنت که هم زیاد ح

 زبونم رو واسش در آورد  و گفتم: فعمً که میبینی سالمه سالمه

 با یه لبخنده کج گفت: پاشو یه چیزي آماده کن بخوریم

 دوباره رفتم تو نقشم

 آخ آخ خدا جون چقدر سر  درد میکنه

است درر   واي واي دکتر بهم گفت نباید زیاد سرپا وایستی، تازه گفت آشپزخونه خیلی    

 داره

میخواستم همینطور ادامه بد  که دید  دست کوهیار رفت سمت کوسن تا واسم پرتابش  

 کنه

 سریع بلند شد  و با خنده پرید  تو آشپزخونه

 ...حاال چی باید درست میکرد ؟
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 تنها چیزي که به فکر  رسید این بود که نیمرو بزنم

 :بعد از چند دقیقه با صداي بلند گفتم

 سشا  آماد

 اومد آشپزخونه و رو صندلی نشست، یه نگاه به  ذا انداخت و یه نگاه به من

 همه ي هنرب همین بود؟ _

 زیر لا گفتم: از سرتم زیادیه

 چی گفتی؟ _

 !!گفتم این وقت شا انت ار نداشتی که واست مرغ درست کنم _

 یعنی فردا نهار مرغ داریم؟ _

 انگار من نوکرش بود 

 فردا صبف بیرون کار دار  معلو  نیست ساعت چند بیا  با حرص گفتم: نخیر من

 همونطور که داشت واسه خودش لقمه می گرفت گفت: به سممتی کجا؟

 با دهن پر گفتم: دنبال کارایه پایان نامم

 !!نکنه باز میخواي بري پیش اون پسره تا بزنه یه جا دیگتو ناقد کنه؟ _

 اوهو  _
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 کنی نمی تونی پایان نامتو تکمیل کنی؟ یعنی اگه با یه بیمار دیگه شرور _

چرا میتونم، رابطه اي که میخوا  با حستتتا  برقرار کنم زیاد ربطی به پایان نامم نداره،   _

بیشتتتر خود  کنجکاو  تا این بچه رو کشتتف کنم، یعنی با یه تیر دو نشتتون میزنم، هم   

 پایان نامم رو تکمیل میکنم هم کنجکاویم اردا میشه

ر تو ستتکوب داشتتت نگا  میکرد، وقتی حرفا  تمو  شتتد چند ثانیه دیگه کوهیار همونطو

 نگا  کردو بعد بدون اینکه حرفی بزنه بقیه  ذاشو خورد

 خا خدا رو شکر که گیر نداد، مثل اینکه اون حرفایی که پشتش زد  تأثیر داشته

 داره خودش رو اصمح میکنه

 ...با این فکر یه لبخند کوچیک زد 

 ...تاق خود  خوابید  کوهیار  تو اتاق مامان اینااون شا من تو ا

 ...بعدش گرفتم خوابید  9گوشیم رو تن یم کرد  رو ساعت 

 

 صبف با صداي آالر  گوشیم از خواب بیدار شد 

شم      سمت پنجره اتاقم، پرده هارو کنار زد  و به بیرون چ از تخت اومد  پایین، رفتم به 

 دوختم

 یزي، فقد حیف که زیاد پاک نبودبه به عجا هواي بهاري و دل انگ

 ولی هر چی که بود من صبف آفتابی رو به صبف بارونی ترجیف میداد 
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 بعد از اینکه دست و صورتم رو شستم رفتم تا لباس بپوشم

سر      شال همرنگ مانتو  رو رو  یه جین یخی با مانتوي خنکی به رنگ آبی به تن کرد ، 

 سمت آشپزخونه تا صبحونه بخور مرتا کرد  و بعد از کمی آرایش رفتم به 

وارد آشپزخونه که شد  با دیدن کوهیار که پشت میز نشسته بودو داشت بیخیال چاي          

 میخورد یه جیغ خفه کشید 

 من فکر میکرد  هنوز خواب باشه

کوهیار همونطور که لقمه میذاشت دهنش گفت: چرا زل زدي به من!! بیا بخور دیر میشه  

 ها

 وک نگاهش کرد نشستم رو صندلی و مشک

 ...باز که زل زدي به من _

 دیر میشه یعنی چی؟ _

 مگه نمیخواي بري دیدن حسا  _

 چرا ولی خود  با تاکسی میر  تو نمیخواد به زحمت بیفتی _

 یه قورب از چاییشو خوردو گفت: با هم میریم، فقد زودتر تا دیر نشده

 با بی حوصلگی گفتم: یعنی چی؟

 برسیم بعدش آقا حسا  نهار بخوره بگیره بخوابهیعنی اینکه ممکنه دیر  _
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 با چشماي گشاد شده گفتم: دیر برسیییم؟

با بیخیالی در حالی که یه پاشتتتو مینداخت رو اون یکی پاش گفت: بله از این به بعد منم               

 باهاب میا ، نمیخوا  دوباره بزنه ناکارب کنه

خود  میر ، شتتما  برو به   اخمامو کشتتید  تو همو گفتم: الز  نکرده منکه بچه نیستتتم،  

 کاراب برس، خود  از پس خود  بر میا 

 سااااالته، به حالت کشیده گفت 23بله بله میدونم شما  _

 !بعد  اخم کردو گفت: فکر کردي که عاشق چشم و ابروتم که نگرانت بشم؟

نخیر خانو ، فقد واستته اینه که خاله تو رو دستتت من ستتپرده، اگه چیزیت بشتته من باید 

 ب خاله رو بد  فهمیدي؟جوا

شین منت رتم، بعد  با         شدو گفت: تو ما صندلی بلند  در مقابل چشماي حیران من از رو 

 قدماي بلند از  دور شد

شق       شو در آورد : فکر کردي عا شده، با خود  اَدا مثل اینکه دوباره از دنده ي چپ بلند 

 !چشم و ابروتم؟

 باشه منت ر باش ببین چه بمیی سرب میار 

 

شستم رو صندلی و بیخیال واسه خود  صبحونه خورد ، یکم الکی لفتش داد  تا معطل        ن

 بشه و حرصش دربیاد
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سینه تکیه زده بود، عینک آفتابی هم      ست به  شین د بعد از چند دقیقه رفتم بیرون، به ما

 رو چشمش بود، با اینکه از دستش عصبی بود  ولی نمیتونستم منکر جذابیتش بشم

 یه فرصت بود  تا حالشو بگیر  مثل کاره امروز خودش ولی فقد منت ره

 !دوباره حرفش تو گوشم پیچید: فکر کردي عاشق چشم و ابروتم که نگرانت بشم؟

با یادآوري حرفش اخما  علیظ تر شتتدو بیخیال از کنارش رد شتتد  و رفتم نشتتستتتم تو 

 ماشین

 ...اونم اومد نشست پشت فرمون و حرفی نزد

 کرد گوشیم زنگ خورد همین که کوهیار حرکت

 سم  مامان

 سم  دختر  خوبی؟

 ممنون شما خوبی؟ بابا اینا خوبن؟ _

 همه خوبیم عزیز ، تو کجایی؟ کوهیار کجاست؟ _

 همینجاست داریم با هم میریم تا کارامو انجا  بد 

آفرین به کوهیار، کاره خوبی میکنه که باهاب میاد، واال معلو  نیستتتت تو اون دیوونه            _

 با کیا هم کم  میشی خونه

 با اعتراض گفتم: مامان خواهش میکنم دوباره شرور نکن
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 باشه باشه مواظا خودتون باشین به کوهیار  سم  برسون _

 چشم خداحافظ _

 گوشیو پرب کرد  تو کیفم و به بیرون خیره شد 

 ...کوهیار ساکت بود خدا رو شکر، تا رسیدن حرفی بینمون رد و بدل نشد

 

 یم کوهیار ماشین رو یه جا پارک کردو با هم رفتیم داخلوقتی رسید

شت از راه پله ها میومد پایین         سمان کرده بود دا سر  رو پان ستاري که دیروز  همون پر

 ...که چشمش خورد به من

 اومد سمتم و باها  سم  و احوالپرسی کرد

 پرستار: حالتون خوب شد؟ سرتون که زیاد اذییت نکرد؟

 خوبم خدا رو شکر، نه زیاد اذییت نکرد لبخندي زدمو گفتم:

پرستتتتار همونطور که نگاهی به کوهیار مینداخت پرستتتید: چیزي شتتتده دوباره اومدین  

 اینجا؟

 نه اومد  حسا  رو ببینم _

با چشماي گشاد شده بهم نگاهی انداخت و گفت: واقعاً با این بمیی که سرب آورد باز       

 !میخواي بري ممقاتش؟
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کاره من داري آخه؟ دو ساعته داره سوال جوابم میکنه، یه چشمشم که     یکی نبود بگه چی

 ...همش به کوهیاره

ستتتري تکون داد  که به کوهیار نگاهی انداخت و با لبخند گفت: باشتتته پس اتاقش رو             

 بهتون نشون مید 

 عجا پررویی بود حاال خوبه خود  اتاقش رو بلد بود 

 کوهیار رو به پرستار گفت: ممنون میشیم

یع پرید  تو حرفشتتو گفتم: ممنون خود  بلد ، شتتما زحمت نکشتتید، بعد  آستتتین  ستتر

 کوهیار رو گرفتمو با خود  کشید 

 کوهیار خندید

 با اخم برگشتم سمتشو گفتم: حرفه خنده داري زد ؟

 نه بیشتر کاراب خنده داره _

 چشم  ره اي بهش زدمو جلوتر ازش به راه رفتنم ادامه داد  _

سیدیم جلو  شدو گفت: تو چند لح ه بیرون بمون، هر     وقتی ر سا ، کوهیار جدي  اتاق ح

 وقت گفتم بعد بیا تو

 با تعجا گفتم: چرا؟

 حتماً یه دلیلی داره _

 چ دلیلی _
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 میاي بعد میفهمی _

 االن میخوا  بفهمم _

انگار حوصلش سر رفت چون کمفه گفت: کمتر با من بحث کن، حتماً دلیلی دار  پس     _

 ن صندلی بشینلطف کن رو همی

 اینو گفت و سریع رفت داخل اتاق

ست با مامان یه دعواي         دیحم زورش میاد بده، دلم میخوا دی، یه تو سره ي از خود را پ

 ...درست حسابی بگیر  که این بمي زمینی رو انداخته تو جون من

 به ساعتم نگاهی انداختم، حدود بیست دقیقه بود که من پشت در بود 

 انیت منفجر میشد ، انگار یادش رفته بود که منو پشت در کاشتهدیگه داشتم از عصب

 واسم عجیا بود که صداي بلندي از حسا  نشنید 

 یعنی خواب بود؟

 پس کوهیار اون تو چیکار میکرد؟

 دیگه داشتم دیوونه میشد ، با عصبانیت رفتم سمت درو محکم و با شتاب بازش کرد 

سا  نشسته و داره باهاش حرف میزنه، حسا        با کمال تعجا دید  کوهیار رو به روي ح

 هم خیلی آرو  به کوهیار نگاه میکرد، وقتی وارد اتاق شد  هر دو به سمت من برگشتن

 ...با دهن باز داشتم بهشون نگاه میکرد  که کوهیار با خنده گفت: بفرما آقا حسا  نگفتم
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 حسا  نگاهی بهم انداختو سرش رو انداخت پایین

آرو  میدیمش خیلی خوشحال بود ، هر وقت باهاش برخورد داشتم پر    همین که اینقدر 

 از خشم بود ولی اینبار آرومه آرو  با یه  می تو نگاش

 از حسا  چشم برداشتم و رو به کوهیار با اخم گفتم: تو چرا میخندي؟

سه             شتم وا سرد گفت: من دا صندلی تکیه زد، خیلی خون شدو به  سینه  ست به  کوهیار د

میداد  که جنابعالی پشت در داري االن از عصبانیت منفجر میشی، بعد  با    حسا  تودیف   

شکر حمل      شه، که خدا رو  اینکه من گفتم بدون اجازه من داخل نیاي االناس که پیداب ب

  زاده هم بودي

 ...با عصبانیت گفتم: توحححح یعنی توححح منو الکی پشت در معطل کردي؟ واقعاححح خیلی

سبابه شو گذاشت رو بینیشو گفت: عه زشته آوا خانو ، جلوي آقا        کوهیار آرو  انگشت  

 حسا  حرفاي بد بد ممنور

 یه چشم  ره  لیظ بهش رفتم و برگشتم سمت حسا 

 با لبخند گفتم: حال شما خوبه آقا حسا ؟

 نگاهی بهم انداختو سري تکون داد

 مرسی که دیروز زدي ناکار  کردي _

 وار گفت: منححح واقعاًسرش رو آرو  آورد پایین و زمزمه 

حرفش رو قطع کردمو گفتم: اشتتتکالی نداره، من االن خیلی خوشتتتحالم که داري با من       

 حرف میزنی
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 سرمو به سمت پنجره گرفتمو گفتم: بهتر نیست بریم بیرون؟ هوا امروز عالیه

 

 به اتفاق هم رفتیم به سمت حیاط

 ...رو یکی از نیمکتا نشستیم

 ...ونی حسا  من چند ساله که پدرو مادر  رو از دست داد کوهیار بی مقدمه گفت: مید

 با این حرفش تعجا زده سریع برگشتم نگاش کرد 

 ولی اون بیخیال به رو به رو خیره شده بود و داشت حرف میزد

 من خیلی دوسشون داشتم، اصمً همه ي بچه ها پدر مادراشونو دوست دارن _

خت و عذاب آوره، تا وقتی هستتتن زیاد واقعاً نبودشتتون اونم واستته همیشتته خیلی ستت   

 ...قدرشون رو نمیدونیم ولی همینکه از پیشمون میرن دنیا واسمون تیره و تار میشه

کوهیار حرف میزد و من داشتتتتم به این فکر میکرد  که چه دل بزرگی داره، واستتته به       

دست آوردن دل کوچیکه یه پسر بچه داشت به دروغ عزیزترین کساي تو زندگیش رو     

 ی کشتم

 ...من هیچوقت دلِ گفتنِ چنین حرفایی رو ندار 

 ..سعی کرد  از افکار  بیرون بیا  و به حرفاش گوش بد 

ست بده، اونم تو یه زمان دوتا        _ سن کم پدر مادرش رو از د سخته که یه بچه تو  خیلی 

 ...از عزیزترین کساي زندگیش رو



                 
 

 

 zahra.N  |آواي احساس رمان 

 

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

 کنید

 

135 

 

ست داد ، خیلی روزاي    سن کم پدر مادر  رو از د سم ولی خدا بهم     من تو  سختی بود وا

 کمک کرد تا کم کم با این قضیه کنار اومد 

 سعی کرد  رو پاي خود  وایستم، چون مرد باید رو پاي خودش بمونه

 حسا  سرش پایین بودو بی هیچ حرفی به حرفاي کوهیار گوش میداد

  :خواستم یکم طبیعی تر باشه واسه همین رو به کوهیار گفتم

 ...ي حسا  رو ناراحت میکنیبا این حرفاب دار

 کوهیار نگاهی بهم انداخت که همون لح ه حسا  خیلی کوتاه گفت: نه خوبه

 کوهیار با لبخند یه دستش رو انداخت دوره گردن حسامو ادامه داد

آره داشتتتم می گفتم: همین دختره کله شتتقی که میبینی باهامه، باباش که شتتوهرخالم     

 میشه بهم خیلی کمک کرد

اسه کوهیار خد و نشون کشید  که لبخند شیرینی زدو گفت: آره حسا  جون        با چشم و 

نه                 مه رفتن ستتتره خو یه ه خالم بود، بق ند همین خونواده ي  ها  مو با که  ها کستتتی  تن

 زندگیشون

اون موقع بود که فهمید  باید رو پاي خود  واستتتتم، با تمشتتتی که کرد  درس خوندمو           

 واسه خود  یه پا دکتر شد 

 م: از خود رادیبا طعنه گفت

 :کوهیار با چشماي شیطونش نگا  کرد که حسا  آرو  گفت
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 ولی من حتی یه نفر  نبود که از  حمایت کنه

منو کوهیار به هم نگاهی انداختیم، انگار اونم دلش میخواستتتت با یکی درد و دل کنه، از     

 ...اینکه داشت باهامون حرف میزد خیلی خوشحال بود 

 :حسا  ادامه داد

 نفر  نبود که من بهش تکیه کنم حتی یه

به کوهیار نگاهی انداخت و گفت: شتتتما با اینکه پدرو مادرتون رو از دستتتت دادین ولی              

 خیلی خوشبخت بودین، میدونید چرا؟؟

یه خونواده تکیه کردي که تونستتتتی               به  به روش نگاه کردو گفت: چون  به رو  دوباره 

 نگهداري محکم  م این بار زیر رو خودب 

 وقتی اونارو از دست داد  همه منو مقصر میدونستنولی من 

یه لح ه به این فکر نمی کردن که پستتتري تو ستتتن من وقتی پدرو مادر و خواهراي دو       

 قلوش رو با هم تو یه سانحه از دست داده چه حالی میتونه داشته باشه

ستادن و گفتن که من مقصر ، بعدشم منو آوردن اند     ختن  ابا بی رحمیِ تما  جلو رو  وای

 اینجا، چرا؟

چون بخاطر حرفایی که اینقدر بهم زده بودن تا خودمم کم کم باور  شتتتد من مقصتتتر        

 اصلی بود 

 رو به حسا  پرسید : چرا اونا تو رو مقصر میدونستن؟

 چون تو فقد زنده موندي؟
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 نه بخاطر اینکه وسد راه موقع رانندگی داشتم با پدر  بحث میکرد  _

خت پایین، بعد کمی مکث گفت: ستتتِر اینکه دختر خالم رو         با ناراحتی ستتترش رو اندا    

دوستتتت داشتتتتم، دلم می خواستتتت باهاش ازدواج کنم ولی پدر  از قدیم با باجناقش           

 دعوایی داشت، یه کینه ي شتري از هر دو سمت

از یه طرف دیگه هم میگفتن ستتتنَم واستتته ازدواج کمه و از اونطرفم واستتته دختر خالم       

 ...ا اینکه سنی نداشت شوهر خالم می خواست شوهرش بدهخواستگار اومده بودو ب

اصتتمً اون روزا همه چی قاطی شتتده بود، نمیدونستتتم چیکار کنم، فقد یادمه تیره آخرو    

 ...زد  که باعث شد بابا  کم کم فشارش وسد رانندگی بیفته و بیهوش بشه

 کوهیار سؤالی پرسید: تیره آخر؟ من ورب چیه؟

ر  گفتم که من با شتتیدا رابطه ي جنستتی برقرار کرد ، شتتما هم  آره تیره آخر، به پد _

 هیچوقت نمیتونید جلوي ازدواج مارو بگیرید

 با این حرف حسا  من رفتم تو شُک، از تعجا دهنم وا مونده بود

شق          شون ع شتباه کرده بود،از طرفیم خونواده ها بخاطر دعواهاي خود سا  ا از طرفی ح

 رده بودندوتا بچه رو زیره پاهاشون له ک

 حسا  دستاشو گذاشت جلو صورتش و شرور کرد به گریه کردن

همونطور که گریه که گریه میکرد گفت: من دروغ گفتم، من هیچوقت به شتتیدا دستتتم   

 نزد ، من فقد خواستم پدر  رو تحریک کنم که با ازدواجمون مخالفت نکنه

 اي کاش الل میشد  و هیچوقت این حرف رو نمیزد 
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میشد اون حسامی که اونقدر خشن باها  رفتار کرده بود حاال داشت به نرمی      اصمً باور  ن 

 از گذشتش تعریف می کرد

دلم واسش کباب شد، تا حاال ندیده بود  یه پسر اینقدر اشک بریزه، معموالً پسرا تودار       

 بودن ولی نمیدونم به حسا  چی گذشته بود که اینطور داشت اشک می ریخت

 ...در میومداشک خودمم دیگه داشت 

 ...کوهیار دستی به پشت حسا  کشیدو گفت: آرو  باش پسر آرو  باش

 یه سؤال به ذهنم اومد که سریع به زبونش آورد 

 خا تو که میگی باباب ناراحتی قلبی داشت از قبل، شاید از اول _

 

 ش حالش خراب بوده، از کجا معلو  که بخاطره حرفاي تو اُفت فشار کرده؟ ها؟

ش رو پاک کردو گفت: پزشتتکی قانونی گفت اون شتتا یکی از رگاي قلا  حستتا  اشتتکا

شت            سوند ولی چون پ ستان می ر سریع خودش رو به یه بیمار شه، باید  پدر  گرفته می

 ...گوش انداخته همین باعث شده

دوباره قطره اشکی از چشمش چکیدو گفت: ولی خا اگه من باهاش بحثم نمیشد شاید       

 این اتفاقا هم نمی افتاد

  کوهیار: تو نباید خودب رو سرزنش کنی

 وقتی علم میگه تقصیره تو نبوده پس حتماً نبوده
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حستتا  ستترش رو به چپ و راستتت تکون داد که همون لح ه یه پرستتتار بهمون نزدیک  

 شدو با لبخند گفت: آقا حسا  میبینم که امروز آرو  تر از روزاي قبلی

ستار گفت: خ      سرش رو انداخت پایین که پر سا   ا دیگه وقته نهاره، دیگه گپ زدن  ح

 بسته

کوهیار با لبخند رو به حسا  گفت: امروز واسه من روزه خیلی خوبی بود، چون یه دوسته    

 جدید پیدا کرد 

منم با خنده گفتم: واستته منم روزي خوبی بود چون امروز حستتا  بهم تخفیف دادو نزد    

 ناکار  نکرد

 مد رو لباشکوهیار  خندید که حسا  یه لبخند کوچیک او

  :کوهیار رو به حسا  گفت

 خا دیگه ما باید بریم توا  برو استراحت کن فکر کنم امروز خیلی خستت کردیم

 حسا  یه نگاه به ما انداخت و با  م تو چشماش گفت: باز  میاین؟

 از  می که تو صدا و نگاش بود دلم گرفت

 و پیدا کردیمکوهیار با لبخند گفت: معلومه که میایم ما تازه همدیگه ر

 پرستار با لبخند گفت: آقا حسا  چه دوستاي خوبی پیدا کردیااا

 ...ما هم به روش لبخندي زدیم و بعد از خداحاف ی رفتیم به سمت ماشین
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شت رو به من             ستارب میزد برگ شت ا شین کوهیار همونطور که دا ستیم تو ما ش وقتی ن

 گفت: نمی خواي تشکر کنی؟

 با تعجا گفتم: از کی؟

 ین و به حرکت در آوردو گفت: از من دیگهماش

 اونوقت چرا؟ _

 از اینکه باهاب اومد  و توا  تونستی واسه اولین بار با حسا  حرف بزنی _

به رو به رو  نگاه کرد  و بیخیال گفتم: اگه نمیومدي هم می تونستم باهاش حرف بزنم،  

 چون کمً امروز حالش بهتر از روزاي دیگه بود

 !!!ون دادو گفت: عججججا؟کوهیار سري تک

از این حرفش خند  گرفت، برگشتتتم از شتتیشتته ماشتتین به بیرون نگاه کرد  تا خندمو   

 نبینه که همون لح ه گوشیم زنگ خورد

 گوشی رو از کیفم خارج کرد ، با دیدن اسم رویا جواب داد 

 چه عجا بابا یه خبري از ما گرفتی

و نباید یه زنگ بزنی ببینی من در چه       ستتتممتو خوردي بی ادب؟ من خبر نمیگیریم ت _

 حالم؟

 بادمجون بم آفت نداره، تو تا حلواي منو نخوري جون به عزرائیل نمیدي _

 رویا با خنده گفت: دقیقاً
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 !!!کوفت حاال چیکار داشتی؟ نگو که زنگیدي تا حال منو بپرسی _

 نخیر زنگ زد  که بگم امشا یه مهمونی دعوتیم، بریم با هم بترکونیم _

 ته دلم با این حرفش  نج رفت

  با ذوق گفتم: آخ جووون

 حاال مهمونیه کی هست؟

 ماهان، گفت خودش زنگ میزنه دعوتت میکنه که، نزنگید؟؟ _

 همون لح ه ماهان اومد پشت خطم

 .االن اومد پشت خطم بعد میزنگم باهاب هماهنگ میکنم رویا فعمً باي _

 !از ما کردي؟ به به ببین کی زنگ زده، چی شده یادي _

 سممت رو خوردي دختر؟ _

 آره جون تو خیلیم گرسنمه _

 دختره ي شکمو خبرا بهت رسیده دیگه؟ _

 خود  رو زد  به اون راه: خبر؟ خبره چی؟

 !اینکه امشا خونمون مهمونی گرفتم دیگه؟ _

 یعنی من آخرین نفریم که داري بهم خبر میدي؟ باشه دیگه من اصمً نمیا  _
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 آوا، گرفتمت گوشاتو میکشمالوس نشو  _

 بیا دیگه کتکمم که میخواي بزنی دیگه اصمً نمیا  _

 کمفه گفت: واااي آوا منکه امشا گیرب میار 

 خندیدمو گفتم: هیچ  لطی نمیتونی بکنی

 حاال میبینیم، فعمً کاري نداري با من؟ _

 از اولم کاري نداشتم _

 زهرمار خداحافظ _

 با خنده گوشیو قطع کرد 

اشتتتم به این فکر میکرد  که چه عجا کوهیار ستتاکته که همون لح ه گفت: امشتتا    د

 مهمونی دعوتی؟

 بله _

 کجا؟ _

 خونه ي یکی از بچه هاي دانشگاه _

 ساعت چند؟ _

 اوووف یکی نیست بگه به تو چه آخه

 به بعد شرور میشه 10 _
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به روش خیره شتتتدو             به رو  باره  خت دو ندا گاه از روي خونستتتردي بهم ا خیلی   یه ن

 خونسردتر از قبل گفت: شما نمیري

 !!!!با جیغ گفتم: چیییی؟؟؟

گفتم نمیري، خاله تو رو به دستتت من ستتپرده منم نمیتونم اجازه بد  اون موقع شتتا    _

 بري بیرون

 ...منکه اولین بار  نیست، تازه اگه مامان خودش بود اجازه میداد، داشتم قُپی میومد  _

 فته که واسش تعیین تکلیف کنیتازه گفته مراقا آوا باش نگ

  همون لح ه رسیدیم جلو خونه، کوهیار زد رو ترمز

 برگشت سمت من، آثار خشم کم کم داشت تو چهرش نمایان میشد

از الي دندوناي چفت شتتتدش گفت: من حرفم رو دو بار تکرار نمیکنم، امشتتتبم پاتو از         

 خونه بیرون نمیذاري

 ول از من می پرسیديبهتر بود قبل از قول و قرار گذاشتن ا

ستی که من بخوا           شت کرد  و گفتم: مگه تو کی ه ستامو م صم گرفته بود، د خیلی حر

 ازب اجازه بگیر ؟ ها؟

 منم عادب ندار  به حرفاي مزخرف گوش بد ، پس شک نکن که امشا میر 

شم مچ          ستم پیاده ب شین و در باز کرد ، همین که خوا سمت دستگیره ما دستم رو برد  

 :گرفت و با عصبانیت و صورتی سرخ شده گفتدستم رو 
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تا رقتی من تو این خونه هستتتم اجازه نمید  هر جا دلت خواستتت تشتتریف ببري، من نه 

 باباتم که نازتو بکشم نه مامانت که با حرفاب گول بخور 

 اگه شده امشا تو خونه قفلت میکنم ولی نمیذار  پاتو بیرون بذاري

 !با چه اجازه اي باها  اینطوري رفتار می کرد؟دیگه داشت اشکم در میومد، اون 

شین            شد ، در ما شین پیاده  شید  بیرون و از ما ستاي مردونش محکم ک ستمو از د مچ د

 ...رو محکم بستم و رفتم داخل خونه، یه راست رفتم به سمت اتاقم

 

 خودمو پرب کرد  رو تختم

 ریخت رو بالشمبغضی که داشتم حاال سر باز کرده بود، دونه دونه اشکا  می 

حاال باید چیکار می کرد ؟ چطوري میرفتم مهمونی؟ من به بچه ها قول داده بود ، اگه           

 ...نمیرفتم خیلی دایع بود

 باید به رویا میگفتم، شاید اون یه راه حلی پیدا کنه

ستم              ش صورتم رو  ست و  سا  رو عوض کرد ، د سا ، لبا سمت کمد لبا با این فکر رفتم 

 ا یه چیزي بخور بعدش رفتم پایین ت

 کوهیار رو کاناپه دراز کشیده بود، یه دستش رو پیشونیش بود چشماشم بسته بود

ستم با نون             ش ست کرد  و ن سه خود  در سریع یه املت وا شپزخونه،  بیخیال رفتم تو آ

 خورد 
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 ...اصمً واسم مهم نبود که کوهیار چی می خوره

 آخیییش چقدر خورد ، سیره سیر شد 

شد  رفتم تو اتاقم، فکر کنم کوهیار خواب بود چون هنوز دراز کشیده بود   بعد از  ذا پا

شده به من       سردش  شده بود، به درک که  صورب جنین تو خودش جمع  ولی ایندفعه به 

 ...چه

 رفتم داخل اتاق گوشی رو از کیفم در آوردمو شماره ي رویا رو گرفتم

 چته نفله؟ _

 ...با ناراحتی گفتم: رویااااا

 نگرانی گفت: آوا چی شده؟ چرا اینقدر ناراحتیرویا با 

 رویا من امشا نمیتونم بیا  مهمونی _

 رویا با تعجا گفت: چرا؟ چیزي شده؟

  کوهیار میگه بهت اجازه نمید  _

 رویا اولش ساکت شد بعد با صداي بلند زد زیره خنده

 با حرص گفتم: زهرمار چرا میخندي؟

 !!!ال سر پیدا کرديهمونطور که می خندید گفت: پس آقا با

 رویا خفه شو یه فکري کن من بتونم امشا بیا ، اگه نیا  دق میکنما _
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 حاال چرا نمیذاره بیاي؟ _

من چه میدونم، میگه مامانت اینا تو رو دستتت من ستتپردن، نمیتونم بذار  نصتتفه شتتا   _

 بري بیرون

ی  یی یه مهمونرویا با شتتتیطنت گفت: خا حق داره دیگه گلم، شتتتاید می خواد با تو تنها

 بگیره امشا، بعد با خنده ادامه داد: یه مهمونیه دو نفره

با عصبانیت گفتم: تو اصمً درک نداري من االن تو چه ودعیتیم، اصمً برو گمشو نمیخوا        

 کمکم کنی

 !!خا حاال چرا جوش میاري _

 چرا زنگ نمیزنی به مامانت نمیگی؟ اونکه اجازه میده

 میذاشت با نیما بر ، االنم که نیما نیست چیکار کنم؟نه بابا، مامان همیشه  _

 رویا یکم فکر کردو بعدش گفت: یه نقشه دار  تو 

 با هیجان گفتم: چه نقشه اي؟

 :رویا شرور کرد با آب و تاب نقشه رو شرح دادن

ببین تو، تو اتاقت لباساتو می پوشی، قشنگ آماده که شدي به طوره نامحسوس از خونه        

عنی باید کوهیار رو  افلگیر کنی، منم با ماشتتین میا  در خونتون، هر وقت  فرار میکنی، ی

 !رسید  میزنگم که تو سریع بیاي و با هم فرار کنیم چطوره؟

 یکم استرس گرفتم ولی راست میگفت باید فرار کنم
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حاال فوقش آخر شتتتا که اومد  خونه دو تا چیز بار  میکنه، بیشتتتتر از این که نمیتونه            

 پیش بره

 صداي رویا به خود  اومد با 

 هوووي هستی؟ _

هیجان زده گفتم: آره هستتتم، نقشتتت عالیه، پس من آماده میشتتم ستتاعت ده منت رب   

 ...میمونم

فقد آوا خیلی مواظا باشتتا، اگه بفهمه داري گولش میزنی یا اگه بگیرتت دیگه بیرون   _

 اومدنت با خداست

 ...باي باشه باشه حواسم هست خیالت راحت باشه، فعمً _

 

 خیلی ذوق و هیجان داشتم

 چون هم به مهمونیم میرسیدیم، هم تمفیه رفتاره کوهیارو سرش در میاورد 

 باید قیافش اون لح ه دیدنی باشه

با این فکر یه لبخند پت و پهن رو لبم نشتتتستتتت بعدش رفتم تا یکم استتتتراحت کنم تا  

 ...امشا انرژیه کافی داشته باشم

 هوا تقریباً تاریک شده بودچشما  رو که باز کرد  

 دست و صورتم رو آب زد  و رفتم پایین
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 کوهیار جلو تلویزیون نشسته بودو داشت فیلم میدید

 آخه موند  این کارو زندگی نداره؟ همش جلو این تلویزیون وا مونده افتاده

 ...آخه مامان که میگفت این کار داره بخاطر همین نتونسته بره شمال

ي د  کرد ، یه استتتتکان واستتته خود  ریختم اومد  جلو تلویزیون  رفتم آشتتتپزخونه چا

 نشستم

 خیره به تلریزیون شد  ولی سنگینیه نگاش رو حس میکرد 

 حتماً واسه اون چاي نریختم داره حرص میخوره

  :همونطور بیخیال به تلویزیون زل زده بود  که کوهیار گفت

 از مهمونیه امشا چه خبر؟

و بهش چشم دوختم، یه پوزخند رو لباش بود، انگار از اینکه من  نگاه از تلویزیون گرفتم

 قرار بود نر  خیلی رادیه

 قیافه ي خونسردي به خود  گرفتم و گفتم: افتاد واسه یه شا دیگه

 چرا؟ _

 شونه اي باال انداختم که یعنی من چه میدونم _

ش  زیانه رو لبا  نق   بعد از اینکه چاییمو خورد  بلند شتتتد  تا بر  تو اتاقم، یه لبخند مو          

 بست
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 بشین و تماشا کن آقا کوهیار، امشا نقشه ها واست دار 

رفتم یه دوش گرفتم، باند دوره ستتتر  رو باز کرده بود ، دیگه خوب شتتتده بود فقد یه 

 زخم کوچیک ازش مونده بود

 بعد از خشک کردن خود  رفتم سمت کمد لباسا 

 خا امشا چی بپوشم؟

 ر  یه دست دیگمم رو لبم بودیه دستم رو زده بود  به کم

سا  نگاه میکرد  و فکر میکرد  که امشا چی بپوشم که چشمم          شتم به لبا همونطور دا

 افتاد به یه پیراهن کوتاه بنفش رنگ، کشیدمش بیرون

 بلندیش تا یکم باالي زانو  بود

 یه دکلته بود که از سر سینش دوتا بند پهن میخورد و دور گردن بسته میشد

 ...سینه ي درشتم روش خورده بود، لباس قشنگی بودیه سنجاق 

 شا بود، باید تا یه ساعت دیگه آماده میشد  9به ساعت نگاه کرد  

 خبره کوهیارو نداشتم، از اتاق آرو  اومد  بیرون

 از باالي پله ها سرک کشید  پایین تا ببینم کوهیار کجاست

 میکرد دید  صداي پچ پچ میاد مثل اینکه داشت با گوشیش صحبت

 هر چقدر گوشا  رو تیز کرد  تا بشنو  چی میگه ولی فایده نداشت
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دعیت         شت قفل کرد  که یهو نیاد منو تو این و شتم به اتاقم، درو از پ شدمو برگ بیخیال 

 ببینه، از اون بعید نبود مثل عجل معلق ظاهر بشه

ها ، جلوشم    یه ذره از موها  رو جمع کرد  باال سر  بقیشم همونطور ول کرد  رو شونه   

 کج ریختم رو صورتم

 یه آرایش ممیم بنفش کرد ، لباسم رو با احتیاط پوشید 

 به خود  تو آینه نگاه کرد ، از خود  رادی بود 

 چون لباسم تیره بود به پوست سفید  خیلی میومد، به دو طرف شونه ها  ادکلن پاشید 

دعیت ببینه،     صور کرد  که کوهیار منو تو این و شد   یه لح ه ت صبی می ولی   حتماً خیلی ع

 تقصیره خودش بود که منو وادار به چنین کارایی کرد

اصتتمً من موند  این همه ستتال خارج بوده با فرهنگ اونا تقریباً بزرگ شتتده پس چرا به 

 ...این چیزا واکنش نشون میده

 جوراباي مشکی بلند  رو پاک کرد  تا وقتی رسید  اونجا درشون بیار 

رو هم سر  کرد ، مانتومو برداشتمو پوشید ، کیف و کفش مشکیمم      شال حریر مشکی   

 برداشتم

 ...تا ماشین نمیتونستم کفش پا  کنم چون با اون پاشنه ها نمیتونستم سریع باشم

 

 بود 10به ساعت نگاهی انداختم، 
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 ...به رویا زنگ زد  تا ببینم کجاست

 الو رویا پس کجایی؟ من آماد 

  منم نزدیک خونتونم آوا _

 جلو درتون وقتی پارک کرد  بعد تک زنگ میزنم واست، سریع بیا بیرون اوکی؟

  باشه _

 گوشی رو قطع کرد ، هر لح ه استرسم داشت بیشتر میشد

 دوباره در اتاق رو آرو  باز کرد  رفتم سمت پله ها

اوه هنوز داشت با گوشی صحبت میکرد، رو کاناپه نشسته بود و پشتش به من بود، اگه          

 ...ر میرسید  دیگه همه چی حل بود چون تا اون به خودش بیاد من دووید  رفتمبه د

 همون لح ه گوشیم تو دستا  ویبره رفت، رویا رسیده بود

 شالمو دور گردنم گره زد  تا نیفته، کیف و کفشمم محکم گرفتم تو دستم

 چند تا نفس عمیق کشید  تا از استرسم کم بشه

 ها اومد  پایین با قدماي شمرده شمرده از پله

 حاال دیگه صداش رو میشنید 

 نه شاهرخ جان اون مطا به درد من نمیخوره، من یه جاي دلباز میخوا  _

 رسید  پایین پله ها، تا اینجا که بخیر گذشته بود
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 دوباره شرور کرد  به قد  برداشتن

ه ز دیگخواهش میکنم دیگه نهایتاً تا دو روز دیگه واسم حلش کن، چون من دو سه رو _

 باید بر  شمال

 اي خدااا دیگه نزدیکاي در بود ، فقد یه ذره مونده بود

 باشه پس دستت درد نکنه، من رو قولت حساب میکنم _

 خدا رو شکر رسید  به در، قلبم داشت محکم تو سینم میزد

 پس تا دو روز دیگه خداحافظ _

 دستمو برد  سمت دستگیره و تقی صدا خورد

 کوهیار زل زده به منو با چشماي گشاد شده نگا  میکنه برگشتم پشت که دید 

مثل اینکه خیلی گیج شتتده بود، فقد لح ه ي آخر دید  با ستترعت از رو کاناپه پرید که 

 بیاد سمتم

 دیگه چیزي ندید  چون با سرعت تما  داشتم میدووید 

 صداي کوهیار از پشت سر  اومد

 آوا صبر کن، تو حق نداري بري بیرون _

 ط رو باز کردمو سریع رفتم سمت ماشیندر حیا

 رویا درو واسم باز گذاشته بود
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 (1roman.irساخته شده است) رماناین کتاب در سایت یک 

 ...خودمو پرب کرد  تو ماشین که رویا سریع گازشو گرفت

 سر  نگاه کرد برگشتمو به پشت 

 کوهیار تا یه جایی دووید بعد ایستادو خم شد رو زانوش

 انگار داشت نفس نفس میزد

 دستاشو گذاشت رو زانوش، سرش رو داد سمت ماشین

 از این فاصله هم میتونستم خشم تو نگاهش رو ببینم

 یه لح ه ترسید ، به این فکر کرد  که وقتی برگرد  خونه قراره چی پیش بیاد؟

 االن زنگ بزنه به بابا اینانکنه 

 ...یه لح ه از کاري که کرد  پشیمون شد 

 :تو همین فکرا بود  که رویا با خنده گفت

 چته؟ چرا قیافت اون شکلیه؟ ترسیدي؟

 ...فکري که تو سر  میچرخیدو به زبون آورد 

 رویا بن رب من شا برگرد  خونه چیکار میکنه باها ؟

 هیچی چیکار میتونه بکنه؟ _

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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دست بلند نمیتونه کنه چون تو دستش امانتی، بعدشم اونقدر بچه نیست که بخواد       روب

بره به باباب اینا خبر بده، فوقش عصتتتبی میشتتته دوتا داد ستتترب میزنه دیگه، دو روز  

 باهاب قهر میشه

 بهتر بذار تا همیشه باها  قهر باشه پسره ي ایکبیري _

یریه؟! من اگه بود  مخش رو میزد   دیگه زیاده روي نکن، کجاي این خوشتتتگله ایکب    _

 پسر به این نازي

 ...کوفت ببند نیشتو، نه اینکه اون نیماي بیچاره رو اصمً دنبال خودب نمیدوونی _

 یه لح ه یه سوزشی کف پا  احساس کرد  ولی توجهی بهش نکرد 

 میبعد از نیم ساعت رسیدیم به مقصد، رویا ماشین رو یه جا پارک کردو با هم پیاده شد

به خونه ي روبه رو  نگاه کرد ، یه خونه ویمیی بزرگ، خیلی بزرگ و دلباز بود، ماهان           

هر وقت که پدر و مادرش میرفتن مستتتافرب خودش یه مهمونی راه مینداخت، منو رویا      

 دومین بارمون بود که میومدیم مهمونیش

شدیم، انگار ماهان کل منطق     شلو یه زیاد رو به رو  شدیم با  ه رو دعوب کرده  وقتی وارد 

 ...بود

نور انداخته بودن و   رحقحصصتتداي آهنگ خیلی زیاد بود، برقا همه خاموش بود، بجاش 

شتن می      سد دا شتریا و ص بی شده بود      رحقح سیگار قاطی  ضا تار بود اینقدر که دود  یدن، ف

 باهاش

 منو رویا رفتیم داخل یکی از اتاقا، لباسامون رو عوض کردیم
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ر آورد  تازه متوجه شتد  که چه بمیی ستر پا  اومده، همش    همینکه جورابا  رو از پا  د

 زخم و زیلی شده بود، پس واسه همین پا  می سوخت

شه، خون کف پا        شکلی می سنگا خا معلو  بود که پا  این  اونجوري که من دویید  رو 

خشتتک شتتده بود، با دستتتمال پاکش کرد ، دوباره کفشتتا  رو پا  کردمو از اتاق زدیم    

 ...بیرون

 ز وسد جمعیت رد شدیم که چشمم خورد به ماهان، چه خوشتیپ کرده بودا

 داشت با یکی از دوستاش حرف میزد، با رویا رفتیم سمتشون تا سم  و احوالپرسی کنیم

  :همین که مارو دید با خوشحالی گفت

 به به دوستاي خوبم، کجایید پس؟ دیر کردینا

 ببخشید اگه دیر شدرویا با خنده گفت: دنبال آرتیس بازي بودیم 

 ماهان با تعجا گفت: چی؟

 که من با آرنج محکم زد  تو پهلوي رویا که آخش در اومد

 رو به ماهان گفتم: هیچی خودب خوبی؟

 صداي دوست ماهان همه ي مارو به سمت اون کشوند

 ماهان معرفی نمیکنی؟ _
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رویا دوتا از بهترین ماهان نگاهی به ما انداخت و رو به همون پستتتر با لبخند گفت: آوا و 

 دوستاي دانشگاهیم

 و آقاي سامیار پسر دایی عزیز 

  یه جوري نگامون میکرد، اصمً از نگاهش خوشم نیومد

 ولی با لبخند باهاش سم  و احوال پرسی کرد 

 ه، دلم میخواد امشا بترکونیدااارحقحصماهان رو به ما گفت: خا حاال وقته 

 پاشید برید وسد

 یمرحقحصرو گرفتم تا با هم بریم ب خندید  و دست رویا

بودیم که احساس تشنگی کرد ، رو به رویا گفتم من بر  یه آبی چیزي     رحقحصوسطاي  

 بخور  تشنمه

 ش ادامه دادرحقحصرویا هم سري تکون دادو به 

ص  واااي که چقدر اینجا شلوغ بود، اینقدر     وت میشد ،  خفه گرما از داشتم  بود  یدهرحقح

 سمتش رفتم سریع دید ، یزم یه محید روشنیه تاریک

چند تا لیوان رو میز بود، همشتتتونم پر بود ولی نمیتونستتتتم تشتتتخید بد  کدومش آبه 

 کدومش آب میوه چون این گوشه خیلی تاریک بود

 بیخیال یه لیوان برداشتم و یه سره سر کشید 

 یهو انگار از گلو  تا معد  سوخت
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 چند بار پشته سر هم سرفه کرد ،

 رماري بود؟این دیگه چه زه

 ...نکنهححح نکنه

شروب نزده بود ،     شروب و جاي آب خورده بود ، من تا حاال لا به م لعنت به من که م

 ...حاال حالم خراب بشه چه  لطی بکنم

اعصتتابم به شتتدب خورد بود، احستتاس گرماي شتتدیدتري کرد ، از یه طرفم کف پا  به 

 شدب می سوخت، فکر کنم دوباره داشت خون میومد

 راس رو در پیش گرفتم، خدا خدا میکرد  کسی اونجا نباشهراه ت

 در تراس رو باز کرد ، خدا رو شکر کسی نبود، رفتم رو یکی از صندلیا نشستم

 سر  انگار داشت درد میگرفت، آخه مشروب خوردنم چی بود این وسد

 از یه طرف معد  می سوخت از یه طرف کف پا 

 کفشم رو از پا  در آورد 

خیلی خونریزي کرده بود، یه دستمال از رو میز برداشتم و شرور کرد  به  اوه خداي من

 پاک کردن کف پا 

 یهو یه صدایی از باال سر  اومد که باعث شد بترسم و دستمال از دستم بیفته

 

 سامیار: چی شده آوا خانو ؟
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 آخ ببخشید نمیخواستم بترسونمتون

 نگاه مشکوکی بهم انداخت و گفت: اتفاقی افتاده؟

 تو این ودعیت فقد همینو کم داشتم، حاال خیلی خوشم میاد ازش

شید  بعدش       _ شارو که پو ست، کف پا  زخم بود این کف ص نه چیزي نی اعث  ید  برحقح

 شد خونریزي کنه

ستون            شکال نداره من االن وا شت گفت: ا ستمال دیگه بر میدا سامیار همونطور که یه د

 درستش میکنم

 ی چی؟ نکنه میخواد پامو دست بزنهتو دلم گفتم: درستش میکنم یعن

 با این فکر گفتم: نه ممنون نمیخواد دیگه خوب شده

 خواستم سریع کفشا  رو بپوشم که جلو پا  زانو زد و مچ پا  رو گرفت تو دستش

بدنم مور مور شتتد، پا  رو کشتتید  عقا و گفتم: آقا ستتامیار چیزي نیستتت، لطفاً بذارید  

 کفشا  رو پا  کنم

ور که کف پا  رو دید میزد گفت: چطور میگی چیزي نیستتت؟ این همین ستتامیار همونط

 طور داره ازش خون میره

شید رو زخمم که از          ستمال رو ک ست دیگش آرو  د ستش مچ پا  رو گرفت با د با یه د

 سوزشش چشما  بسته شد و لبم رو به دندون کشید 

 درد داره؟ _
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 م کن دیگه لعنتی من معذبمچشمامو باز کرد  که بگم آره درد داره، که بگم ول

 ولی چشما  بجاي سامیار رو یه جفت چشماي آشنا چفت شد

 همون چشماي طوسی که تو اون تاریکی تیره تر شده بود

 یه جفت چشماي به خون نشسته که وحشیانه به من خیره شده بود

 حرفم تو دهنم ماسید، با دهن باز داشتم به در تراس نگاه میکرد 

 انداخت و رد نگاهمو دنبال کرد و به پسره رو به رو  خیره شد سامیار نگاهی بهم

  :دوباره یه نگاه به من انداخت و رو به کوهیار گفت

 آقا کاري داشتید اینجا؟

 میخواستم به سامیار بگم خفه شو، میخواستم بگم تو رو خدا دستاب رو از مچ پا  بردار

 .ولی دهنم قفل شده بود

 این نگاه خشمگین ترسیده بود نمیدونم چرا در حد مرگ از 

ندیده بودمش، رگاي گردنش زده بود بیرون، صتتتورتش از          حاال اینطوري عصتتتبی  تا 

 عصبانیت به قرمزي میزد، چشماي طوسیش حاال تویه دریایی از خون گیر افتاده بود

 ...اصمً فکرشم نمیکرد  بخواد منو روزي تو همچین صحنه اي ببینه

شد ولی تو یه   سامیار که هنوز مچ پا  رو احاطه       نفهمید  چی  ستاي  سمتم، د لح ه اومد 

 کرده بود با پاش شوب کرد اونور،
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 ...سریع مچ دستم رو گرفت و با خودش کشید

 ...دیگه صدایی از سامیار نیومد، شاید فکر کرده دوست پسرمه

  ،به سالن نگاهی انداختم، خدا رو شکر تاریک بود وگرنه آبرو  می رفت، کفشم پا  نبود   

با چشتتم دنبال رویا گشتتتم ولی پیداش نکرد ، اینقدر با ستترعت منو دنبال خودش می   

 ...کشید که چشما  هیچ جا رو نمیدید

 پاها  ذُق ذق میکرد

لا تهی           قا یار من داشتتتتم از ترس  با این ودتتتعیت کوه پا  مهم نبود، چون  ولی درد 

 ...میکرد 

 !آخه اون اینجا چیکار میکرد؟

 !ن اینجا ؟از کجا فهمیده بود م

 !از کجا آدرس آورده بود؟

 !چرا باید تو این لح ه منو میدید؟

 !حاال دربار  چه فکري میکنه؟

 ...اي خدا داشتم دیوونه میشد 

شده       شین، از ترس نه تنها دهنم قفل  وقتی رسیدیم، درو باز کرد منو پرب کرد داخل ما

 .بود بلکه ذهنمم قفل کرده بود

 ...ن میاد، بدجور می سوختمطمئن بود  داره از پا  خو



                 
 

 

 zahra.N  |آواي احساس رمان 

 

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

 کنید

 

161 

 

 ...اي واي لباسا 

 اصمً جواب رویا رو چی بد ؟

 ...تک و تنها ولش کرد  وسد مهمونی

 ...اي خدا آبرو  پیش ماهان رفت

 ...خیلی از دست کوهیار عصبی بود  ولی از ترس نمی تونستم جیک بزنم

 تو این فکرا بود  که یه چیزي افتاد رو ،

سا بود         نگاه کرد  دید  کوهیار  سم نامنا سه اینکه لبا ستم وا شو انداخته رو ، میدون کت

 داده که تنم کنم،

 ...منم بدون هیچی حرفی پوشیدمش

 همین که کت رو پوشید  یهو چسبید  به صندلی،

 کوهیار پاشو گذاشته بود رو پدال گازو با سرعت میروند

 حاال دیگه بیشتر از قبل ترسیده بود ،

 ...اومد  اینجا، فکر نمیکرد  اینقدر عصبی بشه اي خدا چه  لطی کرد  امشا

سرعتش کم کنه ولی           سرش داد بزنم تا یکم از  ست  بغضی نشست تو گلو ، دلم میخوا

 جرأب گفتن هیچ حرفیو نداشتم، خود  رو داخل صندلی جمع کرد 

 کت کوهیار واسم بزرگ بود بخاطر همین دستا  داخل آستیناش گم شده بود
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 رد  باال و گذاشتم رو چشما همینطور دستا  رو آو

خیلی ترسیده بود ، تا حاال کسی باها  اینطوري برخورد نکرده بود، اصمً تا حاال تو چنین  

 موقعیتی گیر نکرده بود 

 ...بخاطر همین نمیدونستم باید چه واکنشی نشون بد 

 

 برداشتم بعد از مدتی با صداي ترمز ماشین دستامو از رو چشا  

 ه، تا اون لح ه کوهیار ساکت بودرسیده بودیم خون

 میدید  که عصبیه ولی نمیدونم چرا حرفی نمیزد

شین پیاده کرد، باز  بدون            ستمو گرفتو منو از ما سمت من، د شد اومد  شین پیاده  از ما

 کفش با بی رحمیه تما  رو سنگا منو دنبال خودش می کشوند

 نمی فهمید  دلیل این عصبانیتش واسه چیه؟

 ...بوده یا بخاطر اون ودعیتی که منو سامیار رو با هم دیدبخاطره فرار  

 ...بغض بدي تو گلو  نشسته بود

در خونه رو باز کردو من پرب شد  داخل، پشت سرش درو قفل کرد و کلید رو انداخت  

 داخل جیبش، ترسم بیشتر شده بود

 افتاده بود  رو زمین و خیره خیره نگاش میکرد 

 حشیش زل زد تو چشما برگشت سمت منو با چشماي و
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شماي به خون         شدیدش و چ شده بود، اینو از اخماي  صبانیتش کم ن حتی یه ذره هم از ع

 ...نشستش فهمید 

 یه قد  اومد جلو، با دستا  خودمو یه قد  کشید  عقا، یه قد  دیگه اومد جلو

 باز من رفتم عقا که با کمر خورد  به پله ها

ره اشک از چشمم چکید، نمیدونم از ترس بود   داشت کم کم بهم نزدیک می شد، یه قط  

 یا از چیزه دیگه، ولی بدجور یه چیزي رو دلم سنگینی میکرد

دلم می خواست فرار کنم و پناه ببر  به اتاقم، با این فکر برگشتم تا از پله ها سریع فرار  

  کنم که یهو بازو  کشیده شد،

 ورتممنو محکم برگردوند سمت خودش، موها  ریخته بود رو ص

 صورتامون نزدیک هم بود، نفس نفس میزدیم هر دومون

 من از ترس و دلهره اون از عصبانیت و خشم

 با چشماي به خون نشسته نگا  میکرد، انگار از  تودیف میخواست

 با لکنت دهن باز کرد  و گفتم: کوحححکوحححهیار

  ححح حححمن

 یه طرف صورتم کج شد و سوخت

 اشه، دستمو گذاشتم رو صورتمو به همون حالت وایستاد باور  نمیشد بهم سیلی زده ب
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 دیگه دست خود  نبود، اشکا  دونه دونه می بارید رو صورتم

 ...بازومو ول کردو یه قد  از  فاصله گرفت، باالخره اون سکوب لعنتی رو شکوند

 مشروب خوردي؟ _

بود  ولی اصتتتمً  کپ کرد ، حتماً از بوي دهنم فهمیده بود، با اینکه ناخواستتتته خورده _

 ...دلم نمیخواست این مودور رو بفهمه

 ...نگامو انداختم تو چشماش، پوزخندي عصبی زدو سرشو به چپ و راست تکون داد

 دیگه چیکار کردي؟ _

 ...فکر کنم دیرتر میرسیدیم رو تخت

 حرفشو نصفه ول کردو با حالت عصبی دست انداخت الي موهاش

ن چه فکري کرده بود؟ دلم می خواست مثل خودش  گریم شدب گرفت، این درباره م _

 یه سیلی محکم بزنم در گوشش ولی توان اینکارو نداشتم

دلم واستته پدرب میستتوزه که خبر نداره دخترش چی از آب در اومده، دلم واستتش     _

 میسوزه که فکر میکنه دخترش هنوز پاکه

و  ندونستتتته داري من  دیگه طاقت نیاوردمو با فریاد گفتم: بس کن کوهیار بس کن، چرا        

 محکو  میکنی؟ چرا نمیذاري منم حرف بزنم؟

 دوباره عصبی شدو هجو  آورد سمتم، خودمو رو نرده هاي پله جمع کرد 

 با فریاد گفت: چیو می خواي تودیف بدي؟ ها؟
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دستتتش رو برد ستتمت بند لباستتم و با انگشتتتش کشتتیدو گفت: این لباس پوشتتیدنتو؟     

  ب خوردنتو؟ یا دست کشیدن اون پسر رو پاهاتو؟مهمونی گرفتن با پسرارو؟ مشرو

 کدومشو لعنتی؟ اصمً حرفیم واسه گفتن داري؟؟

 دستامو گذاشتم رو گوشا ، سرمو به چپ و راست تکون داد  و گفتم: بسته دیگه

 بلند شد  تا به اتاقم پناه ببر ، حالم اصمً خوب نبود

تا موقعی که پدرو مادرب نیومدن  مچ دستمو گرفت و گفت: خوب گوشاتو وا کن، از االن 

 اختیارب دست منه

 گفتم بمیر میمیري

 واي به حالت اگه خطایی ازب ببینم، مطمئن باش دیگه باهاب اینطور رفتار نمیکنم

دلم از این همه بی رحمی گرفت، کوهیاري که اجازه نمیداد هیچ َاحدي بهم حتی چپ            

 میکرد نگاه کنه االن داشت بدترین حرفاي دنیا رو نثار 

 ...دستمو محکم پرب کرد طرفمو گفت: حاال دیگه از جلوي چشما  گمشو

 

سوند  به اتاقم،        شتم و پله هارو دوتا یکی رد کرد ، خود  رو ر شکا  رو پس زد ، برگ ا

 درو از پشت قفل کرد ، خودمو پرب کرد  رو تخت

شک     شم رو چنگ زدمو اجازه داد  ا شده بود، بال ا  دونه دونه  گریه ها  به هق هق تبدیل 

 بریزه
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اصم فکرشم نمیکرد  امشا بخواد اینطوري تمو  بشه، ذهنیت کوهیار حاال دیگه نسبت       

 به من خراب شده بود، دلم بدجور از حرفاش گرفته بود

 اون شا اینقدر گریه کرد  که نفهمید  کی خسته شدمو به خواب رفتم

 ر شد صبف با صداي آیفون خونه که پشت سر هم زنگ میخورد بیدا

نشتتستتتم رو تخت، ستتر  یه لح ه گیج رفت، چشتتما  رو باز و بستتته کرد  که دوباره به 

دع              سر و و سا و  شا با همون لبا شد  که دی شتم، تازه متوجه خود   حالت نرمال برگ

 خوابم برده بود

 دوباره صداي آیفون بلند شد

 خبري نبود از اتاق اومد  بیرون، خونه تو سکوب کامل بود، مثل اینکه از کوهیار 

 خود  رو به آیفون رسوند ، رویا بود

 رویا تویی؟؟ _

 آوا معلو  هست کجایی؟ حالت خوبه؟ اتفاقی افتاده؟ _

 صداش نگران بود

 خوبم چرا اینقدر نگرانی؟ _

شته بودي، نباید        شیتم که جا گذا شا یهو  یبت زد، گو با حرص گفت: چرا نگرانم؟ دی

 نگران میشد ؟

 ودیف مید باشه بیا تو واست ت _
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 درو باز کن _

دکمه رو فشار داد ، گوشی رو گذاشتم سر جاش که همون لح ه دوباره زنگش به صدا        

 در اومد

 باز چی شده رویا؟ بیا تو دیگه _

 احمق در باز نشد _

  با تعجا گفتم مگه میشه؟

 دوباره دکمه رو فشار داد 

 باز شد؟ _

 نه _

 خیل خا صبر کن االن میا  پایین _

 ت در ورودي، دستگیره رو کشید  پایین ولی در قفل بودرفتم سم

 ...تازه دوزاریم افتاد که چه اتفاقی افتاده

 با حرص و عصبانیت برگشتم سمت آیفون

  :و رو به رویا با ناراحتی گفتم

 رویا ببخشید ولی درا همه قفله

 رویا متعجا گفت: یعنی چی؟
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 ه رفته بیرونمنو کوهیار دیشا دعوامون شد اونم درارو قفل کرد

 آخه واسه چی؟ _

 برو خونه میزنگم واست تعریف میکنم _

 باشه پس مواظا خودب باش _

 

 وقتی که رویا رفت با ناراحتی و حرص نشستم رو کاناپه

 اصمً معلو  هست داره چیکار میکنه؟

 اصمً به چه حقی درارو قفل کرده؟

 امشا تکلیفمو باهاش روشن میکنم

 ... ت حمو با این فکر رفتم به سم

وقتی از حمو  اومد  بیرون هنوز کوهیار نیومده بود، دلم به شتتتدب دتتتعف میکرد، از       

 دیشا تا حاال چیزي نخورده بود 

 رفتم به سمت آشپزخونه

 ...دلم واسه دستپخت مامان تنگ شده بود

یه  ذاي حادري خورد  و از آشپزخونه اومد  بیرون که همون لح ه تلفن خونه به صدا  

 در اومد
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 فکر کرد  رویاست اما مامان بود

 همش ته دلم استرس داشتم که نکنه کوهیار قضیه دیشا رو به کسی گفته باشه

 گوشیو برداشتم

 الو سم  مامان _

 سم  دختر  خوبی؟ _

  ممنون مامان شما خوبی؟ بابا خوبه؟ _

 همگی خوبیم دختر ، شماها چیکار میکنین؟ همه چی خوب پیش میره؟ _

ستتت بگم آره اینقدر خوب پیش میره که دیشتتا از خواهرزادب یه ستتیلی  دلم می خوا

 نوش جان کرد 

 همه چی خوبه، من دار  رو پایان نامم کار میکنم، کوهیار  دنبال کاراي مطبشه _

 تا دو روز دیگه هم میایم شمال

 کوهیار خونس؟ _

 نه فکر کنم رفته دنبال کاراش _

 باشه مامان جان مواظا خودتون باشید _

 باشه حتماً، به همه سم  برسون _

 وقتی که گوشی رو قطع کرد  تازه یاد حسا  افتاد 
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 ما بهش قول داده بودیم که امروز میریم پیشش

 با حرص پامو کوبید  به زمین

 ...کوهیار لعنتی

رفتم تو اتاقم تا یکم رو پایان نامم کار کنم، دیگه آخراش بود، امروز فردا تمو  میشتتدو  

 تحویلش میداد بعدش باید 

 بعد از یکی دو ساعت از پشت میز تحریر  بلند شدمو رفتم سمت پنجره

تا          ته بود، هر لح ه منت ر بود   ثل من گرف که آستتتمونم دلش م ثل این هوا ابري بود، م

 بغضش بترکه و اشکاش بریزه

 هوا تاریک بودو این دلتنگیه منو بیشتر میکرد

 

 ...ار خورد ، یاد حرفاشیاد دیشا افتاد ، یاد سیلی که از کوهی

آه بلندي کشتتتید ، رفتم ستتتمت تلفن تا با رویا صتتتحبت کنم، حتما تا حاال خیلی نگرانم  

 ...شده، یاد  رفت زودتر واسش زنگ بزنم

 بعد از خوردن دو تا بوق جواب داد

 چه عجا خانو  قابل دونستن و به ما یه زنگی زدن _

 :با صدایی که از ته چاه در میومد گفتم

 حالم خوش نیست رویا
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  با نگرانی گفت: چرا؟ چی شده مگه؟

 دیشا اون پسره سامیار یادته؟ _

 رفیق ماهان رو میگی؟ _

ص آره، من بعد از اینکه  _ شده بود      رحقح شد  رفتم رو تراس، کف پا  زخم  سته  ید  خ

پا           چه بمیی ستتتر  تا ببینم  خاطر همین کفشتتتمو در آورد   ته بود ب یکم ازش خون رف

 ...اومده

 !ا با بی قراري گفت: خا خا بعدش؟روی

 ...بعدش همون لح ه سر و کله ي اون پسره عودی سامیار پیداش شد _

 بعد یکم چرب و پرب گفتن جلو پا  زانو زد تا کف پامو ببینه

 با حرص زیر لا گفتم: انگار که دکتره

 سکوب کرد  و یاد اون چشماي وحشی افتاد  که حرف رویا منو از فکر در آورد

 گو که همون لح ه کوهیار سر رسیدهن _

 اوهو  _

 :رویا واي بلندي گفت و بعد انگار یه چیزي یادش افتاده باشه سریع گفت

 واستا ببینم، اصمً اون از کجا فهمید که ما کجاییم؟
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تا وقتی            _ بار  کرد بعدشتتتم گفت:  نمیدونم نمیدونم، فقد منو آورد خونه کلی حرف 

 ب دست منهتحویل خونوادب ندادمت اختیار

 رویا با حرص گفت: خا اون نباید ندونسته قضاوب کنه، چرا واسش تودیف ندادي؟

 آخه یه گند دیگه هم زده بود  _

 رویا با جیغ گفت: دیگه چی؟

 فضاي سالن تاریک بود دیشا، بجاي لیوان آب، مشروب خورد  _

سرب آوا، خا االن اون بیچاره حق   داره فکراي   رویا دوباره جیغ کشیدو گفت: خاک بر 

 ناجور کنه

 با بغض گفتم: میدونم ولی باید اجازه حرف زدن به منم میداد

 :رویا که فهمید بغض کرد  با مهربونی گفت

 الهی من قربونت بر  حاال تو خودتو ناراحت نکن، اشکالی نداره

سخته، باعث            سش  ضمش وا شمش افتاده که ه صبیه چون یه اتفاقایی جلو چ اون االن ع

 راب شهشده فکرش خ

سوء تفاهما          سش تودیف بده تا  شد همه چیو وا بذار یه مدب دیگه که از عصبانیتش کم 

 برطرف شه

 بغضمو قورب داد  و آرو  گفتم: باشه همین کارو میکنم

 کشید  دراز کاناپه رو تلویزیون جلو بعد از خداحاف ی با رویا اومد  پایین رفتم 
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صتتتداي وحشتتتتناکی از خواب پرید  و بلند  نمیدونم چه مدب خوابم برده بود که یهو با

 ...جیغ کشید 

 

 خونه تاریک بود و ساکت

 فقد نور رعد و برق بود که به داخلش نفوذ میکرد، از این من ره بیشتر ترسید 

 قلبم محکم تو سینه می تپید

 ...صحنه هایی از کودکیم جلو چشمم جون گرفت

 هوا بارونی بود و رعد و برق به شدب میزد

کی تا چند دقیقه پیش داشتتتتم باهاش بازي میکرد  حاال باالي درخت گیر کرده            بادباد  

 بود، بابا گفته بود وقتی بارون بند اومد میر  واست میارمش

از پنجره اتاقم داشتتتتم نگاش میکرد  که یهو یه رعد ستتتنگین برخورد کرد به شتتتاخه          

 درخت و آتیش گرفت

 از ته دلم جیغ کشید ، بادبادکم ذره ذره سوخت

 ...همون لح ه مامان خودش رو بهم رسوند و با دیدن اون صحنه جلو چشما  رو گرفت

 ...از اون روز به بعد رعد و برق واسم شده بود مثل یه موجوده خطرناک

با رعد بلندي که زد از فکر و خیال در اومد ، سریع از جا  بلند شد  و رفتم سمت پریز     

 روشن نمیشدبرق، هر چقدر باال پایینش کرد  چرا ا 
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 لعنت به این شانس، برق هم رفته بود

 با قدماي بلند خود  رو رسوند  به تلفن تا زنگ بزنم ببینم این احمق کجاست

 اما با شنیدن دستگاه مشترک مورد ن ر خاموش میباشد آه از نهاد  بلند شد

سوند   رو خود  کورمال کورمال  شپزخونه  به ر شنایی  و بردار  کبریت تا آ  ور خونه رو

م  مچشتت اصتتم تاریکی اون توي نبود، خبري کبریت از گشتتتم چقدر هر ولی کنم روشتتن

 جایی رو نمیدید

صبف تا حاال منو تو خونه زندانی کرده بود، معلو  نبود کدو         شید، از  صابم نمیک دیگه اع

 گوري رفته

 شبه خونه نیومده، گوشیشم خاموش کرده ١١اینقدر بی فکره که هنوز که هنوزه ساعت 

 ...عنی اینقدر از من متنفر شده که واسش مهم نیست یه بمیی سر  بیادی

 اونکه میدونه من از بچگی از رعد و برق میترسم

این فکرا مثل نوار از تو مغز  رد میشد، یه بغض گنده تو گلو  نشسته بود که باعث شد      

 ...عصبی تر بشم و لیوان رو اُپن و بردار  و محکم بکوبم به دیوار

 دونه دونه ریخت، کنار دیوار سر خورد  و رو پارکت هاي سرد خونه زار زد ،اشکا  

 دلم از صبف گرفته بود و حاال داشتم تا می تونستم خود  رو خالی می کرد 

 یه صداي وحشتناک دیگه بلند شد که باعث شد از ترس بیشتر تو خود  جمع بشم

 :با همون حال زار نالید 
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 !!پس کجایی کوهیار؟

  ه بود که کلید تو قفل چرخید و بعدش در با صداي تقی باز شدهمون لح

 چشمامو رو هم فشرد 

 بوي عطر تلخش تو فضا پیچید

 بیشتر تو خود  جمع شد ، پس باالخره اومد

پریز برق باال و پایین شتتد، معلو  بود رفته ستتر وقت برق، وقتی دید روشتتن نمیشتته با   

 :صداي آرومی گفت

 آوا آوا کجایی؟

 

 ...و نداد  و نمی خواستم که بد جوابش ر

صداي بلندتري گفت: آوا با توا          شد و این دفعه با  شنید  که تند تر  صداي قدماش رو 

 کجایی؟! چرا جواب نمیدي؟

 ...از صداش مشخد بود که نگرانه، پوزخندي رو لبم نشست، چه فایده

 دوباره داشت صدا  میکرد که اسمم تو آخ گفتنش گم شد

 ...مو بستمححح اصمً یاد  نبود که خرده هاي لیوان اونجا ریختههمون لح ه چشما

 ...حتماً پاشو زخم کرده



                 
 

 

 zahra.N  |آواي احساس رمان 

 

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

 کنید

 

176 

 

 از جا  بلند شد ، اشکا  رو با پشت دست پاک کرد 

 رو زانو خم شده بود

 :با صداي خش دار آرو  صداش کرد 

 کوهیااار؟؟

 سریع سرش رو بلند کرد و اومد به سمتم

دستتتاش و با نگرانی و یکم عصتتبانیت گفت: کجایی   وقتی رستتید بهم بازوهامو گرفت تو

 تو؟ چرا هر چقدر صداب کرد  جواب ندادي؟

 با بغض گفتم: پاب چی شد؟

 با همون یه ذره عصبانیتش گفت: چیزي نیست، تو خوبی؟

 سر  و بلند کرد  و به چشماش توي اون تاریکی نگاه کرد 

 یه قطره اشکم سر خورد و چکید پایین

نباشتتم، از صتتبف تا حاال زندونیم، از صتتبف تا حاال یه زنگ نزدي که    اوهو  چرا خوب _

 !بپرسی مرد  یا زنده؟

 ...از صبف تا حاال منو تنهایی و سکوب این خونه

 !!!پوزخند صدا داري زد  و گفتم: من خوب نباشم پس کی باید خوب باشه

  اخماشو میدید  که تو هم گره خورده
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داي شتتر شتتر بارون میومد زل زده بودن به  چشتتماشتتو میدید  تو ستتکوب که فقد صتت  

 ...چشماي من

ماي وحشتتتی رو بهتر           با اون چشتتت حاال اون اخم جذاب و  همون لح ه برق اومد و من 

 ...میدید 

زیر نگاه اون چشتتماي ستترخ، تاب نیاورد  و ستتر  رو انداختم پایین که چشتتمم به لکه  

 ...خونی که رو پارکت سفید خونه بود افتاد

سمت پاش که یه قد  رفت       فهمید  که از  ستم رو ببر   ستم د پاش داره خون میاد، خوا

 عقا، حاال لکه خون پررنگ تر شده بود

شبی رو هم با      سر دی سر  رو بلند کرد  و نگاهش کرد  که با بی رحمی گفت: دل اون پ

  این کاراب بردي؟

 ...بعد با پوزخند ادامه داد: ولی کور خوندي من وا نمید 

 هش بهم بود عقا گرد کرد و رفت به سمت دستشوییهمونطور که نگا

 تو همون حالت خشکم زده بود که یه قطره اشک دیگه چکید

 سریع با پشت دست اشکا  رو پس زد  و با سرعت خود  رو رسوند  به اتاقم

 ...به حالت صلیا دراز کشید  رو تختم

 طوري میکنه؟یعنی فقد بخاطر اینکه منو تو اون ودعیت با سامیار دیده بود این

 یعنی دیدن اون صحنه کذایی باعث شده اینقدر به من بدبین بشه؟
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 این دلیل میشه با دیدن اون صحنه منو قضاوب کنه؟

 من ورش چیه که دختر مثل من زیاد دیده؟

 یعنی منو با دختراي هرجایی اونور مقایسه کرد؟

 از عصبانیت داشتم منفجر میشد ، با مشت کوبید  رو بالشم

 رو تخت، از دیروز تا حاال هرجور دلش خواسته باها  رفتار کردهنشستم 

دیگه تحمل این حرف آخرشو ندار  باید بر  یه درس درست حسابی بهش بد ، پسره       

 !!!عودی چه فکري در مورد  کرده

با عصبانیت بیش از حد از جا  بلند شد ، در اتاق رو به شدب باز کردمو به همون شدب     

 بستمش

 ...ازیر شد ، در اتاق مامان اینا نیمه باز بود، پس اون تو بوداز پله ها سر

 به سرعت خود  رو رسوند  به اتاق و درو با عصبانیت باز کرد 

کوهیار که داشت یه تیشرب تنش میکرد وسد راه با تعجا به من خیره شد که مثل ببر     

 ...وحشی بهش چشم دوخته بود 

م: فکر کردي کی هستی که از دیشا تا حاال    یه قد  رفتم جلو، به چشماش زل زدمو گفت 

 با من بدترین رفتارو داشتی؟

 !!تا حاال بابا  بهم سیلی نزده بود ولی تو این جرأب و به خودب دادي

 چرا؟ چون یه صحنه ایو دیدي که واسه خودب از اول تا آخرش رو بریدي و دوختی؟
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 !سکوب کرد ، می خواستم ببینم عکس العملش چیه؟

 ...و تیشرب رو کامل تنش کرد، پوزخندي زدو دست به سینه بهم خیره شد نفسی کشید

از پوزخندش بیشتر عصبی شدمو با جیغ گفتم: کمتر اون پوزخند مسخره رو تحویل من     

 بده

 اخم کرد

ادامه داد : ببین اصمً به تو کارا  ربطی نداره تا بخوا  واست چیزیو تودیف بد ، ولی این    

 ...تفاهما برطرف شهدفعه رو مید  تا سوء 

من اولین بار  نبود که به اینجور مهمونیا میرفتم، تا حاال هم لا به مشتتتروب نزده بود ، 

 اون شا فضاي سالن تاریک بود من به اشتباه لیوان مشروب رو سر کشید 

بعدش کف پا  زخم بود رفتم تو تراس تا کف پامو بررستتتی کنم که اون عودتتتی اومد،   

شت  ست رو زانو تا زخم پامو ببینه که      وقتی دید  اومد دا ش شا  رو پا  میکرد  که ن م کف

 ...همون لح ه جنابعالی پیداب شد

من کاره اشتتتباهی نکرد  که مستتتحق این حرفایی باشتتم که از دیشتتا تا حاال داري بهم 

 میزنی

 :پوزخند زد  و زیر لا گفتم

  دختر مثل من زیاد دیدي؟؟

 ...یکردتو سکوب با یه اخم ظریف داشت نگا  م

 :با حرص و عصبانیت گفتم
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 ...ولی من پسر مثل تو عودی کم دید 

 ...لبخند کجی زد

 بیشتر حرصی شد ، انگار داشتم واسش نمایش اجرا میکرد 

 یه قد  رفتم عقا

 :بعد انگار چیزي یاد  افتاده باشه گفتم

  زشآها راستتتی اون شتتا که از دستتتت فرار کرد  بهترین کاره عمر  بود و هیچوقتم ا 

 پشیمون نمیشم

 اخم جاشو به لبخندش داد

 ...حاال نوبت من بود که پوزخند بزنمو از در خارج شم

 احساس سبکی میکرد 

 اي کاش این حرفارو زودتر از اینا بهش میزد 

 ...با خیالی راحت رفتم به اتاقم و خوابید 

شد  تا کوهیار دوباره هوس نکنه من     صبف بود که از خواب بیدار  ونه  و تو خساعت هفت 

 ...زندانی کنه

 بعد از شستن دست و صورتم رفتم به سمت آشپزخونه

 داشتم صبحونه میخورد  که کوهیار اومد نشست پشت میز



                 
 

 

 zahra.N  |آواي احساس رمان 

 

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

 کنید

 

181 

 

 مشکوک نگاهم کرد ولی حرفی نزدو شرور کرد به خوردن صبحونش

 !نمیدونستم قبول میکنه بذاره بر  پیش حسا  یا نه؟

 دهاصمً به اون چه، مگه کیه که اجازه ن

 با اخم نگاش کرد  و گفتم: امروز میخوا  بر  به حسا  سر بزنم

 همونطور که داشت مربا روي کره میمالید نگاهم کرد

 ...باز  حرفی نزد

 اوووف دلم میخواست با دستا  خفش کنم، از دیشا تا حاال انگار الل شده بود

 ...از زیر میز با پا  زد  تو پاشو گفتم: با توا 

بحونه کشتتید، بهم نگاهی انداخت و گفت: مگه نگفتم تا وقتی مامان  دستتت از خوردن صتت

 ...باباب بیان

سه همین دار  بهت میگم وگرنه       پرید  وسد حرفشو با حرص گفتم: میدونم میدونم، وا

 که سر  رو مینداختم پایین میرفتم واسه خود 

 باز  اخماش تو هم شدو گفت: پس امروز  میشینی خونه

به حستتت   ید بر           ولی من دیروز  با تازه فردا هم  یدنش،  به د که بر   ا  قول داده بود  

 دانشگاه پایان نامم رو تحویل بد 

 همونطور که چاي میخورد گفت: فردا باهاب میا  دانشگاه ولی امروز تو خونه میمونی
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 ...عصبی شدمو با داد گفتم: تو حق نداري منو

 ...با اخمی که کرد حرف تو دهنم خشک شد

 م پایین، باید آرو  باشم وگرنه بیشتر باها  لج میکنهسر  رو انداخت

همونطور که داشتم با لیوان چاییم ور میرفتم گفتم: یک ساعته میر  برمیگرد ، اون بچه  

 منت رمه

 دست از صبحونه خوردن کشیدو نگا  کرد

 منم قیافمو م لو  کردمو بهش نگاه کرد  و زیر به حالت سوالی گفتم: هو ؟؟؟

 : برو آماده شوپفی کردو گفت

 با اینکه داشتم ذوق مرگ میشد  ولی با خونسردي بلند شد  و رفتم سمت اتاقم

 ...به قول رویا آقا باالسر پیدا کرد ، اشکال نداره، بذار تا میتونه بتازه نوبت منم میرسه

 

 سریع یه لباس مناسا با یه آرایش مناسا کرد  و از اتاق زد  بیرون

 ماده بود، یه نگاه به سر تا پا  کردو گفت: بریموقتی رفتم پایین اونم آ

سن تا این اینقدر نگه       شه مامان اینا بر ستوري هم حرف میزنه، اي خدا کی می ایش چه د

 ...اختیارب دستمه

  وسطاي راه بودیم که گفتم: جلو یه گل فروشی نگهدار میخوا  گل بخر 
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 الز  نیست _

 نماي خدا صبر بده بهم تا نزنم اینو ناقصش نک

 با صداي بلندتري گفتم: میخوا  گل بخر 

 یه نگاه عاقل اندر سفیه بهم انداخت که یعنی روتو زیاد کردي

حرفی نزدمو بُغ کرده نشتتستتتم ستتر جا  که بعد از چند لح ه جلو یه گل فروشتتی نگه    

 داشت

 !!خا میمردي ناراحتم نمیکردي؟

 از ماشین پیاده شدیم و رفتیم سمت گل فروشی

 ...ی یه پیرمرد خوش خنده بودصاحا گل فروش

 سم  آقا

 پیرمرد با لبخند گفت: سم  دختر ، صبف قشنگت بخیر

 با لبخند گفتم: ممنون حاج آقا، همچنین

 همون لح ه کوهیار  اومد کنار من ایستاد

 به به اولین مشتریا  یه زوج خوشبخت هستن _

با این ز      جا خورد ، تو دلم گفتم: خدا نکنه من  با این اخمق     از این حرفش  باشتتتم،  وج 

 ...گندش، اَه اَه
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 کوهیار با لبخند گفت: حاج آقا یه چند تا شاخه گل طبیعی میخواستیم

 بیا باباجان، بیاین این سمت _

 واااي چه گمي قشنگی بودن، سریع رفتم سمت گمي رز

 چند شاخه گل رز قرمز با وسواس جدا کرد 

 یه نگاه به کوهیار انداختم

 همیشگی رو پیشونیشهدید  اون اخم 

 یه چشم  ره بهش رفتم و گم رو داد  به پیرمرد تا واسم بپیچه

  وقتی خوب تزئینش کرد، کوهیار رفت حساب کرد

 بعدش از پیرمرد خداحاف ی کردیم و از گل فروشی اومدیم بیرون

 سوار ماشین شدیمو حرکت کردیم

ی  ون پستتتره بیچاره، یه جورای  گمیی که تو دستتتتم بودو با ولع بو کرد ، رفتم تو فکره ا  

 احساس میکرد  دلم واسش تنگ شده

از اینکه دیروز نرفته بود  پیشتتتش و بدقولی کرده بود  ناراحت بود ، که البته همش          

 ...تقصیره کوهیار بود

 

تا مقصد بین منو کوهیار سکوب بود، وقتی رسیدیم ماشین رو یه جاي مناسا پارک کرد  

 اق حسا و قد  زنان رفتیم به سمت ات
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وقتی رستتیدیم به راه رو یکم شتتلوغ پلوغ بود، فضتتا یه طوري بود انگار یه اتفاق ناگوار    

 افتاده بود

 از دور دید  که جلو در اتاق حسا  شلو ه، همه دارن سرک میکشن به داخل اتاق

 با گیجی رو به کوهیار کرد  و گفتم: اینجا چه خبره؟

 اونم با تعجا گفت: نمیدونم

 تر کرد  و رفتم به سمت اتاق حسا ، دلم گواهیه بد میدادسرعتم رو بیش

وقتی رستتتید  جلو اتاق یکی از پرستتتتارا اومد ستتتمتم و گفت: آوا خانو  حالتون خوبه؟  

 رنگتون پریده، کی رسیدین؟

قلبم تو سینه میکوبید، دیگه مطمئن بود  اتفاق بدي افتاده اینو از چشماي اشکی پرستار      

 فهمید 

 پرسید : خانو  نعمتی اینجا چه خبره؟با صدایی لرزون 

 خانو  نعمتی سرش رو انداخت پایین و گفت: حسا  از پیشمون رفت

 ...این حرفو زد و شرور کرد به گریه کردن

 دسته گل از دستم افتاد زمین، یه قطره اشک خود به خود از گونم سر خورد

خل که دید  یه     دیگه نفهمید  چی شتتتد فقد با ستتترعت جمعیت رو کنار زدمو رفتم دا       

 ملحفه سفید روش کشیدن

 باال سرشم چند نفر داشتن گریه میکردن و با تاسف سري تکون میدادن
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 آرو  آرو  خود  رو رسوند  باال سرش، همه حواسم به زیر ملحفه بود

 باز یه قطره اشک دیگه، اشکاي مزاحم رو با دستم پس زد 

ستم ا       سفید، خوا سمت اون یه تیکه پارچه  ستم رفت  صورتش کنار بزنم که یکی د  ز رو 

 مچ دستم رو محکم گرفت

 برگشتم دید  کوهیاره

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

 دستش رو با عصبانیت پس زد  و سریع پارچه رو کشید  کنار

 ، حسا  بود، همون حسامی که از دنیا هیچ سهمی نداشتخودش بود

 با ناباوري داشتم نگاش میکرد  که یکی منو برگردوندو محکم بغلم کرد

 بوي کوهیار بود، زیر لا گفتم: اون حقش نبود، صدا  بلند تر شد اون حقش نبووود

 کوهیار سر  رو به سینش فشرد

 بردن بیرون چند تا از پرستارا به کمک هم تخت رو از اتاق

نه              یه وز گار  ته بود، ان یا گرف یه دن ندازه  به ا به این فکر    200دلم  کیلویی رو دلم بود، 

 !میکرد  که پسره بیچاره چه خیري از این دنیا برد؟

 ...چرا باید تو این سن کم اینقدر درد بکشه و بعدش ناکا  از دنیا بره

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/


                 
 

 

 zahra.N  |آواي احساس رمان 

 

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

 کنید

 

187 

 

شت     یه لح ه یاد  اومد که دیروز بهش قول داده بودیم که  شش ولی کوهیار نذا بریم پی

 که به قولم عمل کنم

 حرصی شد  و با عصبانیت با مشت کوبید  به سینش

بلند گفتم: همش تقصتتیره تویه عودتتی بود، تو بهش قول دادي بودي که میایم پیشتتش   

 ولی دیر رسیدیم

 نَم اشک رو تو چشماي کوهیار  میدید 

 کنارش گذشتم خواست دوباره بغلم کنه که به شدب پسش زد  و از

شما  رو محکم        سر  گیج رفت، به در تکیه داد  و چ سید  یهو  همین که به جلویه در ر

 رو هم فشرد 

 کوهیار سریع خودش رو رسوند به منو بازو  رو محکم گرفت

 با دستپاچگی گفت: آوا چی شده؟ حالت خوب نیست؟

 واقعاً حالم خوب نبود، احساس دعف شدیدي داشتم ولی با این حال

ازو  رو از دستاش کشید  بیرون ، خواستم دوباره حرکت کنم که ایندفعه سر  بیشتر        ب

صداها     شت محکم منو گرفت تو بغلش،  گیج رفت و لح ه آخر فقد فهمید  کوهیار از پ

واستتتم گنگ بود، صتتتداي کوهیار با صتتتدایه یه پرستتتتار قاطی شتتتده بودو دیگه چیزي  

 ...نفهمید 
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باز کرد ،      با گیجی  که از پنجره میومد اذیتم میکرد، مجبور شتتتد     چشتتتما  رو  نوري 

 چشما  رو دوباره ببند  و اینبار آرو  تر باز کنم

به اطراف نگاهی انداختم، رو تخت دراز کشتیده بود  و یه ستر  به دستتم وصتل بود که     

 دیگه آخراش بود

 کم کم داشت همه چی یاد  میومد

 ...دشححح حسا منو کوهیار، گرفتن دسته گل، شلو ی، بعدشححح بع

با بیاد آوردن حسا  دوباره اشکا  جاري شد، سر  رو دور اتاق چرخوند  تا ببینم کوهیار  

 ...کجاست

 کنار پنجره رو صندلی خوابش برده بود

 با بی حالی سر  رو از دستم کشید  بیرون و از تخت اومد  پایین

 پس چرا این بم سرش  باید میرفتم و از قضیه سر در میاورد ، حسا  که چیزیش نبودححح   

 داشته اومد، حتماً دلیل مهمی 

 ...باید میرفتم و با یکی از پرستارا صحبت میکرد 

همین که اولین قد  رو برداشتم سر  یکم گیج رفت، سریع گوشه تخت رو گرفتم، یکم     

 ...که بهتر شد  درباره راه افتاد 

 نزدیک در بود  که یکی بهم گفت: کجا؟

 برگشتم سمت کوهیار
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 بلند شدو اومد سمتم

 باید بر  در رابطه با این اتفاق از پرستارا چند تا سوال بپرسم _

دستتتم رو برد  ستتمت دستتتگیره که از پشتتت بازو  رو گرفت و گفت: الز  نیستتت من  

 خود  پرسید 

 !!سریع برگشتم سمتشو با حالت سوالی گفتم: پرسیدي؟؟؟ خاححح خا چی گفتن؟؟

 بهتري؟ یه نگاه بهم انداخت و گفت:

 با گیجی گفتم: هو ؟؟

 دستش رو آورد باال و موهاي پریشونم که از زیر شال زده بود بیرون و انداخت تو

 سرب گیج نمیره؟ _

همینطور هاج و واج نگاهش میکرد  که یکم خم شتتد رو صتتورتم و تو چشتتما  زل زد و  

 گفت: میدونی چقدر نگرانت شد ؟

 ...که خیلی نگران بودهخیره به چشماش شد ، از چشماش میخوند  

 واسه اولین بار بود که اینطور باها  حرف میزد

 شده بود مثل بچگیاش، برق نگاهش آشنا بود، آشناتر از همیشه

 یه لح ه از اینکه کنار  بود خوشحال شد 

 ...لا باز کرد  و آرو  گفتم: من خوبم



                 
 

 

 zahra.N  |آواي احساس رمان 

 

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

 کنید

 

190 

 

،  ریع بازش کردهمونطور که به چشما  خیره بود واسه چند ثانیه چشماش رو بست و س      

 ...دستا  رو تو دستاي مردونش گرفت و از اتاق زد بیرون

 

 با گیجی گفتم: کجا میریم؟

 میریم خونه _

 قدما  رو تند کرد  تا باهاش هم قد  بشم

 پس حسا  چی؟ _

 یه نگاه همراه با  م بهم کردو گفت: ظهر دفنش کردن

ره بیچاره خیلی تنها بود با این حرف دوباره اشتتک تو چشتتما  جمع شتتد، واقعاً که پستت  

 ...خیلی

رستتیدیم پذیرش تا کوهیار حستتاب کنه، خواستتتم دستتتمو از دستتتش بکشتتم بیرون که 

 محکم تر گرفتش و سریع گفت: کجا؟

 ...نم اشکا  رو پاک کرد  و گفتم: من آرو  میر  سمت ماشین توا  بیا

 ...محوطه سمت افتاد  راه منم کردو ول رو دستم با ناردایتی 

 راه چشمم خورد به همون نیمکت که اون روز سه نفري روش نشسته بودیموسد 

 یاد حسا  افتاد  که چطور خوشحال بود و میخندید

 نشستم رو همون نیمکت و به یاد خندهاش اشک ریختم
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شده بود  و االن خیلی        شت ولی از  م درونش با خبر  شناییمون زیاد نمیگذ با اینکه از آ

 ....واسم سخت بود

 ...رو برد  جلو صورتم و گریه کرد  که احساس کرد  یکی نشست پیشمدستا  

 دستمو از جلو صورتم برداشتم که دید  یکی از بیماراست

 اینا بهش میخورد 40یه مرد حدود 

همونطور زل زده بود به من، اشتتکا  رو پاک کرد  همونطور که نگاش میکرد  با تعجا  

 پرسید: باباتون مرده؟

 : نه آقاجا خورد  ولی گفتم

 خا پس حتماً عشقتون مرده؟ ها؟ _

 میخواستم جوابش رو بد  که دوباره گفت: تو خیلی خوشگلی، میاي زن من میشی؟

ترسید  از این رفتارش، خواستم بلند شم که مچ دستم رو گرفت و گفت: بیا زن من شو       

 دیگه باشه؟

ز دستاش از مچ دستم با  دور و بر رو نگاه کرد  تا یکی از پرستارا رو صدا کنم که دید    

 شدو خودشم پرب شد اونور

 ...کوهیار بود که با صورتی سرخ داشت نگاهش میکرد

مرد دوباره داشتتت میومد ستتمتم که یکی از پرستتتارا با ستترعت اومدو مرد رو با خودش  

 ...برد
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 اما اون بلند داد میزد: ولم کنید من زنم اینجاست، زنمم بیارین

 ...به روي هم بودیم دید  که چشماش از حرص بسته شد منو کوهیار همونطور که رو

 سریع مچ دستم رو گرفت و منم مثل یه جوجه دنبالش راه افتاد 

 

 همین که نشستیم تو ماشین گفتم: میشه بریم سر خاک حسا ؟؟

 با قاطعیت گفت: نه

 با تعجا بهش نگاه کرد ، نمیفهمید  چرا اینقدر عصبیه

 با اخم زل زده بود به جاده

 ...ا م لومیت آرو  گفتم: خواهش میکنمب

 جوابم رو نداد ولی مسیر بهشت زهرا رو در پیش گرفت

 رو کرد  بهشو پرسید : اون پرستارا راجع به مرگ حسا  چی گفتن؟

 جوابم رو نداد

 همونطور که به نیمرخ عصبیش نگاه میکرد  گفتم: چرا جواب نمیدي؟

 بریم؟اونم بی مقدمه گفت: چرا نموندي تا با هم 

 متعجا پرسید  من ورب چیه؟

 هنوز اخم رو صورتش بودو از کوهیار مهربون چند دقیقه پیش خبري نبود
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بهم نگاهی انداخت و گفت: باید میموندي تا با هم میرفتیم بیرون که اون بیمار نیاد بهت           

 نگه زنم زنم

ن م دلیل رفتاراش رو نمیفهمید ، با حرص گفتم: معلو  هستتتت داري چی میگی؟ مگه      

 !کف دستم رو بو کرده بود  که قراره چنین اتفاقی بیفته ؟

 اصمً مگه تو همه جا باها  هستی که بقیه جرأب نکنن بهم حرف بزنن؟

 ...عصبی شده بود  و کنترل صدا  دست خود  نبود

صدا  رو برد  باالترو گفتم: اصمً تو در مورد من چه فکري میکنی؟ فکر کردي هر شا     

س    شا با یه پ ستقبال     هر  سر راهم میاد منم با آ وش باز ازش ا ر ؟ فکر کردي هر کی 

 میکنم؟

 اونم متقابمً داد زدو گفت: بس کن

 نخیر آقا بس نمیکنم، فکر کردي حرفاي دیشبت یاد  میره؟ _

 فکر کردي یاد  میره منو با دختراي هرجایی مقایسه کردي؟ آره؟

 با ترمز شدید ماشین به خود  اومد 

 پر از اشک بود، وقتش بود که خود  رو خالی کنمتما  صورتم 

 کوهیار با خشم زل زده بود به چشما 

 مطمئن بود  چشماي منم به همون اندازه خشمگینه

 :دوباره شرور کرد  به حرف زدن
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تو از اون آدمایی هستتتتی که هر چی جلو چشتتتماب اتفاق میفته ستتتریع واستتته خودب        

 سه منهتفسیرش میکنی، همیشه هم فکراي منفیت وا

 ...چون اون پسره مچ پایه منو گرفته بود پس حتماً من باهاش

شماي قهوه          شم دوختم، چ شکی و پر حرص بهش چ شماي ا حرفم رو قطع کرد  و با چ

اي خوش رنگش پر خون بود و موهاي خوش حالتش رو پیشتتتونیش پخش شتتتده بود،    

 ...نشون میداد که کمفس

  ولی امروز باز  تکرارشتتون کرد ، نمیدونم  با اینکه دیشتتا این حرفا رو بهش زده بود

 ...چم شده بود

 نگا  رو از صورتش کند  و صاف سر جا  نشستم

به بیرون خیره شد  و آرو  زیر لا زمزمه کرد ، اون کوهیاري که من میشناختم با این   

 ...کوهیار زمین تا آسمون فرق میکنه

 ده شدهصداي باز و بسته شدن در نشون میداد که از ماشین پیا

برگشتم دید  به کاپوب ماشین تکیه داده و دستاشو رو سینش قفل کرده، حاال بازوهاي       

 عضمنیش بیشتر نمایان بود

 ...آهی کشید  و به بیرون خیره شد 

شت زهرا           سمت به شد و بدون کوچکترین حرفی به  شین  سوار ما بعد از مدتی کوهیار 

 حرکت کرد

 ...بود تا یکم آرو  بشیممثل اینکه به هر دوتامون فرصت داده 
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با دیدن اون همه خاکی که رو هم تلنبار شتتده بود و استتم حستتا  رو تابلوي باال ستترش،  

 اشک تو چشما  جمع شد، نشستم سر خاکش واسش فاتحه خوند 

دلم میخواستتتت بفهمم چه اتفاقی واستتتش افتاده، به کوهیار نگاه کرد  که رو قبر بغلی         

 نشسته بودو زل زده بود به خاک

 سنگینیه نگاهم رو حس کردو برگشت سمتم

به تعریف            که چی میخوا ، چون همون لح ه شتتترور کرد  ند  گاهم خو فکر کنم از ن

 ...کردن

 !!!این اتفاق چطوري افتاده؟رفتم از چند تا پرستار سوال پرسید  که  _

گفتن که صتتبف زود عموش میاد اونجا، بعد از مدتی صتتداي داد و بیداد از تو اتاقشتتون    

 میشنون، سریع میرن داخل که میبینن اینا دوتا دارن با هم بدجور جر و بحث میکنن

 میگفتن اینقدر حسا  عصبی بوده که صورتش از عصبانیت سرخ شده بود

 د و میگفت: تو اونارو کشتی، تویه پسره زبون نفهم اونا رو کشتیعموي حسا  داد میز

میگن حستتا  از شتتدب عصتتبانیت کبود شتتده بود که لیوان بغل دستتتش رو محکم پرب   

 میکنه سمت عموش بعد  بلند بلند شرور میکنه به داد زدن

 حراست میاد عموش رو میبره بیرون
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ه،  بینن حسا  به شدب داره میلرز  پرستارا وقتی میرن که بهش آرامبخش تزریق کنن می 

صتتورتشتتم لح ه به لح ه کبودتر میشتته، بهش ماستتک اکستتیژن میزنن، شتتک میدن اما  

 ...فایده اي نداشت، حسا  سکته کرده بود

 با چشماي گشاد شده و پر اشک به کوهیار نگاه میکرد 

 !!!چطور ممکنه یه پسر بچه تو این سن کم سکته کنه؟

 ...ن عموش باشهمیدونستم باید زیر سر ای

 خا عموش چی شد؟ نگرفتنش؟ _

 ...چرا االن بازداشته ولی فکر نکنم زیاد اون تو بمونه، چون از اون کله گنده هاس _

 اصمً من تعجبم از اینه که چرا باید اینقدر به حسا  فشار میاورد؟؟

 بخاطر پول _

 !!!با گیجی گفتم: پول؟؟

سند خونه و چند تا زمین     _ ست  سه حسا  بوده به نا  خودش بزنه ولی     آره میخوا که وا

 حسا  رادی نمیشده

 حاال  که حسا  نیست فکر کنم خیلی راحت بتونه مال و اموالش رو باال بکشه

دلم واسه  ریبیه حسا  سوخت، این پوال خوردن نداشت، حتماً عموش یه جا جواب پس      

 ...میداد

 :کوهیار از جاش پاشد و اومد باال سر  وایستاد و گفت
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 ...آفتاب داره  روب میکنه ها

 اشکا  رو پاک کرد ، فاتحه اي خوند  و با کوهیار رفتیم سمت ماشین

 

امروز واقعاً روز بدي بود واستتم، ولی االن آرو  تر شتتده بود ، شتتیشتته ماشتتین رو تا ته  

  کشید  پایین، سر  رو یکم از شیشه داد  بیرون

 کرد باد که به صورتم میخورد احساس خوبی پیدا می

 صداي کوهیار باعث شد سر  رو دوباره بد  داخل

 ...من بابت اون حرفی که دیشا زد  _

 یکم مکث کردو گفت: معذرب میخوا ، عصبی بود  ولی من وري نداشتم

 به نیمرخ جذابش نگاه کرد  و گفتم: فقد بابت همون حرفت؟

 تو چشما  نگاه کرد و گفت: بله، چون بقیش حقت بود

 به رو به روش نگاه کردبعد  اخم کردو 

 منم ایشی گفتم و رو  رو کرد  اونور

 خا شا  چی باید بخوریم؟ _

 منکه اشتها ندار  _

 همیشه میگن از اونیکه میگه اشتها ندار  باید بیشتر ترسید _
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 همون لح ه ترمز کرد و با لبخند از ماشین پیاده شد

 از حرفش خند  گرفته بود

 ...تزا برگشت و دوباره راه افتادبعد از چند دقیقه با دو تا پی

 وقتی رسیدیم خونه سریع رفتم تا یه دوش بگیر 

بعد از دوش لباسا  رو پوشید  و نشستم پشت میز تحریر  تا کاراي پایان نامم رو تمو       

 کنم

 سر  تو کار  بود که چند دربه به در خورد

 بله؟ _

 بیا پایین شا  بخوریم _

 ورمنکه گفتم میل ندار  خودب بخ _

 گفتم بیا شا  بخوریم، همین حاال _

 اي بابا تو  ذا خوردنمم دخالت میکنه

 ...شمرده شمرده گفتم: منمححح گفتمححح میلححح ندار 

 در به شدب باز شد که من یه متر از جا  پرید 

 میخواي دوباره مثل صبف فشارب بیفته؟ _

 همین حاال میاي سر میز شا  فهمیدي؟
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 بعد  خودش رفت پایین

 باره شده بود همون کوهیار اخمو، اصمً نمیشد پیش بینیش کرددو

 ...اَه اَه پسره ي بداخمق، فقد بلده زور بگه

 با مشت زد  رو میزو زیر لا گفتم: پسره ي زورگو

 ...اونم از اونجا داد زد: شنید  چی گفتیا

 خند  گرفت، بلند شد  رفتم پایین

 سر میزو یه گاز کوچولو از پیتزا زد  با دیدن پیتزا تازه اشتها  باز شد، نشستم

 ...به به چه خوشمزه بود، شکم منم که خالی

 پس شرور کرد  با ولع خوردن

یه تیکه دیگه برداشتتتتم تا خواستتتتم ببر  جلو دهنم دید  کوهیار با لبخند موزیانه داره      

 نگا  میکنه

 همین حاال خانو  میل به  ذا خوردن نداشتن _

 بلند بلند خندیدبعد  سرش رو برد عقا و 

 زیر لا گفتم: رو آب بخندي، خوش خنده

 چی گفتی؟ _

 گفتم حاال که میبینی اشتها  برگشته _



                 
 

 

 zahra.N  |آواي احساس رمان 

 

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

 کنید

 

200 

 

 آره دار  میبینم _

 تیکه آخر  خورد  و پاشد  که بر  تو اتاقم

 من باید اینجارو تمیز کنم؟ _

 خا چی میشه؟ میمیري؟ _

ست یه چیزي بگه منم   سریع رفتم     دید  که اخماش رفت تو هم، تا خوا ستم و  فلنگ و ب

 ...تو اتاقم

 

 ساعت یک شا بود، یه جا از پایان نامم رو گیر کرده بود ، دیگه مخم قد نمیداد

 نمیدونستم کوهیار بیداره یا نه، خودمم داشتم از خستگی میمرد 

 از جا  بلند شد  رفتم پشت در اتاقش

 گوشم رو چسبوند  به در اما صدایی نمیومد

رد ، ستتتر  رو انداختم داخل، اتاق تاریک بود واستتته همین نمیتونستتتتم  درو آرو  باز ک

 خوب ببینم

 فکر کنم خوابیده بود

داشتم از اتاق میومد  بیرون که برقا روشن شدو من کوهیار رو با باال تنه اي لخت دید     

 که با یه خنده ي شیطون از  میپرسید چیزي میخواستی؟

 م بستمیه جیغ کوتاه کشید  و در اتاق رو محک
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 قلبم تند تند میزد، پسره بیشعور نمیگه من از ترس سکته میکنم

 بی حیا با چه ودعی اومده جلو 

 ولی خودمونیما عجا عضله هایی داشت

 خاک بر سرب آوا، خجالت بکش با اون چشماي هیزب

  نشستم پشت میزمو تصمیم گرفتم اون مشکلم رو فردا ازش بپرسم

 از ترس ده متر پرید  هوا و دستم رو گذاشتم رو قلبم ولی با دربه اي که به در خورد

 ...اي واي نکنه با همون ودع اومده باشه

 اجازه هست؟ _

 سر  رو کرد  تو برگه هاي جلو  و گفتم: بححبللله

 اومد داخل و گفت: یاد گرفتی؟

 همونطور که سر  پایین بودو خود  رو مشغول نشون میداد  گفتم: چیو؟

 تو صداش خنده بود

 اینکه چطوري وارد اتاق یکی میشن _

 هوووو ححح آره آره متوجه شد  _

 نمیدونم چرا مثل این ندید بدیدا استرس گرفته بود 
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 خا حاال چرا نگا  نمیکنی؟ _

 دار  رو پایان نامم کار میکنم _

 !با خنده گفت:مطمئنی دلیل دیگه اي نداره؟

 اوهو  مطمئنم _

 بدجور دستپاچه شده بود 

شار داد  تا دوباره تو اون         قد  به قد  شمامو رو هم ف شد و منم چ شت بهم نزدیک می دا

 ودعیت نبینمش

 که یهو صداي انفجار خندش اومد

 سریع چشما  رو باز کرد  که دید  کوهیار داره هر هر به این کارا  میخنده

 دار  بود واقعاً خنده

 آخه این چه کاري بود من کرد ، آبرو  رفت

همونطور که میخندید گفت: نترس من نمیذار  کسی بیشتر از یه بار اینقدر بهش خوش    

 بگذره

 به سر تا پاش که پوشیده بود نگاه کردمو با حرص گفتم: من ورب چیه؟

 خودب میدونی _

 نمیدونم _
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 میدونی _

 نمیدونم _

 ن که میدونم میدونیباشه نمیدونی ولی م _

 با حرص سر  رو انداختم پایین و به کارا  رسید 

 حاال چرا اومده بودي اونجا؟ چیکار داشتی؟ _

 یه جا از کار  مشکل پیدا کرده بود _

 کجاش؟ _

 هیچی دیگه حل شد _

 درو گو دشمن خداست _

 از حرفش خند  گرفت، سر  رو گذاشتم رو میزو آرو  خندید 

 م گفت: کوچولوي شیطوناونم آرو  د  گوش

 خند  قطع شدو قلبم شرور به تپیدن کرد

 این لقا بچگیا  بود، این اسمی بود که خود کوهیار رو  گذاشته بود

 همیشه صدا  میکرد کوچولوي شیطون

 !!یعنی اونم هنوز به گذشته شیرینمون فکر میکنه؟
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 خا کجا مشکل داري؟ بگو ببینم _

 د به مطالعه کردن برگه هاي جلو یه صندلی کنار  گذاشت و شرور کر

 اصمً هم به روي مبارک نیاورد که اینطوري دربان قلبم رو باال برده

 

 داشتم به نیمرخ جذابش نگاه میکرد 

 چقدر این چند وقت بهش عادب کرده بود 

 به اخماش به خنده هاش

 به شیطنتاش به گیر دادناش

 ...رگشت و نگاهم رو  افلگیر کردهمونطور که داشتم به این چیزا فکر میکرد  یهو ب

 !!تمو  نشد؟ _

 با دستپاچگی گفتم: نه نه

 یهو فهمید  چه سوتی داد ، خشکم زد

 کوهیار همونطور که خندش رو کنترل میکرد گفت: پس به دید زدنت ادامه بده

 حرصم گرفته بود، هم از خود  هم از کوهیار

 رفشواسه همین کا ذ مچاله شده کنار دستمو پرب کرد  ط

 به جاي این مسخره بازیا بیا کمکم کن اینو تمو  کنیم، دار  از خستگی میمر  _
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 واال منکه سر  به کار  بود تو، تو رویا بودي _

با خشتتتم اومد  جوابش رو بد  که دستتتتاش رو برد باال و با ته خنده اي که رو لبش بود 

 گفت: باشه باشه بیا به کارمون برسیم

 ...جا کرد  و به کارمون ادامه دادیم با حرص برگه هارو جا به

شتم از کت و کول میفتاد ، حاال       شتیم کار میکردیم، دیگه دا ساعت بود که دا حدود یک 

 با این خستگی فردا صبحم باید پامیشد  میرفتم دانشگاه

 بلند گفتم: خا اینم از پایان نامه

 آخیش تمو  شد

 دست شما درد نکنهکوهیار همونطور که به بدنش کش و قوس میداد گفت: 

 داشت بهم تیکه مینداخت، منم کم نیاوردمو گفتم: خواهش میکنم وظیفت بود

دستتتتش همونطور رو هوا خشتتتک شتتتدو با تعجا بهم نگاه کردو گفت: خیلی رو داري  

 دختر

 منم نیشمو باز کرد  و گفتم: میدونم

 دستشو آورد جلو تو یه حرکت گوشم رو گرفت

  گفت: من به تویه تنبل دو ساعت دار  کمک میکنم بعد بعد همونطور که آخ آخ میکرد

 تو نمیخواي یه تشکر از من بکنی؟

 آي آخ کوهیار گوشمو کندي، ولم کن
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 تا تشکر نکنی محال ولت کنم _

 ...تشکر واسه چی آخه؟ کاري نکردي که _

کاري نکرد  ها؟! بیشتر گوشم رو پیچوند که گفتم: باشه باشه مرسی، ممنون که بهم        _

 مک کرديک

 حاال ولم کن، آي گوشم خدایاااا

 ولم کردو گفت: حاال شد، آخرین بارب باشه پررویی میکنیا

 منم که یه نقشه اي تو سر  بود واسه همین م لو  گفتم: چشم

 اوه مثل اینکه تنبیهم کارساز بوده _

 خا دیگه من میر  بخوابم

کخ باعث شتتد ستتکندري   همین که بلند شتتد از جلو  رد بشتته پا  رو گذاشتتتم جلو پاش

 بخوره و با شکم بیفته زمین

 تا میتونستم خندید ، اینقدر با مزه افتاد که اصمً نمیتونستم جلو خند  رو بگیر 

 همین که بلند شد تا به سمتم حمله ور بشه منم سریع پرید  اونطرف تختم

 آوا با زبون خوش بیا بگو  لد کرد  _

  لد کردي _

 دویید دنبالم
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ستم بپر  رو تخت تا فرار کنم بر  بیرون از   منم همونط ور که دور تخت میچرخید ، خوا

 اتاق که مچ پا  رو گرفت و منم پرب شد  رو تخت

اونم تعادلش رو از دستتتت دادو بازوش محکم خورد به لبه تخت که آخش در اومد و           

 همونجا نشست

 سریع رفتم نشستم پیشش و گفتم: چی شد کوهیار؟

 و چشماشم بسته بود، مثل اینکه خیلی درد داشتدستش رو بازوش بود 

شم رو گرفت و          ستش دوباره گو شده یهو با د ستم بازوش رو بگیر  تا ببینم چی  تا خوا

 باز پیچوند

 باالخره گرفتمت _

 کوهیار  لد کرد ، ببخشید آي آي ولم کن، دیگه تکرار نمیشه، آخ آخ _

 و رو تخت بگیر بخوابهمونطور که گوشم رو گرفته بود گفت: پاشو پاشو بر

 باشه باشه _

 پاورچین پاورچین رفتم رو تخت

 اونم هنوز گوشم رو ول نکرده بود

 ...دواز کشید  و گفتم: خا دیگه ولش کن، کندیش آخه

 آرو  گوشم رو ول کردو گفت: از جاب تکون بخوري دوباره میگیرمشا
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 پتو رو کشید رو 

 اومد نزدیکم، موها  رو کنار زد

 خم گفت: چقدر قرمز شدهزیر لا با ا

 بعد آرو  لمسش کرد

 قلبم از این همه نزدیکی شرور به تپیدن کرد

داشتتتم به اون اخم جذابش نگاه میکرد  که یهو گفت: خا دیگه بخواب که فردا صتتبف  

 باید بیدار بشی

 ...حرفی نزدمو اونم سریع از اتاق رفت بیرون

 دستم رو گذاشتم رو قلبم

 شده؟اصمً معلو  هست من چم 

 چرا وقتی نزدیکم میشه از خود بی خود میشم؟

 ...چشما  رو بستم تا از فکرش بیرون بیا ، کم کم به خواب عمیقی رفتم

 

 صبف با صداي زنگ گوشیم از خواب بیدار شد 

 !!!با بی حالی جواب داد : الو

 صداي جیغ رویا هر چی خواب بود از سر  پروند
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 چنده؟ دختر تو هنوز خوابی؟ میدونی ساعت _

 همه بچه ها اومدن کاراشون رو تحویل دادن بعد تو هنوز خوابی؟

با این حرف رویا ستتریع از تخت پرید  پایین، گوشتتی رو پرب کرد  همونجا و رفتم به  

 سمت دستشویی

 در عرض ده دقیقه آماده شد 

کیفم رو برداشتتتم و ستتریع رفتم به ستتمت در، ستتاعت نزدیکاي ده بود ولی مثل اینکه   

 ر هنوز خواب بودکوهیا

 داشتم میرفتم سمت در که سوئیچ کوهیار رو اُپن بهم چشمک زد

 ...کوهیار منو ببخش واقعاً دیر  شده، قول مید  زودي برگرد 

سرعت به طرف            شن کردمو به  شین رو رو سریع رفتم بیرون، ما شتم و  سوئیچ رو بردا

 دانشگاه روند 

 وقتی رسید  سریع به رویا زنگ زد 

 کجایی؟ الو رویا _

 ....تو کمسیم بدو بیا _

 بعد از تحویل دادن پایان نامه اومدیم داخل حیاط دانشگاه

 دستا  رو از هم باز کرد  و یه نفس عمیق کشید 
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 آخیش آوا باالخره تمو  شد _

 لبخندي زدمو گفتم: اوهو 

 یهو یاد  اومد ماشین کوهیار دست منه

 رو به رویا گفتم: یه سورپرایز دار  واست

 چی؟ چی؟ _

 بیا بریم تا بگم _

 همین که خواستیم بریم با صداي ماهان که منو صدا میکرد برگشتیم

 !اي واي حاال چی باید در رابطه با اون شا بهش میگفتم؟

 ماهان: سم  بچه ها؟ چطورین؟ خوبی آوا؟ شدي ستاره سهیل دیگه

 س که مارو نمیبینیسم  ماهان خوبی؟ واال منکه همین ورا  ولی کم سعادتی از شما _

 ماهان خندیدو گفت: اي شیطون

 راستی میخواستم بابت اون شا ازب عذرخواهی کنم، بخاطر کاره رفیقم سامیار

با تعجا گفتم: نه این چه حرفیه من باید عذرخواهی کنم که اونطوري وستتتد مهمونی             

 ...گذاشتم رفتم

ب            _ یاد دن با قبلش کوهیار بهم زنگید گفت که میخواد ب با ش  الت کاري واستتتتون پی  نه 

 ...اومده
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 منو رویا با هم گفتیم: چیییی؟؟؟؟

 ماهان با چشماي گشاد شده گفت: چی چی؟

 ...من به خود  اومد  و با لبخند مصنوعی گفتم: هیچی هیچی

شده بود، البته من به خوده کوهیار  زنگ زد          _ سوء تفاهم  شرمنده که باعث  صه  خم

 ... تودیف داد  و ازش عذر خواهی کرد

 دیگه شاخا  داشت میزد بیرون، عجا اتفاقایی افتاده بودو من بی خبر بود 

 ...خا بچه ها من دیر  شده باید بر  _

 ...از ماهان خداحاف ی کردیم

 منو رویا به هم نگاهی از روي تعجا انداختیم

 !!!رویا: پس کوهیار آدرس اونجارو از ماهان گرفته بود

فتیم گفتم: اي تو روح ماهان که آدرس رو بهش داده  همونطور که به ستتمت ماشتتین میر

 بود

 حاال اینارو بیخیال اونجارو نگاه کن

انگشتتت اشتتار  رو به ستتمت ماشتتین گرفتم و گفتم: چی دوستتت داري امروز مهمونت    

 !!!کنم؟

 !رویا با هیجان گفت: اوه دختر چطوري اینو کِش رفتی؟
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 به راحتی _

 نی؟خا حاال چی میخواي ما رو مهمون ک _

 سوار شو بریم _

 ...با خنده گفت اوکی

شته بود ولی هنوز از کوهیار خبري نبود، حتی یه زنگم نزده بود، خیلی    12ساعت از   گذ

 عجیا بود

 یعنی هموز خونس و نفهمیده که من ماشین رو برداشتم؟

 

بعد از اینکه با رویا خداحاف ی کرد  رفتم به ستتتمت خونه، دیگه داشتتتتم نگران کوهیار  

 ...د میش

 وقتی رسید  سر کوچه با چیزي که دید  تنم یخ زد

 ...سریع زد  رو ترمز تا جلوتر نر  و تو دید نباشم

 عسل و کوهیار از در خونه اومد  بیرون، بعد  سوار ماشین عسل شدن و رفتن

 خشکم زده بود

 ...عودی پس بگو چرا حتی یه زنگم نزده بود، داشته بهش خوش میگذشته

 ...کی شد  منو بگو نگران
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شده بود،         شرده  صحنه قلبم ف شتم تند تند زیر لا بهش فحش میداد ، از دیدن این  دا

 میخواستم بی خیالی طی کنم ولی هر لح ه عصبانیتم بیشتر میشد

ماشین و جلو خونه پارک کرد  و سریع رفتم داخل، یه راست رفتم به سمت دستشویی         

 صورتمو چند بار پشت سر هم مشت مشت آب پاشید  به 

 ...تو آینه به خود  نگاهی انداختم، من چم شده خدایا

از دستشویی اومد  بیرون و یه راست رفتم به اتاقم، کنترل سی دي رو برداشتم و خود        

 ...رو به حالت صلیا پرب کرد  رو تخت

 ...سی دي رو روشن کرد  و رو اولین آهنگ پلی کرد  و صداشم تا ته برد  باال

 !!میکرد؟ اصم به چه حقی با هم اومده بودن تو خونه ما؟؟عسل اینجا چیکار 

 :آهنگ شرور کرد به خوندن

 ...مثل چشماي نازب داره دیوونم میکنه

یاد دیروز افتاد  که با چشتتتماي خوشتتترنگش زل زد تو چشتتتما  و گفت: میدونی چقدر 

 نگرانت شد ؟

 ...به اینکه بگن دوستت دار ، مجبور  میکنه

 ...اه حس کرد  تو رو کم دار تویه همون اولین نگ

شیک که متعجا         شلوار  سال ها دیدمش، تو اون کت و  شبی افتاد  که بعد از  یاد اولین 

 نگاهم میکرد
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 ...واسه این بود همون لح ه گفتم که دوستت دار 

 ...خیلی دوستت دار  خیلی وابستت شد  با اینکه تازه اومدي بدجوري عاشقت شد 

 ...تم جاري شدناشکا  ناخودآگاه روي صور

 یه فرشته اي مثل تو کم پیدا میشه تو دنیا

 داره عشق و حس میکنه واسه یه بار این دل تنها

 .......تویه همون اولین نگاه حس کرد  تو رو کم دار 

 ...همینکه آهنگ تمو  شد به خود  اومد  دید  صورتم خیس از اشک شده

 نشستم رو تخت و اشکا  رو سریع پاک کرد 

 شده؟ واسه کی دار  اینطوري اشک میریز ؟من چم 

 ...از جا  بلند شد ، بعد از پاشیدن آب سرد رو صورتم یکم حالم بهتر شد

 

 نمیدونم چند ساعت خوابیده بود  ولی ظاهراً کوهیار هنوز نیومده بود

 از اتاق رفتم بیرون، به ساعت دیواري نگاهی انداختم

 ساعت نزدیکاي پنج عصر بود

 ه بیفتیم بریم شمال، پس چرا هنوز نیومده؟امشا باید را

 با صداي زنگ گوشیم دوباره برگشتم به اتاق
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با دیدن عکس نیما رو گوشیم انگار بهم جون دوباره دادن، خیلی دلم واسش تنگ شده      

 بود

همین که تماس رو برقرار کرد  سریع گفتم: پسره عودی معلو  هست کجایی و سرب      

 ردي یه زنگ ناقابلم بهم نمیزنی؟! هان؟با کی گرمه که منو فراموش ک

سال خبري       سال تا  رفتی شمال دیگه منو فراموش کردي، اگه زن بگیري دیگه فکر کنم 

 ...از  نگیري، نامرده پست

 با دادي که نیما زد خود به خود خفه خون گرفتم

 یکم زبون به دهن بگیییییر _

 بنال _

 بی ادبِ بی تربیت، جاي سم  کردنته؟ _

 زنگ زدي بعد من سم  کنم؟تو  _

  اوالً تو کوچیکتري بعدشم مگه تو مهلت میدي؟ _

 همینی که هست _

 باز یه مدب نبود  یا ی بار اومدي _

 ....نیماااااا _

 خیل خا وروجک بگو ببینم کجایی؟ _
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 مگه واسه تو مهمه؟ _

 ...یه بغض بدي ناخواسته نشست تو گلو ، احساس میکرد  دلم واسه همه تنگ شده

 مامان، بابا، نیما، عمو ردا، بعدشم که اتفاقاي اخیر

دعواهاي منو کوهیار، مردن حستتا ، دیدن عستتل با کوهیار، و این آخریشتتم که از همه   

 ...سنکین تر بود واسم

 همه اینا باعث شد تا بغضم بترکه و شرور کنم به گریه کردن

 صداي نگران نیما از اونور خد به گوش رسید

 ري گریه میکنی؟الووو آوا دا _

 قربونت بر  من خواهري، من  لد کرد  که ازب خبري نگرفتم خوبه؟

 چرا گریه میکنی آخه خانومی؟

 ...فداي اشکاب بشم من، بگو به داداشی چه مرگته بگو

 ...با این حرفش وسد گریه خند  گرفت

 آ آ دیدي خندیدي؟ _

 نیما دلم گرفته، دلم واسه همتون تنگ شده _

 کن خودتو دختره گنده، خجالت نمیکشی؟ همش پنج روز از ما دور بودیااه اه جمع  _

 !بعدشم مگه قرار نیست راه بیفتین بیاین؟
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 پس این کوهیار کدو  گوریه؟

 نمیدونم کجاست هنوز خونه نیومده _

باشتته من واستتش زنگ میزنم که زودتر بیاد تا راه بیفتین، آخه دلم واستته اون قیافه     _

 زشتت تنگ شده

 ااااانیم _

 کوفت نیما، نکنه فکر کردي زیباي خفته اي، اه اه دختره ي ایکبیري _

 نیما منکه دستم بهت میرسه _

 ....باي کوچولو بحوحس بحوحسباشه منت ر  آبجی کوچیکه، من بر  فعمً  _

 گوشی رو قطع کرد  و زیر لا با لبخند گفتم: دیووونه

صحبت کردن     شده بود، با نیما  شه     یکم حال و هوا  بهتر  شت، همی این مزیت رو هم دا

 جوري رفتار میکرد که حال و هواي آد  به کل میرفت رو موج مثبت

تصتتمیم گرفتم دیگه با کوهیار ستتر ستتنگین باشتتم، خدا رو شتتکر که دیگه از فردا پیش  

ستفاده کنهححح هر       ست منه ا ست از جمله ي اختیارب د مامان بابا بود  و اون دیگه نمیتون

 ...  بهم حس بدي نمیدادچند این حرفش زیاد

 

نهار نخورده بود  واسه همین خیلی گرسنم بود، رفتم سمت آشپزخونه تا دلی از عزا در     

 ...بیار 



                 
 

 

 zahra.N  |آواي احساس رمان 

 

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

 کنید

 

218 

 

شده ولی هنوز از کوهیار خبري نیست، معلو  نیست کجاست، حتماً پیش عسل  9ساعت 

 جونشه دیگه

 ...رو ندارهمثل اینکه خیلی داره بهش خوش میگذره که هنوز میل اومدن به خونه 

 همونجور که داشتم واسه خود   ر میزد ، در باز شدو آقا تشریف مبارکشون رو آوردن

دست به سینه رو کاناپه با یه اخم نشسته بود  و به اصطمح داشتم تلویزیون میدید  ولی  

 ...همه حواسم به کوهیار بود که از پشت داشت بهم نزدیک میشد

 باید بهتون سم  کنم؟آرو  اومد کنار گوشم و گفت: من 

 حرفی نزد 

 اوه اوه ببین چه اخمیم کرده _

 دور زد اومد کنار  رو کاناپه نشست و گفت: خوش گذشت امروز بهت دزده کوچولو؟؟

 میدونستم من ورش ماشینشه که امروز کش رفتم

 ...باز  سکوب کرد 

 میدونم دلت واسم تنگ شده بود ولی باور کن کار  طول کشید _

 رفش سریع برگشتم سمتش و براق شد  تو روشبا این ح

دل من هیچوقت از این  لطا نمیکنه، بعدشتتم خود  میدونم کارتون طول کشتتید، دل   _

 کندن از کاره به اون مهمی نمیتونه خیلی راحت باشه
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 یه اخم کوچولو کردو گفت: من ورب چیه؟

 شونه باال انداختم و بی تفاوب گفتم: من ور خاصی نداشتم

 ....عصبانیت گفت: ببین آوا دوبارهبا یکم 

پرید  وسد حرفش و گفتم: مامان زنگ زد گفت زودتر حرکت کنید تا به صبف نخوریم    

 ....که همه رو از خواب بیدار کنیم

 کمفه چنگی به موهاش زد و گفت: آماده شو

 سریع رفتم به سمت اتاقم، از اینکه تونسته بود  من ور  و بهش بفهمونم خوشحال بود 

 بعد از پوشیدن لباسم، ساکی که از قبل آماده کرده بود  رو برداشتم و رفتم پایین

شت میکرد، بجاي اینکه من دیر آماده    کوهیار هنوز تو اتاق بود، معلو  نبود چه  لطی دا

 بشم همیشه اون دیر آماده میشد

 رفتم نشستم رو کاناپه تا آقا تشریف بیاره،

 همین که نشستم گوشیم زنگ خورد

 ا خوشحالی جواب داد : سم  عمو رداب

 سم  به دختر خوشگلم، خوبی عمو جون؟ _

 خوبم شما خوبی عمو؟ _

 الحمداهلل، کجایید بابا جان؟ حرکت کردید یا نه؟ _
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 نه هنوز، من آماد  ولی این شازده پسرتون هنوز آماده نشده _

 دلم واسه پسر  میسوزه، فکر کنم دیگه االن پوست و استخون شده _

 چراااااا؟؟؟ _

 چون معلو  نیست تو این چند روز چه بمهایی که سرش نیاوردي _

 با اعتراض گفتم: عموووو

 با خنده گفت: جان عمو

شما نمیخواد دلتون واسه این عجوبه بسوزه، این پسرتون نصفش تو زمینه فقد ظاهر        _

 ...ر کنمسازي میکنه، وگرنه منکه دیگه حادر نیستم یه روز  با این عتیقتون س

 جرأب داري اینا رو تو روشم بگی؟ _

 خا معلومه که جلوشم میگم، فکر کردي از اون جوجه میترسم؟ _

 آره تو که راست میگی شیطون _

 خندید  که عمو گفت: فقد زود حرکت کنید بیاید که دلم واسه تحفم تنگ شده

 االن من ورتون از تحفه من بود  دیگه؟ _

 آره حسود خانو  _

 وشی خندید  و گفتم: عاشقتم عموووو ردابا سر خ

 خیل خا دیگه وروجک، مواظا خودتون باشید فعمً خداحافظ _
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 چشم قربان خداحافظ _

 

 ...اي بابا پس چرا نمیاد آخه دیر شد

همین که از جا  بلند شتتد  و به پشتتت ستتر  نگاه کرد  دید  کوهیار با یه اخم کوچیک  

 داره نگا  میکنه

ود  مثل سگ پشیمون شد ، مطمئن بود  همشو شنیده، پس خود         از حرفایی که زده ب

 و جمع و جور کرد  و گفتم: عه آماده شدي؟ خا پس بریم که خیلی دیر شده

شد برگرد  عقا و رخ به         شد و باعث  سمت در میرفتم که بازو  کشیده  شتم بیخیال  دا

 ...رخش وایستم

 ...ببین کوهیار اون حرفا فقد یه شوخی _

و گفت: نخیر شتتتما گوش کن خانو ، فکر کردي بخاطر اینکه دار  روز و         حرفمو برید 

 شبم رو پیش تو میگذرونم از خوشحالی میمیر ؟

 نه تو این چند وقت واسم فقد یه مزاحم بودي

 چون من کاراي واجا تر از این داشتم که بخوا  از تو مراقبت کنم

  وري صحبت میکرد؟با این حرفش آمپر چسبوند ، اون به چه حقی با من اینط

 اصمً دلیلی واسه این رفتارش پیدا نمیکرد ، مگه من چی گفته بود ؟
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شد       سینش که به جاي اینکه اون بره عقا خود  دو قد  پرب  ستم زد  تخت  با کف د

 عقا تر

  با عصبانیت گفتم: کی زورب کرده بود که به قول خودب از  مراقبت کنی؟ ها؟

 خمصیه نه به مامان اینا میگفتی 

 ...بعدشم من نیازي به مراقبتاي جنابعالی ندار 

 :پوزخندي زد  و ادامه داد 

 مزاحم کارب شد  نه؟

 کدو  مزاحمت؟ تو که صبف تا شا خونه نبودي

 ...البته از یه لحار راست میگی

اونم موقع هایی بود که من خونه بود  آخه باعث میشد جنابعالی نتونی درست و حسابی     

 ....ن و یه دختر هر جایی رو تو این خونهبه کارتون برسی

 یه آن به سمتم هجو  آورد و منو محکم چسبوند به دیوار

 با دندوناي قفل شده گفت: من ورب از این حرفا چیه؟

 :صداش رو باالتر برد

 وقتی از چیزي خبر نداري چرا مزخرف تحویل میدي؟

  :منم عصبی تر از اون داد زد 
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 ن همه حرف بار  کردي از چیزي خبر داشتی؟مگه تو دهنتو باز کردي او

 با چشماي عصبی بهم زل زد، کاممً مشخد بود که تا چه حد تونستم عصبیش کنم

 ...احساس ردایت داشتم از بابت این کار

 تو حق نداري به عسل بگی دختر هرجایی _

 ...دستش که کنار  رو دیوار بود و با شدب پرب کرد  اونورو گفتم: ازب متنفر 

 ...عد  سریع عقا گرد کرد  و رفتم سمت ماشینب

 بدجور از دستش عصبی بود ، بغض بدي به گلو  چنگ میزد

 به چه حقی جلوي من از اون دختره طرفداري میکنه؟

 ...اصمً چرا نکنه!! حتماً دوسش داره دیگه

  همون لح ه کوهیار اومد و سوار ماشین شد

 ...ه پخش میشد گوش دادیممنم رفتم سوار شد  و تو سکوب به آهنگی ک

نمیدونم چرا ولی بخاطر اینکه از عستتتل طرفداري کرده بود داشتتتتم آتیش میگرفتم،        

 بغضم رو رها کرد  و اجازه داد  اشکا  بریزه

 به بیرون خیره شده بود  که کوهیار جعبه دستمال کا ذي رو جلو  گرفت

 بعد از کمی مکث با حرص یکی برداشتم و اشکا  رو پاک کرد 

  :همون لح ه سکوب رو شکست و گفت
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 ...من یه معذرب خواهی بهت

 سریع پرید  وسد حرفش و گفتم: مهم نیست

 داشتم مثل چی دروغ میگفتم

 تا حاال هیچ مودوعی به این اندازه اذیتم نکرده بود

 کاممً مشخصه _

 بیشعور داشت بهم تیکه مینداخت

  :اشکا  رو پاک کرد  و با حرص گفتم

  به خودب میگیري؟ فکر کردي این اشکا واسه خاطره توئه؟ چرا همه چیو

 نخیر آقا، ارزشت خیلی کمتر از ایناست که اشکاي با ارزش من بخاطرشون بیاد

 ...با عصبانیت برگشت سمتم و گفت: دیگه داري خیلی روتو زیاد میکنی آوا

 ...در جوابش سریع گفتم: خودب شرور کردي پس بچرخ تا بچرخیم

 اه کردو گفت: لعنتی من اون دختره رو نیاورد  داخل خونهبه جلوش نگ

نمیدونم چرا ستتر این مودتتور اینقدر عصتتبانی میشتتد  ولی کارا و حرکاتم دستتت خود   

 نبود

 !!پس با عصبانیت داد زد : واسم مهم نییست، چند بار بگم؟
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شت ک        دیف بدي، اگه ربد دا سم تو شم این چیزا به من ربطی نداره که میخواي وا  هبعد

 اونقدر عصبی نمیشدي، پس دیگه هیچوقت نمیخوا  در مورد اون مودور چیزي بشنو 

 نگران هیچیم نباش، مطمئن باش دهن لق نیستم که بخوا  بر  به کسی بگم

برعکس من اون دیگه عصبی نبود، با چشماي  مگین نگاهی بهم انداخت و دوباره به رو   

 ...به روش خیره شد و حرفی نزد

 

 که نمیتونستم گول بزنم ولی خود  رو

دلم میخواستتت واقعا از ماجرا ستتر در بیار ، از اینکه نذاشتتته بود  واستتم تودتتیف بده    

 ...پشیمون بود ، ولی تودیف دادنش مساوي بود با بیشتر خرد شدن  رور من

 سر  خیلی درد میکرد، تصمیم گرفتم بخوابم تا یکم آرو  بشم

 د ، خودمو تو صندلی جمع کرد  تا بخوابمچرخید  سمت پنجره و به کوهیار پشت کر

 ...نمیدونم چند دقیقه گذشت که خوابم برد

 با صداي بوق کامیونی از خواب پرید ، چند لح ه گیج بود 

چشتتتما  رو چند بار با دستتتتا  مالید  و به دورو بر  نگاه کرد  که دید  آقا جلوي یه                

  رستوران پارک کرده و از خودشم خبري نیست

 انداخته بود رو  که سرد  نشه، آخه این چقدر به من محبت داره تک کتش رو

 پوزخندي زد  و کت رو پرب کرد  صندلی عقا
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  !!این راننده کامیونم باید میومد د  گوش من بوق میزد

 ولی خوب شد بیدار شد  چون خیلی گرسنم بود

 در ماشین رو که کوهیار قفل کرده بودو باز کرد  و از پیاده شد 

 جا باید پیداش میکرد حاال ک

همونطور که داشتتتم میرفتم به ستتمت رستتتوران و گیج به همه جا نگاه میکرد  یکی از    

 !پشت گفت: خانو  خوشگله چی شده؟ راه گم کردي یا نامزدتو؟

 برگشتم به پشت سر نگاهی انداختم

سیاه و عرق کرده به کامیون تکیه داده بود و با لبخن       صورتی  سر و  سر جوون با  ي  دیه پ

 که دندوناي زشتش رو به نمایش گذاشته بود داشت نگا  میکرد

 بهش اهمیتی نداد  و سریع برگشتم تا به راهم ادامه بد 

سه همین زیاد ترس به دلم         شلوغ بود وا ستوران تقریبًا  تنها دلخوشیم این بود که جلو ر

 راه نداد 

وران یکم طول ولی خا تا این همه ماشتتین و میخواستتتم رد کنم و برستتم جلوي رستتت   

 میکشید

 

همونطور که با سرعت داشتم میرفتم به سمت رستوران یه آن پا  گیر کرد به یه سنگ        

 و من با مخ خورد  زمین
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 از درد صورتم جمع شد تو هم

 اون پسر بهم نزدیک شدو گفت: آخ عزیز  چی شد یه دفعه؟ بذار کمکت کنم

 ه هیچ جاییم دید نداشتملعنت به این شانس، افتاده بود  کنار یه ماشین و ب

 ترسید  واقعاً نمیدونستم باید چیکار کنم، اون نکبتم داشت کم کم بهم نزدیک میشد

 ...تنها راه حلی که به فکر  رسید این بود که دست بنداز  تو جیبم و گوشیم رو دربیار 

 سریع شماره کوهیار رو گرفتم و دوباره گوشیو انداختم تو جیبم

 سره واکنش نشون بده و گوشی رو از  بگیرهچون میترسید  این پ

 ...نمیدونم کوهیار گوشی رو برداشته بود یا نه ولی من شرور کرد  به حرف زدن

 عودی راتو بکش برو، اگه نزدیک تر بیاي جیغ میکشم تا همه بریزن اینجا، فهمیدي؟

که                  ندار   هت  کاري ب با همون خنده چندش آور گفت:  یده بود،  گه بهم رستتت حاال دی

 خوشگله فقد میخوا  بهت کمک کنم تا پاشی

 احتیاجی به کمم تویه عودی ندار  _

 خواستم سریع پاشم که درد بدي پیچید تو مچ پا  که مجبور  کرد دوباره همونجا بشینم

 !پسره اومد دست انداخت زیر بازو  و گفت: دیدي نمیتونی گلم؟

شینی که جلوش اف   شدب هولش داد  عقا و اینبار به ما   تاده بود  تکیه داد  و دوبارهبه 

 خواستم بلند شم که اون عودی با پاشنه پاش زد تو مچ پا 
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 چنان دردي گرفت که باعث شد بلند جیغ بکشم

 سریع اومدو جلو دهنم رو گرفت، اشکا  از ترس و درد پشت سر هم میریخت

 !پس کوهیار کجا بود؟ یعنی جواب زنگم رو نداده بود؟

 خدایا یه آد  چقدر میتونه پست باشه

 میمرد  بهتر از این بود که میذاشتم

 ش فوران کرد مثل آتی

شت رو مچ          شو گذا شم، دوباره پا ستش خمص ب شتم تقم میکرد  تا از د همونطور که دا

 پا 

 دیگه داشتم از درد بیهوش میشد  که دستاش از دهنم برداشته شد

 چشم باز کرد  که دید  کوهیاره

 انگار دنیارو بهم داده بودن

 میزد دل من خنک تر میشدبا هر دربه اي که کوهیار به صورب  رق به خون اون پسر 

 پسره رو آش و الش پرب کرد رو زمین و نشست روش

  دوباره شرور کرد به زدنش که یکی با فریاد گفت: اینجا چه خبره؟

 ساله میخورد باشه 50یه مرده حدود 

  با سرعت اومد سمت کوهیار و گفت: کشتیش بچه رو
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 رو به اون پسر گفت: رامین رامین اینجا چه خبره؟

 ...ین رئیسش بودپس ا

 منکه ناي حرف زدن نداشتم

کوهیار از رو پستتر که حاال فهمیده بود  ایمش رامینه بلند شتتد و رفت ستتمت مرد و یه   

 مشت خوابوند تو صورتش

 ...بعد با فریاد گفت: مرتیکه عودی ببین با زن من چیکار کرده

  یه لح ه مخم هنگ کرد، زن من؟

 ...  شد که با فریاد کوهیار به خود  اومد از نسبتی که بهم داده بود بدنم گر

 میکشمش _

دوباره حمله ور شد سمت همون پسر که مرده سریع رفت سمتشو گفت: آقا  لد کرده،       

 آقا حححح خورده، شما ببخشش

دید  جدي جدي داره میکشتتدش پس با ته مونده نیرویی که داشتتتم بلند صتتداش زد :  

 ....کوهیااااار

 ...از زدن اون پسر دل کندو سریع اومد سمت من همه ساکت شدن و کوهیار

 دید  راننده تقریباً جنازه اون پسر رو سوار کامیون کرد و سریع فرار کردن

 ...کوهیار رسید بهم
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 آوا آوا حالت خوبه؟ چیکارب کرد؟ ها؟ _

 مچ پا  بدجور درد میکرد ولی انگار حال کوهیار از من بدتر بود

 ي اشکیم نگاه کرد  و فقد گفتم: من خوبمبخاطر همین تو چشماش با چشما

 که به یه جاي گر  و امن پناه داده شد 

شرور کرد به         شرد و زیر لا با خودش  سینش میف سر  رو به  محکم بغلم کرده بود و 

 :حرف زدن

 اگه بمیی سرب میومد من باید چیکار میکرد ؟ هان؟

 ...هیچوقت نمیتونستم خود  رو ببخشم

 خوب، اونقدري که درد پا  یاد  رفت حس خوبی داشتم، خیلی

بغلش واسم االن حکم یه جاي امن رو داشت، خود  رو بیشتر به سینش فشرد  و اشکا   

 ...دونه دونه ریخت

 

  سر  رو از سینش جدا کرد، با دستاش دو طرف صورتم رو گرفت

تو چشتتتما  خیره شتتتد و گفت: ببخشتتتید تنهاب گذاشتتتتم، گریه نکن قول مید  دیگه          

 ت تنهاب نذار  هو ؟؟؟هیچوق

 میون گریه فقد چند بار سر  رو تکون داد 

 اشکا  رو پاک کرد و گفت: پاشو عزیز  پاشو بریم تو ماشین تا یکمی استراحت کنی
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 مثل اینکه خبر نداشت چه بمیی سر پا  اومده

 کوهیار؟؟؟ _

 جان کوهیار؟؟ _

شد،انگار هر وقت یه بمیی    سر  میومد کوهیار مهربون  با این جان گفتنش ته دلم خالی 

 میشد، وگرنه همیشه اخمو بود و باها  لج میکرد

 با دست اشاره کرد  به پا  و گفتم: مچ پا  پیچ خورده

 سریع دوباره نشست کنار ، شلوار  رو داد باال و به مچ پا  نگاه کرد

 با حرص گفت: لعنت بهت لعنت بهت، ببین چه بمیی سرش آورده، باید میکشتمش

 خم بهم زل زدبا ا

 م لو  نگاهش کرد ، چشماش پر از ترس و نگرانی همراه با عصبانیت بود

از  رو گرفت و تو یه حرکت دستتتت انداخت زیر زانو  و مثل پر کاه بلند  کرد، منو            

 گرفت تو بغلش و به سمت ماشین حرکت کرد

و  ستتر  رو تو ستتینش قایم کرد ، چقدر خوب بود این احستتاس آرامش، بوي عطر تلخ  

 ...سردش مشامم رو پر کرده بود

شتر از این لذب ببر ، لا پایینم رو از درد به دندون گرفتم و دوباره      شت بی درد پا  نذا

 اشک ریختم

 منو سوار ماشین کرد و خودشم سریع سوار شد



                 
 

 

 zahra.N  |آواي احساس رمان 

 

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

 کنید

 

232 

 

 همونطور که ماشین و به حرکت در میاورد گفت: خیلی درد داري؟

 د نهبا اینکه خیلی درد داشتم ولی گفتم: زیا

 یکم تحمل کن االن میبرمت درمونگاه _

 بعد از مدتی با پرس و جو کردن از چند نفر به درمونگاه رسیدیم

 :سریع از ماشین پیاده شد، اومد دوباره بغلم کنه تا منو ببره داخل که گفتم

 میشه یه ویلچر بیاري؟ ممکنه داخل شلوغ باشه اینطوري صورب خوشی نداره

 ع رفت از داخل یه ویلچر بیارهکمفه پوفی کرد و سری

 داشتم بهش نگاه میکرد  که با چه سرعتی به طرف درمونگاه میره

به این فکر افتاد  که من چقدر واسه دیگران مزاحمت ایجاد میکنم، واقعاً راست میگفت    

 که من تو این مدب فقد مزاحمش بود 

دید  کوهیار از دور   با این فکر درد پا  یاد  رفت و واستتته بیچارگیم اشتتتک ریختم که        

 ...داره بهم نزدیک میشه

 .......آرو منو سوار ویلچر کرد و به داخل برد

 دکتر: خا چیزه خاصی نیست فقد یکم رگ به رگ شده

 البته این دردش بیشتر بخاطر اینه که انگار چند بار به مچ پاب دربه خورده آره؟؟

 از خجالت سر  رو انداختم پایین
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 !!ون عودی روش لگد زده؟چی میگفتم؟ میگفتم ا

قاي دکتر میتونم چند لح ه وقتتونو             ید و گفت: آ به داد  رستتت یار  تو همین موقع کوه

 بگیر ؟

 بله حتماً _

دکتر رو به پرستتتتار گفت: لطفاً مچ پاش رو باندپیچی کنید، بعد  با کوهیار از اتاق رفتن  

 ...بیرون

شتم، با چند تا م         ساس بهتري دا شدیم اح شین که  ق سکنایی که دکتر بهم تزری سوار ما

 ...کرد درد پامم بهتر شد

 کوهیار آبمیوه و کیکی که خریده بود و واسم باز کرد و گرفت جلو 

 پس خودب چی؟ _

 یه لبخند نیم بند جذاب زد و گفت: من نمیخور  تو بخور تا حالت بهتر شه

 فکر کنم تو بیشتر بهش احتیاج داشته باشی _

 دهنم و گفت: میگم بخوووور آبمیوه رو به زور برد سمت

 یه قلو  ازش خورد ، آخیش چقدر خنک بود

کوهیار بی مقدمه گفت: راستتتش خیلی ترستتیده بود ، اگه واقعاً بمیی ستترب میومد من  

 نمیدونستم باید جواب خاله و شوهر خاله رو چطوري بد 

 تا این حرفو زد آبمیوه پرید تو گلو  و به سرفه افتاد 
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 تم و گفت: عه چی شد؟ آرو  بخور دیگه عزیز چند بار زد به پش

 ...بعد  با خنده ماشین رو روشن کرد و حرکت کرد

اَه همه شتتتیریناي این چند ستتتاعت و زهرمار  کرد، منو بگو که فکر کرد  نگران خود   

 ...شده، نگو بخاطر مامان اینا بوده

 تو همین فکرا بود  که گفت: به چی فکر میکنی؟ آبمیوتو بخور

 خنده اي تو صداش بود یه ته

 فکر کنم خیلی تابلو بازي در آورد 

 آبمیوه رو گذاشتم رو داشبورد و گفتم: ممنون دیگه نمیخور 

 با خنده نگاهی بهم انداخت و گفت: باشه پس من میخورمش

 آبمیوه رو برداشت و تا ته خورد

 به به چه آبمیوه خوشمزه اي بود _

  با چشماي گشاد شده داشتم نگاش میکرد

هم واستته اینکه آبمیوه دهنی منو خورده بود هم اینکه میگفت چه آبمیوه خوشتتمزه اي،   

 مطمئناً تا حاال گر  شده بودو از مزه افتاده بود

 از خود رادی داشت از آبمیوه اي که خریده بود تعریف میکرد

  چشم  ره اي بهش زد  و به بیرون خیره شد 



                 
 

 

 zahra.N  |آواي احساس رمان 

 

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

 کنید

 

235 

 

 ...داخل ماشین رو شکستهمون لح ه صداي گوشیم بلند شد و سکوب 

 

 به صفحه گوشیم نگاه کرد ، نیما بود

 دکمه اتصال رو زد 

 کجایید ورپریده؟ _

 !!!خندید  و گفتم: تو راهیم دیگه من چه میدونم دقیقاً کجاییم

 بس که بی مغزي _

 نیما رفتی اونجا خوب بلبل زبونی میکنیا _

 خبریه اونور؟

دلت بخواد دختر اینجاستتت، یکی از یکی کاري تر و  اوه اوه آوا نمیدونی چه خبریه، تا  _

 خوشگل تر

 تو خجالت نمیکشی؟ مثمً رفتی مراسم عزا _

 سال سن داشت، دیگه اون جون به عزرائیل نده پس من بد ؟ 90برو دختر بیچاره  _

 اصمً تو حقت همون دختراس، حیف رویا که بخوا  بدمش به تو _

مثل اینکه خیلی وقته از من پس گردنی نخوردي  باز تو حرف رویا رو پیش کشتتیدي؟  _

 باز رَ  کردي
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 با حرص گفتم: نیما گرفتمت با همین دستا  خونتو میریز 

 اي قاتل اي جانی اي روانی زنجیري _

 همین طور داشت بار  میکرد منم هر هر میخندید 

ست؟         _ صمً زنده ه ستت، ا شیدر از د نکه مبله باید  بخندي، بیچاره اون کوهیار چی ک

 صدایی ازش نمیشنو 

با خنده تقریبًا بلند گفت: آره نیما زند  ولی اگه یه روز دیگه پیش این دختر                 کوهیار 

 عمت میموند  صد در صد دیگه منو نمیدیدي

 با تعجا برگشتم سمت کوهیار

 یعنی صداي گوشیم اینقدر بلند بود یا گوشاي این زیادي تیز

 :و میون خنده گفت نیما از اون طرف شرور کرد به خندیدن

 معلو  نیست چه بمیی سر این بدبخت ننه مرده آوردي

 کوهیار  ریز ریز داشت میخندید

 بلند به هر دوشون گفتم: زهرمااااار

 که باعث شد خنده جفتشون بیشتر شه

نیما همونطور که میخندید گفت: خا دیگه قاتل جانی فعمً باي یکی از این دخترا صتتدا   

 میکنه
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 ...رو سریع قطع کردبعد  گوشی 

 لبخندي زد  و گوشی و انداختم تو کیفم

 کوهیار بی مقدمه پرسید: نیما، رویا رو دوست داره؟

 شما به خندب ادامه بده _

 نه دیگه تمو  شد _

 بچه پررو _

 آره؟؟؟ _

 اوهو  _

 رویا چی؟ _

 این دیگه یه رازه _

 واي من میدونم که اونم دوستش داره _

 از کجا اونوقت؟ _

 از نگاهش _

 اوه شما از اون افرادي هستین که از نگاه ها همه چیو میخونن؟؟ _

 دقیقاً، االن از چشماي شما هم یه چیزایی میخونم _
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 اینو گفت و بعدش با شیطنت خندید

 با این حرفش دلم هري ریخت

نمیدونم چرا میترستتید  بخواد از همین احستتاس کوچولویی که تو وجود  لونه کرده با  

 هخبر بش

خونستتتردیم رو حفظ کرد  و گفتم: این دیگه از نگاه نیستتتت چون خود  با زبون خود   

 گفتم که ازب متنفر 

 جا خورد

 چون سریع برگشت به طرفم

 لطفاً حواستون به رانندگیتون باشه _

 برگشت به جاده خیره شد و حرفی نزد

 ...حقشه اینم تمفیه اون حرفایی که بهم زد

 دلیسر  رو تکیه داد  به صن

بخاطر مسکنایی که بهم تزریق شده بود همش خوابم میومد، کم کم چشما  سنگین شد       

 ...و خوابید 

 

 با آوا آوا گفتن کسی از خواب پرید ، چشما  رو که باز کرد  دید  مامان باال سرمه

 کی رسیدیم، اصم نفهمید 
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 خواب آلود گفتم: سم  مامان جون

 بریم داخل استراحت کن سم  دختر  خوبی مادر؟ پاشو پاشو _

 صبف بود 4به ساعت مچی تو دستم نگاهی انداختم، ساعت نزدیکاي 

 از ماشین پیاده شد ، مثل اینکه همه خواب بودن

منم از بس که خوابم میومد فقد تونستتتم به کمک مامان کورمال کورمال خود  رو به یه 

 جا برسونم و با همون لباسا ولو بشم و بخوابم

 کتره چند تا مسکن بهم تزریق کرده بود که اینطور گیج بود معلو  نبود د

 ...اصمً نفهمید  کوهیار چی شد، حتماً اونم رفت تا بخوابه

 اَه لعنت به این مگس که صاف میاد زیر دماغ من

سمج تر از این حرفا          شید  به بینیم تا بره ولی مثل اینکه  ست ک سته د چند بار با چشم ب

 بود

ز کرد  که دید  نیما با چشتتماي شتتیطونش در حالی که یه پر تو  چشتتما  رو با حرص با

 دستشه با خنده داره نگا  میکنه

 فهمید  که کاره خودشه، مگسی هم در کار نبوده

 پس سریع بالش زیر سر  رو برداشتم و کوبوند  تو صورتش

 یه آخ گفت و پرب شد رو زمین
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الهی دستتتت بشتتکنه دختره  همینطور که داشتتت دما ش رو با یه دستتتش میمالید گفت: 

 وحشی

 تو مگه مرض داري منو از خواب بیدار میکنی؟ _

 میدونی ساعت چنده خوش خواب؟ _

 با بیخیالی گفتم: من چه میدونم

 بعد دوباره ولو شد  رو تخت

 ساعت یک ظهره خانو  _

 صاف نشستم سرجا 

 جون نیما راست میگی؟ _

 پس نه دروغ میگم _

 و فامیم، پس چرا زودتر بیدار  نکرد؟اي وااااي آبرو  رفت جل _

 اصمً معلو  هست این مامان کجاست؟ باید زودتر از اینا بیدار  میکرد

همونطور که داشتتتم تند تند حرف میزد ، از جا  بلند شتتد  و نیما رو هُل داد  به بیرون  

 از اتاق

 چرا همچین میکنی وحشی؟ _

 گمشو بیرون میخوا  لباس عوض کنم _
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 بیرون و در  بستمپرتش کرد  

دوباره درو باز کرد، سرش رو انداخت تو و گفت: آوا منکه  ریبه نیستم، بعدش از روي    

 شیطنت یه چشمک بهم زد

 ...بالش و برداشتم و سمتش پرب کرد  که اون زودتر در رو بست

 

 یه نگاه به دور و اطرافم انداختم

 رد تازه با تعجا داشتم به این اتاق کاممً شیک نگاه میک

 ...رفتم سمت پنجره یه نگاه به بیرون انداختم

 ...اي جونم چه حیاط خوشگلی، پر از درخت و گل و با چه و از همه مهمتر هواي پاک

 نمیدونم چرا همش فکر میکرد  خونه ي عمه اینا توي روستاس

 ...ولی برعکس داخل شهر بود، اونم چه خونه اي، تا اینجاش که قشنگ بود

 د  که یهو به فکر مچ پا  افتاد از پنجره دور ش

شکر      شده بود، ولی خدا رو  شت، یه نگاه بهش انداختم، دورش کبود  انگار دیگه درد ندا

 فعمً که دردي نداشتم و میتونستم راحت راه بر 

رفتم به سمت کیفم و یه دست لباس مشکی از داخلش برداشتم و با لباساي تنم تعویض       

 زد  و رفتم بیرون کرد ، یه آبیم به دست و صورتم

 از داخل سالن سر و صدا میومد
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 ...پس همه اونجا جمع بودن

رفتم به سمت سالن که همه متوجه من شدن، یه سم  بلند داد  که مامان گفت: آوا جان      

 بیا اینجا دختر 

 بقیه هم جواب سممم رو با خوشرویی دادن

 ه هاي من هستنرفتم پیش مامان که به در نفر اشاره کرد و گفت: دختر  عم

 نگاهی بهشون انداختم که دید  با لبخند بهم نگاه میکنن

مادر و پدر مادریم خیلی وقت پیش فوب شده بودن، طوري که من اصمً ندیده بودمشون  

 ....یا اینکه دیدمشون ولی چیزي یاد  نیست

ی کرد  و تسلیت گفتم، سر و صورتشون قرمز      بحوحس رفتم سمت عمه ها و باهاشون رو  

و تو دمتا ی صتتتحبتت میکردن، معلو  بود از گریته زیتاده، ختا حق هم دارن،       بود 

 ...خواهرشون فوب شده

به به چه خانومی شتتتده، بعد از گفتن این حرف رو کرد به مامان و گفت: مریم جان              _

  فکر کنم دخترب سه ساله بود که من دیدمش نه؟

 بله عمه جان، تو سفراي بعدیمون با خودمون نیاوردیمش _

ه یه نگاه به سر تا پا  انداخت و یه لبخند تحویلم داد، منم به تبعیت از اون همین کار   عم

 ...رو کرد 

 بعدش چرخید  و به طرف خانو  بزرگ رفتم و محکم بغلش کرد 

 ید و گفت: قربون دختر خانومم بر  منبحوحسخانو  بزرگ سر  رو 
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 لبخندي بهش زد  و گفتم: پس خاله کجاست خانو  بزرگ؟

 آشپزخونس مادر جان تو _

با اجازه اي گفتم و بطرف آشتتپزخونه رفتم، از مردا هم خبري نبود، معلو  نبود این نیما  

 ...کجا گذاشته رفته

 خاله رو صندلی نشسته بود و داشت یه دیس خرما رو تزئین میکرد

 رفتم سمتش و گفتم: سم  خاله جون، ما رو نمیبینی خوشی؟

 تویی عزیز ؟! خاله قربونت بره، فکر کرد  هنوز خوابی سرش رو بلند کرد و گفت: آوا

 تازه پاشد  خاله جون _

 دیشا مثل اینکه نزدیکاي صبف رسیدین، خا چرا زودتر حرکت نکردین آخه؟ _

ما تقریباً زود حرکت کرده بودیم ولی وستتتد راه اون اتفاق افتاده بود واستتته همین دیر       

 :یه یا نه، پس بیخیال شد  و گفتمرسیدیم، نمیدونستم تعریف کردنش کار درست

 از پسرتون بپرسین دیگه، بس که تنبله، همش لفتش میداد

بعد از زدن این حرف پشتتت ستتر  رو نگاه کرد  که مثل دفعه هاي قبل مثل عجل معلق  

 پشتم سبز نشه

 ...از حرکت خود  خند  گرفته بود

ون؟ میر  از خودش  خاله خنده اي کرد و گفت: پستتره من تنبله؟ چرا دروغ میگی شتتیط

 ...میپرسما
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 خا خا شوخی کرد  خاله جون _

 خاله آرو  خندید که من گفتم: خاله این نیما رو ندیدید؟

 ...خاله همونجور که خرماها رو سر و سامون میداد گفت: فکر کنم رفتن کنار روزخونه

 رودخونه؟ رودخونه دیگه کجاست؟ _

 ی پیداشون کنیهمین ته با ه، از پشت ساختمون بري میتون _

 باشه پس من رفتم _

سه تا مرد دیگه       دا و دایی و دو  سمت حیاط که دید  بابا و عمو ر با قدمهاي بلند اومد  

 رو صندلی نشستن و با هم حرف میزنن

 یه سم  کرد  که سرا چرخید سمت من

 عمو ردا: عه دختر عمو باالخره پاشد از خواب؟

ید، با بابا و دایی هم دست  بحوحس ه سر  رو  رفتم سمت عمو ردا و باهاش دست داد  ک   

 داد 

 ...بعدش رو کرد  طرف چند تا مرد و باهاشون سم  و احوال پرسی کرد 

 رو کرد  به دایی و گفتم: دایی جون نیما کجاست؟

 ...رفتن سمت رودخونه، از پشت ساختمون راه داره دختر ، بري بهشون میرسی _

 ونتشکري کرد  و رفتم به سمت پشت ساختم
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هوا فوق العاده بود و من ره رو به رو  عالی، یه باغ کوچیک جلو  بود که پر بود از گمي      

 رنگا وارنگ

شکوفه هاي ریز و       سید ، واقعاً محشر بودن، با اون  رفتم جلوتر که به درختاي گیمس ر

 دوست داشتنیشون

 داشتم از ال به الي درختا میگذشتم که کم کم صداي چند نفر واسم اومد

فتم جلوتر که دید  بلهححح نیما و کوهیار با سه تا دختر کنار رودخونه نشستن، دوباره یه    ر

نگاه به کوهیار انداختم، حواستتش به اینور نبود اصتتمً، تویه اون لباس مشتتکی از همیشتته  

 ...خواستنی تر شده بود

 تو همین فکرا بود  که با صداي نیما به خود  اومد 

 به به ببین کی اومده _

شه انگوري که        یه شسته بود و از خو شش ن نگاه به نیما انداختم که یه دختر مو طمیی پی

 تو دستش بود دونه دونه به نیما میداد

 تو دلم گفتم: اوه چه رمانتیک

 نیما از کنار دختر بلند شد و اومد سمت من

 منم لبخندي زد  و به همه سم  داد 

ر گردنم و گفت: خانوما معرفی میکنم،  نیما همین که رسید به من دستش رو انداخت دو  

 شیطون بمي من آوا خانو  هستن

 اومد در آخش که پهلوش به همون لح ه با ساعد خیلی نامحسوس زد  
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 چشما  رفت پی کوهیار، دست به سینه داشت به ما نگاه  

 

 یکرد، از قیافش نمیشد چیزي خوند

ن، یکم خانومانه رفتار کن      همون لح ه نیما در گوشتتتم گفت: زشتتتته جلو اینا رعایت ک        

 شاید اینجا واست یه خواستگار پیدا شد و از ترشیدگی در اومدي

چپ چپ با حرص نگاش کرد ، خواستتتتم دوباره بزنم تو پهلوش که دستتتتم و گرفت و  

 کشید سمت همون دختر مو طمیی

 حاال که نزدیکش بود  بهتر میتونستم اجزاي صورتش رو ببینم

قیافش به دل مینشتتتستتتت البته اگه از اون اخمق گندش فاکتور          یه جورایی بور بود ولی 

 بگیریم

 نیما رو به من گفت: کیمیا خانو  هستن

کیمیا که حاال بلند شده بود و رو به روي ما قرار داشت، دستش رو با هزار قر و فر آورد    

 جلو و با من دست داد

 ی نیستمعلو  بود از اینکه نیما منو چسبونده بود به خودش زیاد راد

نیما دوباره منو کشید سمت اون دو تا دختري که پیش هم نشسته بودن و گفت و گفت:      

 ایشون ملیکا خانو  هستن خواهر کوچیک تره کیمیا خانو 

به ملیکا نگاهی انداختم، شتتتبیه خواهرش بود ولی از قیافش معلو  بود که خیلی بچس،          

 رجاشبچه سر به زیري بود، باها  دست داد و سریع نشست س
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ستن، دختره عمه نازي و مثل      شونم نیلوفر خانو  ه نیما رو کرد به دختر کناریو گفت: ای

 مادرشون مهربون هستن

 ...نیلوفر از جاش بلند شد و از نیما تشکر کرد

قیافه ي بامزه اي داشتتت، رو کرد به منو با لبخند و صتتمیمیت دقیقاً برعکس کیمیا باها   

 جون دست داد و گفت: خوش اومدي آوا

مادرش             ما مثل  به قول نی فاده اي نبود،  خدا رو شتتتکر این مثل اون یکی فیس و ا خا 

 مهربون بود

 منم متقابمً دستاش رو به گرمی فشرد  و با لبخند گفتم: ممنون نیلوفرِ عزیز

 ...دوباره نیما دستم رو کشید و رو به روي کوهیار که کنار رودخونه وایستاده بود، ایستاد

 ه دخترا نشنون گفتم: اي بمیري نیما دستم کش اومد از بس کشیدیشآرو  طوري ک

 نه هنوز یکیو بهت معرفی نکرد  _

شون رو بنده از       سخره بازي در میاره، بخاطر همین گفتم: اتفاقاً ای ستم باز  داره م میدون

 توا  بیشتر میشناسم، میخواي خود  معرفیش کنم؟

 و یک دنده و مغرور و از خود رادی هستن ایشون آقاي بداخمقِ، گنده دماغِ، بد عنق

 رو به نیما که داشت از خنده منفجر میشد کرد  و گفتم: باز  بگم؟

 ...نیما با چشم و ابرو بهم اشاره کرد که یعنی کوهیار رو نگاه کنم

 برگشتم سمت کوهیار که دید  با یه اخم  لیظ داره نگا  میکنه
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و به نیما گفتم: توجه فرمودید دوستتت  خیلی خونستترد با دستتت اشتتاره کرد  بهش و ر  

 عزیز؟؟

نیما پقی زد زیر خنده، خودمم خند  گرفته بود ولی به زور خود  رو کنترل میکرد  تا         

 ...بیشتر از این کوهیار رو عصبی نکنم

 

مارو                ما و گفت: نیما جون دختر عمت رو دیدي دیگه  همون لح ه کیمیا اومد پیش نی

 تحویل نمیگیري؟؟

انداخت دور بازوش و گفت: بیا بریم اون طرف یه چشتتتمه هستتتت که          بعد هم دستتتت  

 میخوا  بهت نشون بد 

 ...خیلی آرو  زیر لا گفتم: اوه کی اینقدر صمیمی شدن اینا

نیما برگشتتت و با حالی زار به من نگاه کرد و با چشتتم و ابرو اشتتاره میکرد که از دستتت 

 اون دختره نجاتش بد 

 ...بود به بازوش و با خودش نیما رو کشون کشون بردولی مگه میشد؟ کیمیا چسبیده 

 از حرکاب نیما خنده اي کرد  و برگشتم سمت نیلوفر

 نیلوفر جون شما خوبی؟ _

 ممنون عزیز ، خیلی دوست داشتم ببینمت آخه نیما خیلی ازب تعریف میکرد _

 اد بگیریه نگاه به کوهیار انداختم و با چشم و ابرو اشاره کرد  که یعنی از نیما ی
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صفاییه،          شما لطف داري عزیز ، واقعًا اینجا باغ با  سمت نیلوفرو گفتم:  شتم  دوباره برگ

 کلی انرژي بهم میده

 ایشااححح روزاي بهتري بتونیم ازب پذیرایی کنیم گلم _

واقعاً دختر مهربون و فهمیده اي بود، لبخند گرمی تحویلش داد  و ازش تشتتتکر کرد      

 یکا میریم داخل ساختمونکه گفت: با اجازه منو مل

 سري تکون داد  و رفتنشون رو تماشا کرد 

بعد از رفتنشتتون برگشتتتم ستتمت کوهیار که دید  دستتتاش تو جیا شتتلوارشتته و به     

 رودخونه نگاه میکنه و عمیق تو فکره، یعنی داشت به چی اینقدر عمیق فکر میکرد؟

شت       سنگ بزرگ بردا شتم از زیر پا  یه  صله دا ه به م و با لبخند موزیانمنکه یکم ازش فا

 کوهیار نگاه کرد 

اونم که اصمً حواسش به دور و اطرافش نبود، پس آرو  یکم رفتم نزدیک تر و به شدب  

 سنگ رو پرب کرد  جلو پاش داخل آب

کوهیار که جلویه رودخونه وایستتتاده بود آب همه پاشتتید روش که اون یه قد  از ترس  

 ...اومد عقا

 داشتم بهش میخندید  که دید  داره میاد سمتم دلم رو گرفته بود  و

 دو پا داشتم دوتا دیگه قرض گرفتم و فرار کرد 

 ...کنار رودخونه پر بود از سنگاي بزرگ و کوچیک بخاطر همین خوب نمیتونستم بدوو 
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سنگ خیلی        ستش فرار میکرد ، یه  شتم از د از یه طرف خند  گرفته بود از یه طرف دا

مد  ازش رد بشتتتم که کوهیار همونجا بهم رستتتید، منو از پشتتتت  بزرگ جلو رو  بود او

 چسبوند به تخته سنگ

نفس نفس میزد ، نگاهی بهش انداختم، تو چهرش خبري از خشتتتم نبود ولی شتتتیطنت  

 بیداد میکرد

 با لبخند کجی گفت: وقتی یه کاري میکنی پاي عواقبشم وایستا

 دوتا دستا  رو اسیر خودش کرد خواستم دوباره از دستش فرار کنم که با یه دستش هر

 چشماش برقی زد و گفت: نه دیگه، فرار بی فرار

  !هم خند  گرفته بود هم ترسیده بود  که قراره باها  چیکار کنه؟

 !!!نکنه پرتم کنه تو آب

 با چشماي نگران بهش خیره شد  و گفتم: میخواي چیکار کنی؟ من از آب میترسما

 ی جنبش رو نداري شوخی کنی؟خنده اي کرد و گفت: مجبوري وقت

 خا خودب میگی شوخی دیگه، اون فقد یه شوخی بود _

 بهم نزدیک تر شد و گفت: نه دیگه، هر کاري یه عواقبیم داره _

 خواستم دوباره چیزي بگم که صداي نیما اومد: عه اینا که رفتن

 کیمیا: آره رفتن کسی اینجا نیست
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صدا بزنم که بیاد منو ا   ستم نیما رو  سریع فهمید و    خوا ز دست این نجاب بده که کوهیار 

دستش رو گذاشت جلو دهنم و در گوشم گفت: دیوونه شدي؟ مگه نمیبینی اون دختره       

 .... پیششه؟ میخواي واسمون حرف در بیاره

 از این همه نزدیکی نفسم بند اومده بود

 اون داشت حرف میزد ولی صداي تپش قلا من بیشتر بود

 شماي خوشرنگش، دل کندن ازشون آسون نبودخیره شده بود  به چ

 نزدیک هم بودیم اونقدر نزدیک که نفساي گرمش میخورد به صورتم

 صداي نیما دوباره اومد: خا پس بریم سمت ساختمون

 صداي پاهاشون نشون میداد که ازمون دور شدن

 همه نگاهم به کوهیار بود و اونم همه حواسش به دور شدن نیما اینا

رفتن اونا مطمئن شد برگشت سمت من که خیره خیره نگاش میکرد ، حاال     همین که از 

 دیگه اونم زل زده بود تو چشما 

 دستاش آرو  از رو دهنم برداشته شد ولی خودش عقا تر نرفت

 بویه عطرش دیوونه کننده بود، دلم میخواست محکم بغلش کنم

 ...نمیدونم چم شده بود

یم منو از رویاي شیرینم کشید بیرون، کوهیار    مسخ نگاه همدیگه بودیم که صداي گوش    

 یکم از  فاصله گرفت
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 یه لح ه به خود  اومد  و دستپاچه تو جیبم دنبال گوشیم گشتم

 کوهیار لبخند نیم بندي زد و از  فاصله گرفت و برگشت سمت رودخونه

 جانم مامان؟ _

 مزار مراسمهآوا کجایین شما؟ بیایین  ذا آمادس باید سریع بخوریم و بریم سر  _

 چشم چشم االن میایم _

شیده           صورتم پا ست که با آبی که به  شتم ببینم کوهیار کجا شی رو قطع کرد  و برگ گو

 شد، ههههههن بلندي کشید 

 کوهیار بود که با دستش رو  آب پاشیده بود

 خنده اي کرد و گفت: اینم تمفی

باعث شتتد خندش   همونطور که صتتورتم رو با شتتالم خشتتک میکرد  گفتم: عقده اي که 

 ...بیشتر بشه

 

سر           شه، بعدش برن  سم تو خونه با شد، قرار بود مرا شرور  سم  اون روز بعد از  ذا مرا

 مزار

 خونه شلوغ شده بود و منم تا  روب فقد کمک کرد  و از نیما و کوهیار خبري نداشتم
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یه چیز        حدس میزد  نیلوفر دختر مهربون و خون گرمی بود ولی فقد  که  همونطور 

ییتم میکرد اونم نگاه هاي یواشتتکیه نیلوفر به کوهیار بود، اونقدر نامحستتوس بود که  اذ

 ...هیچ کس متوجه نمیشد ولی از اونجایی که من خیلی با دقتم متوجه شد 

به این نگاه ها توجهی نمیکرد  و            با من مهربون بود منم زیاد  ولی از اونجایی که خیلی 

 ...نمپیش خود  میگفتم: حتماً اشتباه میک

که         ما هم کم کم وستتتایممون رو جمع کردیم  که از مزار برگشتتتتیم  عد از این  روب ب

 برگردیم تهران

 دیگه داشتم از کت و کول میفتاد 

عمه اینا خیلی اصتترار کردن که شتتا بمونیم و فردا حرکت کنیم ولی مامان گفت که بابا 

 کار داره و باید برگردیم

 ...بقیه هم موافق بودن

 مون رو جمع کردیم و از همه خداحاف ی کردیمهمگی وسایم

دستاي نیلوفر رو به گرمی فشرد  و سوار ماشین خودمون شد  که دید  عمو ردا اومد         

 پیشم

 دختر تو خجالت نمیکشی؟ _

 با تعجا گفتم: واسه چی عمو؟

 واسه اینکه داري میذاري پسر  این همه راه رو تنها بیاد _

 پسرتون مگه بچس؟ خنده اي کرد  و گفتم: عمو جون
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مامان همون لح ه اومد و گفت: راست میگه دیگه آوا خانو ، پاشو برو تو ماشین کوهیار،  

 بچم که نمیتونه تنها بیاد

 اونور بفرستین رو بزرگ خانو  پوفی کرد  و گفتم: خا 

 مامان اخمی کرد و گفت: خانو  بزرگ که نمیتونه تا تهران بیدار بمونه

 هیار موقع رانندگی خوابش نبرهتو بیدار بمون تا کو

 هم دلم میخواست بر  تو ماشین کوهیار و هم دلم نمیخواست بر 

همش میترسید  اگه باهاش تنها بشم دوباره مثل امروز احساساتم دست خود  نباشه و         

 آبروریزي کنم، همش میترسید  پی به احساساب درونیم ببره

بمونم پس بهتره ستتتعی کنم خوددار   با خود  گفتم: ولی منکه نمیتونم همش ازش دور  

 باشم

 با صداي نیما به خود  اومد 

نه              _ ثل رادیو که که م چاره ممکنه خوابش ببره، توا   گه آوا، بی گه دی عمه راستتتت می

 میمونی، اونم دیگه عمراً فکر خواب به سرش بزنه

 از حرفش خند  گرفت و از ماشین پیاده شد  و رفتم سمت ماشین کوهیار

 ه وسایمشون سر و سامون میدادنهمه داشتم ب

 در ماشین کوهیار رو باز کرد  و نشستم توش

 اونکه در جریان هیچ چیز نبود به من نگاه کرد و گفت: چرا نشستی اینجا؟
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شه         شی دا از  شوندنم که همون لح ه عمو ر یه چپ چپ نگاش کرد  که یعنی به زور ن

و اینجا نشوندیم که وسد راه    بغل من سرش رو یکم خم کرد و گفت: کوهیار جان آوا ر 

 تنهایی خوابت نبره

 کوهیار سري تکون داد و با یه تک بوق حرکت کرد

 از اونجایی که خیلی خسته بود  رو  رو کرد  سمت پنجره و چشما  رو بستم

 !!!مثمً تو رو فرستادن اینجا که مواظا باشی من خوابم نبره _

 بچه نیستی که _

 وابت گرفته؟یعنی تو االن بچه اي که خ _

چشما  رو باز کرد  و برگشتم سمتش، تا خواستم یه چیزي بارش کنم از شیشه سمت          

کوهیار چشتتمم به کنار خیابون افتاد که یه مرده داشتتت واستته چند نفر تند تند بستتتنی    

 قیفی میریخت

 از اونجایی که من عاشق بستنی بود  یهو بلند گفتم: کوهیار نگهدار نگهدار

صداي          کوهیار که از حر شت  شین از پ سریع زد رو ترمز که چند تا ما سیده بود،  کتم تر

 بوقشون در اومد

 کوهیار با نگرانی گفت: چی شده؟

 ...چرا وسد خیابون نگهداشتی؟ بزن بغل _

 یه چپ چپ نگا  کرد و کنار خیابون پارک کرد



                 
 

 

 zahra.N  |آواي احساس رمان 

 

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

 کنید

 

256 

 

 میشه بگی چی شده؟ _

 قیافم رو م لو  کرد  و گفتم: بستنی میخوا 

تا جلوي دهنش یه چیزي اومد که بگه ولی پشتتتیمون شتتتد و با حرص از          یه اخم کرد و 

 ماشین پیاده شد

 ...خنده اي کرد  و به رفتنش نگاه کرد 

شتم آهنگارو باال پایین میکرد  که کوهیار با یه          صوب و دا دبد  سمت  ستم رو برد   د

 بستنی قیفی برگشت

 با ذوق ازش گرفتم و گفتم: پس خودب چی؟

 اخت و گفت: من نمیخور  تو بخور تا خودکشی نکرديیه نگاه بهم اند

 از حرفش لبخند پت و پهنی زد  و شرور کرد  به لیس زدن بستنیم

 اونم با تأسف چند بار سرش رو تکون داد و حرکت کرد

 

 بستنی رو جلوش گرفتم و گفتم: بیا توا  بخور

 به بستتتنی زدي منقیافش رو تو هم کرد و گفت: انت ار داري بعد از اون همه لیستتی که 

 بخورمش؟

 لبخند شیطانی زد  و گفتم: بخور بخور تعارف نکن

 نمیخور  _
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 بستنی رو برد  نزدیک لبش و گفتم: بابا چرا تعارف میکنی بخورش دیگه

 ...چپ چپ نگا  کرد و گفت: میگم نمی

 سریع بستنی رو مالید  به لبش و نذاشتم ادامه حرفش رو بزنه

 شد بیچاره تو همون حالت خشک

 قیافش خیلی بامزه شده بود

 همه لبش با نوک بینیش بستنی شده بود

 نتونستم جلو خند  و بگیر  و پقی زد  زیر خنده

 کوهیار با حرص گفت: خدایاااحححح اصمً کی گفت تو بشینی تو ماشین من؟

ستنیم رو خورد  و گفتم: خیلی دلت بخواد، تازه خودب گفتی بیدار     سردي ادامه ب با خون

 م تا خوابت نبرهبمون

 دوباره با حرص گفت: اون دستمال کا ذي رو بدش به من

 ...منم دوباره با خونسردي گفتم: خودب برشدار

معلو  بود از دستتتم کمفه شتتده، تو دلم داشتتتم بهش میخندید  که بستتتنیم از دستتتم     

 کشیده شد و کوهیار با دوتا گاز بزرگ همشو خورد

 مت من که داشتم هاج و واج نگاش میکرد ،همونطور که دهنش پر بود برگشت س

 از چشماش برق شیطنت میبارید
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 بستنی رو بینیش رو برداشت و مالید به نوک بینیِ من

 همین که به خود  اومد  با صداي جیغ جیغی گفتم: چرا بستنیم رو خوردیش؟؟

  کوهیار همونطور که به جلوش نگاه میکرد گفت: حقت بود تا تو باشتتی اینقدر شتتیطونی 

 نکنی

 با مشت کوبید  به بازوش و صاف نشستم سر جا 

 !!!همین حاال میگفتی بستنیه دهنیِ منو نمیخوري _

 واسه اینکه روب رو کم کنم مجبوري قورتش داد  _

 ...اداش رو در آورد : مجبوري قورتش داد 

 ...که باعث شد بلند بخنده

 

می بود، تابستتتتون با همه چند وقتی میشتتتد که از شتتتمال برگشتتتته بودیم، هوا رو به گر

 گرماش از راه رسیده بود

از وقتی که از شتتمال برگشتتته بودیم اصتتمً وقت نشتتده بود که رویا رو ببینم، دلم خیلی    

 واسش تنگ شده بود

 امروز با هم قرار بود بریم بیرون

 ...جلو خونشون ترمز کرد ، بهش تک زنگ زد  تا بیاد بیرون

 کله هم زدن قرار شد بریم تو یه پارک بشینیموقتی اومد بعد از کلی تو سر و 
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 وقتی رو نیمکت پارک نشستیم رویا سر به زیر گفت: آوا؟

 نگاهش کرد  که دید  یکم پکره

 با نگرانی گفتم: رویا چیزي شده؟

 رویا بهم نگاهی انداخت و گفت: واسم خواستگار اومده

 !!!!با بهت بهش نگاه کرد  و گفتم: ننننننه

 چهرش  مگین بود

 گفتم: خا کی هست حاال؟

 پسره یکی از دوستاي بابا  _

 با شک و تردید پرسید : اونوقت جوابت چیه؟

 صورتش  مگین تر شد و حرفی نزد

 دلم هري ریخت پایین

 پس نیما چی میشد؟

 ....با عجز و ناله گفتم: رویاااااا

 ...سرش رو باال آورد و م لو  نگاهم کرد

 واااي یعنی جوابش مثبت بود؟
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 ون لح ه بغلش کرد  و اولین قطره اشکم چکید رو گونمهم

مگه نیما چی کم داشتتتت؟ نمیتونستتتتم ناراحتیش رو بیینم، اون دلش رو به رویا خوش        

 کرده بود

 با این فکرا گریم شدب گرفت و به فین فین افتاد 

 رویا من رو از خودش جدا کرد و با تعجا گفت: واااي آوا واسه چی داري گریه میکنی؟

کا  رو با دستتتتش پاک کرد و گفت: قربون اون اشتتتکاب بر  گریه نکن میخوا  یه اشتتت

 ...چیزي بهت بگم

 منت ر به چشماش زل زد  که دید  از جاش ببند شد و ده قد  از  فاصله گرفت

 با تعجا گفتم: رویا چرا همچین میکنی؟

له ور هم حمآخه میخوا  بهت بگم جوابم به خواستتتگار منفی بوده، میترستتم رَ  کنی ب  _

 ...شی

اول تو شتتتُک حرفش بود ، بعد که فهمید  چی گفته بلند شتتتد  و به قول خودش بهش 

 حمله ور شد 

 ...تو پارک میدویید و میگفت آوا  لد کرد ، بابا خودب مهلت ندادي بهت بگم

 چند نفري که اون اطراف بودن با تعجا و لبخند نگاهمون میکردن

 ولی باید جواب اشکایی که ریختم و پس میداد ته دلم خیلی خیلی خوشحال بود 

 از نفس افتاد  و سر جا  وایستاد 
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با دستم واسش خد و نشون کشید  و میون نفس نفس زدنا  گفتم: به هم میرسیم رویا       

 ...خانو 

 

  روب جمعه بود و دلم میخواست بر  سر خاک حسا  و واسش فاتحه اي بخونم

 بیرون لباس مناسبی پوشید  و از خونه زد 

سر راه واسش چند تا شاخه گل رز خرید ، یاد آخرین روزي که به دیدنش رفتم افتاد      

 که یه دسته گل رز واسش خریده بود 

 آهی کشید  و به فضاي دلگیر بهشت زهرا نگاهی انداختم

جمعیت تقریباً زیادي در حال رفت و آمد بودن، از دور صداي صوب قرآن میومد و دود    

 ...و فضا پخش شده بوداسپند بود که ت

 نزدیک خاک حسا  بود  که دید  یکی اونجا نشسته و داره زار زار گریه میکنه

با خودش حرف میزد و گریه میکرد، یعنی کی میتونه           که  خانومی بود  یه  رفتم جلوتر، 

 باشه؟؟

باز  رفتم نزدیک تر تا بتونم حرفاش رو بهتر بشتتتنو ، میدونستتتتم فضتتتولیه ولی باید           

 !!...این زن کیهمیفهمید  

حستتتا  جان ببخش مارو، ما در حقت بدي کردیم، من خیلی به عموب گفتم که مال            _

 ...یتیم خوردن نداره ولی کو گوش شنوا، االنم پی به عواقبش برد که دیگه خیلی دیره

 با گفتن این حرف دوباره شرور کرد به گریه کردن
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 ...پس این زن باید زن عموي حسا  باشه

 ک و گفتم سم رفتم سر خا

ستترش رو آورد باال و با چشتتماي اشتتکی بهم خیره شتتدو گفت: ستتم  خانو ، شتتما کی    

 هستید؟

 همونطور که داشتم مینشستم کنار خاک حسا  گفتم: یکی از دوستاي حسا 

 با چشماي متعجا گفت: مگه حسا  دوستی هم داشت؟

ر از فامیمي نامرد،    شتتتاخه هاي گل رو دونه دونه گذاشتتتتم رو قبرش و گفتم: بله به  ی         

 ...دوستایی هم داشت

 اونجایی که بستري بود باهاش آشنا شد ، یه چند باري به ممقاتش رفته بود 

 چند باري با هم حرف زده بودیم، من از کل زندگیش باخبر بود 

 دکترا میگفتن این حرف زدنا تو روحیش خیلی تأثیر مثبت داره

شد  و گفتم: اون م    شماي زن خیره  شت       به چ شه، اون تواناییش رو دا ست خوب ب یتون

 ...سالش 17ولی شوهر شما باعث مرگش شد، مرگ برادرزاده ي 

سال          صش رو به یه  شد و میون گریه گفت: خانو  ما هم تقا سرازیر  شکاي زن دوباره  ا

 نکشیده پس دادیم

 تو رو خدا نمک رو زخمم نپاش

 شرکتمون ورشکست شد شوهر  از طبقه چهار  ساختمون افتاد و قطع نخار شد،
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 ...خود  و بچه ها  آواره شدیم

اشکا  ناخودآگاه ریخت رو صورتم، به این فکر کرد  که واقعاً راسته که میگن مال یتیم     

 ...خوردن نداره

 خانومه بعد از چند دقیقه گریه کردن و حرف زدن خیلی آرو  پاشد و رفت

سا  آب ریختم و گمیی که خریده بو    سنگ قبر ح د  رو پرپر کرد  و ریختم رو منم رو 

 سنگ قبر

 ...بعدش فاتحه اي داد  و با یه لبخند از حسا  جدا شد 

هوا رو کم کم رو به تاریکی میزد، کنار جاده وایستتتاد  تا تاکستتی بگیر  که همون لح ه  

 ...گوشیم زنگ خورد

 نیما بود، تا تماس رو برقرار کرد  نیما گفت: هی خوشگله کجایی؟

 گفتم: قبرستون لبخندي زد  و

 ببین آخه اصمً نمیشه مثل آد  باهاب حرف زد _

 واححح خا قبرستونم دیگه _

 اونجا چه  لطی میکنی؟ _

 همون لح ه یه تاکسی اومد و من سوار شد 

 جریان داره _
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 خیل خا، بگو ببینم امشا پایه اي بریم خونه خانو  بزرگ، شبم همونجا بمونیم؟ _

 اااي آخ جون نیما عاشقتمبا ذوق و سرخوشی گفتم: وا

 میدونم میدونم عزیز  ولی من زن دار  _

 با خنده گفتم: گمشوووو

 اونم خندید و گفت: پس من ساعت هشت میا  دنبالت

 !!باشه، آهااا راستیححح؟؟ _

 بنال _

 بی ادب، یکی از اون فیلم ترسناکاي باحالت رو بیار تا امشا بیینیم _

دیدي چقدر ترستتیدي؟ بعد مثل بختک چستتبیده   بیخیال آوا یادب نیستتت اون شتتا _

 بودي به من

 اومد  یه چیز بارش کنم که دید  جلو راننده نمیشه

 پس گفتم: نیما جان شما بیار نگران این چیزا نباش

صداش رو نازک کرد و به حالت مسخره اي گفت: واي خدا مرگم بده، شما چقدر مؤدب 

 شدین

 داشتم از خنده منفجر میشد 
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ن گفتم: خیلی ممنون نیما جان، بعد  ستتتریع قطع کرد ، چون یه ذره دیگه       واستتته همی

 ...میموند  جلوي راننده آبرو  رو میبرد

 

 همین که وارد خونه شد  سم  بلند باالیی کرد 

مامان که جلو تلویزیون نشتتستتته بود و واستته آرین میوه پوستتت میگرفت لبخندي زد و  

 وس میخونهگفت: سم  خانو  خانوما، چیه کبکت خر

 لبخندي زد  و گفتم: بابا کو مامان؟

 بابا بیرونه، یه کاري واسش پیش اومده بود _

 آهانی گفتم و به ساعت نگاهی انداختم، نزدیکاي هشت بود

همونطور که به ستتتمت اتاقم میرفتم گفتم: قراره امشتتتا با نیما اینا بریم خونه خانو              

 بزرگ بمونیم

 ه، امشا باید مخش رو بخوریدچیکار به اون پیرزن دارید آخ _

 آرین: آبجی منم ببر

 نه آرین _

 آبجی تو رو خدا _

شا یه جا بمونی چرا الکی میگی       _ شم تو که نمیتونی بدون مامان یه  سم نده، بعد اوالً ق

 منم ببر
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 آرین لباش و برچید و برگشت سمت تلویزیون

 خندید  و وارد اتاقم شد 

ست لباس دخترونه     سم رو با یه د شلوار راحتیم     لبا شت عوض کرد ، یه  که طرح لی دا

 پوشید  و رفتم پایین

 ...اومد  بشینیم پیش مامان اینا که نیما زنگ زد که بیا پایین

 مامان کاري نداري؟ من دار  میر 

 آوا امشا شیطونی نکنیدا، خانو  بزرگم اذییت نکنید _

 چشمی گفتم و رفتم بیرون

 ییم سارا هم هستوقتی رسید  به ماشین دید  دختر دا

 خوشحال شد  و سوار ماشین شد 

 همینکه نشستم نیما شرور کرد اداي من رو در آوردن

 :صداش رو نازک کرد و گفت

واااي سارا جون سم ، خوبی عزیز ؟ خیلی خوشحال شد  که توا  هستی، امشا حسابی        

 خوش میگذرونیم

 ...دبعد  خم شد و اینور و اونور صورب سارا رو رو هوا ماچ کر

 بلند بلند خندید ، دقیقاً همون حرفایی بود که میخواستم بزنم
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 سارا هم داشت میخندید

 با مشت آرو  زد  تو سره نیما و با خنده گفتم: خیلی خري

 خري از خودتونه _

 ...با هم خندیدیم و راه افتادیم سمت خونه خانو  بزرگ

شتم، خیلی وقت بود که ندیده بودمش،  صادقانه بگم ک    از کوهیار خبري ندا ستم  ه میتون

دلم واستتتش تنگ شتتتده بود ولی همونطور که با خود  قرار گذاشتتتته بود  باید خوددار  

 میبود 

راستتتش فکر میکرد  امشتتا خونه خانو  بزرگ بیاد ولی وقتی دید  نیستتت یکم دلم     

 ...گرفت

 

 تو حیاط نشسته بودیم و بساط کباب رو نیما راه انداخته بود

 ماور نشسته بود و با لبخند بهمون نگاه میکردخانو  بزرگ پیش س

 خانو  بزرگ رو به نیما گفت: چرا کوهیار رو نیاوردین با خودتون؟

 با این سؤال سر تا پا گوش شد 

 گفت کار داره ولی االناس که برسه _

 خوشی همه وجود  رو گرفت

 همون لح ه زنگ خونه به صدا در اومد
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 اب باد میزد گفت: حمل زادسنیما خنده اي کرد و همونجور که کب

 رو به من که کنار حوض نشسته بود  گفت: آوا بپر برو در رو باز کن

 ...بلند شد  و رفتم سمت در، نفس عمیقی کشید  تا خوشحالیم زیاد مشخد نباشه

 ...همین که در رو باز کرد  با یه جفت چشم آبی به زاللیه دریا رو به رو شد 

 این دیگه کی بود؟

 رد و با لبخند به من خیره شدسممی ک

 از شک بیرون اومد  و منم متقابمً با لبخند جوابش رو داد 

 ببخشید مزاحمتون شد ، من همسایه بغلیتون هستم، آقاي رادمنش _

بعد از این حرف دستش رو جلو آورد و من به کاسه آش رشته اي که دستش بود خیره      

 شد 

 و مادر  اینو داد که بیار  واسه حاج خان

به صورتش دقیق شد ، چهره ي آرو  و مهربونی داشت، عضو گیرایه صورتش چشماش  

 ...بود که واقعاً رنگ زیبایی داشت

از کنکاش چهرش دست برداشتم و به روش لبخندي پاشید  و گفتم: خیلی ممنون لطف     

 کردین

 ؟ناینا میخورد رو کرد بهم و گفت: شما از بستگان حاج خانو  هستی 24پسر که سنش 
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همونطور که داشتم کاسه آشی که خوشگل تزئین شده بود رو از دستش میگرفتم گفتم:  

 بله من نوه شون هستم

 دوباره لبخندي تحویلم داد و گفت: از آشناییتون خوش وقتم

 اومد  بگم منم همینطور که صداي کوهیار خشکم کرد

 سم  _

 نگاهش کرد  که یه اخم ظریف رو پیشونیش بود

 مت کوهیار و در حالی که یکم دستپاچه شده بود گفت: سم پسر برگشت س

کوهیار داشتتت با شتتَک بهمون نگاه میکرد که ستتریع گفتم: آقا لطف کردن واستته خانو   

 بزرگ آش آوردن

 با همون اخمش سري تکون داد که پسر سریع خداحاف ی کرد و رفت

 در رو باز کنه؟کوهیار بهم نگاهی انداخت و گفت: جز تو کس دیگه اي نبود بیاد 

 من فکر کرد  تو پشت دري _

 سریع جلو دهنم رو با دستم گرفتم

 خاک به سر  که همش سوتی مید 

 لبخند کجی زد که من سریع رفتم به طرف حیاط

 خانو  بزرگ: کی بود مادر؟
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 یکی از همسایه ها بود، واستون آش آورده بود _

 پرسی کردهمون لح ه کوهیار  سر رسید و با همه سم  و احوال

آخ دستش درد نکنه، خیلی خونواده خوبی هستن، تازه اومدن به این خونه ولی هر بار    _

 یه چیزي واسم میفرسته

 لبخندي زد  و رو به نیما گفتم: اون جوجه هاب حادر نشدن؟

 مگه من مر م؟ _

 نه تو خروسی _

 آ آ خوب حواست جمعِ ها _

 نم رو هوا گرفتشخندید  و یه گوجه به سمتش پرتاب کرد  که او

 خانو  بزرگ رو به کوهیار گفت: کوهیار جان کاراب چطور پیش میره؟

 خوبه خدا رو شکر، یه مطا واسه خود  دست و پا کرد  فعمً _

 آها پس آقا مطا زده واسه همین کم پیداست

 ...به سممتی پسر  _

 ما میخندیدیمبعد از شا  خانو  بزرگ واسمون چاي ریخت و ما هم به مسخره بازیاي نی

 بود که خانو  بزرگ رفت تا بخوابه 11ساعت 

 رو به نیما گفتم: االن وقتشه
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 سارا: وااااي نه تو رو خداااا من میترسم

 کوهیار که از چیزي خبر نداشت گفت: چی شده؟

 سارا رو به کوهیار گفت: اینا میخوان فیلم ترسناک ببینن

 ...تمکوهیار خنده اي کرد و گفت: خیلی خوبه منم هس

 ...سارا با اعتراض گفت: اِاِاِ کوهیار

 ...نیما: پیشنهاد آوا بود دیگه، البته اون سري که فیلم ترسناک دیدیم

 یهو با دست گرفتم جلو دهنشو گفتم: لطفاً خفه شو

داشتتتت داستتتتان اون شتتتا رو تعریف میکرد که من از ترس رفتم پیش خانو  بزرگ     

 خوابید  تا صبف

 پاشدیم رفتیم تو سالن نشستیم بچه ها خندیدن و همه

شستیم پایین و به کاناپه تکیه     رو به روي تلویزیون یه زیر انداز پهن کردیم، چهارتایی ن

 زدیم

 منو سارا وسد بودیم

نیما اونوره سارا، کوهیار  اینور من با یکم فاصله نشسته بود، بساط میوه و تنقمب هم به      

 راه بود

 ...تلویزیون فیلم شرور شد و همه زل زدیم به
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 کوهیار تک سرفه اي کرد و گفت: واي چقدر ترسناک

سر نیما و      سارا خود  رو پرب کرد  رو  با این حرف کوهیار همه خندیدیم که منو از رو 

 یکی خوابوند  پس کلش

 !!؟؟ love ن فیلم ترسناکه یابیشعور ای _

 همه داشتیم میخندیدیم که نیما گفت: همین اولش بود جون آوا

 نشستم سر جا  و دوباره خیره شد  به تلویزیون

راستتت میگفت فیلمش واقعاً ترستتناک بود، وستتطاي فیلم دیگه داشتتتم از ترس میمرد   

 ولی همینطور به دیدنش ادامه میداد 

 رو خودمون که من هر جا فیلم ترسناک میشد میرفتم زیرشیه ملحفه انداخته بودیم 

یه جاي فیلم سکوب کامل شد که با پخی که نیما کرد، سارا جیغ کوتاهی کشید و منم از       

 ترس ده متر پرید  اونور

 اونم کجا؟ قشنگ تو بغل کوهیار

 اونم با دستاش دو طرف پهلوها  رو گرفته بود

 سارا: الهی بمیري نیما

 ر که میخندید به فیلم دیدنش ادامه دادنیما همونطو

 منم آرو  خود  رو از بغل کوهیار کشید  بیرون و صاف نشستم سر جا 
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حاال دیگه فاصتله اي نداشتتیم و به هم چستبیده بودیم، اونم خودش رو یک اینچم اونور     

 تر نمیبر

 

 د

 یه صحنه ترسناک دیگه دید  که دستامو رو ملحفه مشت کرد  و چشما  رو بستم

 همون لح ه یکی دست مشت شد  رو گرفت و گذاشت رو پاش

چشتتتما  رو آرو  باز کرد  و به کوهیار نگاهی انداختم، اونم خیلی خونستتترد داشتتتت          

 فیلمش رو میدید

 انگار نه انگار که دست منو گرفته

 چون زیر ملحفه بود واسه همین کسی نمیتونست ببینه

 م تر گرفتشخواستم دستم و از دستش بیرون بیار  که محک

 منم دید  اون بیخیال پس منم بیخیال شد  و فیلمم رو تماشا کرد 

 به هر جاي ترسناکی که فیلم میرسید منم دست اونو محکم فشار میداد 

 از این حالت قند تو دلم آب میشد، دستاي گر  و مردونش بهم آرامش میداد

هم کم کم داشت چشماش    آخرایه فیلم بودیم که دید  نیما همونجا خوابش برده، سارا  

 بسته میشد

 با آرنجم زد  تو پهلوش
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 چته؟ _

 برو بکپ دیگه داري میمیري بیخوابی _

 ...انگار منت ر حرفم بود چون سریع شا بخیر گفت و رفت که بخوابه

 

 همون لح ه کوهیار سرش رو به گوشم نزدیک کرد و گفت: تو خوابت نمیاد کوچولو؟

 ...و آرو  گفتم: هنوز نه، ولی اگه تو خوابت میادناخودآگاه دستش رو یکم فشرد  

 حرفم رو قطع کرد و با لبخند گفت: نه منم خوابم نمیاد

دوباره اومد  دستم رو از دستش جدا کنم که اونم دوباره محکمتر گرفتش و گفت: بذار   

 باشه

 از رفتاراش سر در نمیاورد ، دربان قلبم رو هزار بود

ون بود آرو  با انگشتتت شتتصتتتش رویه دستتتم رو نوازش  همونطور که نگاهش به تلویزی

 میکرد

سید  هر آن محکم       ست بد ، میتر سید  دوباره مثل اون دفعه کنترل خود  رو از د میتر

 بغلش کنم

همون لح ه نیما که انگار تو خواب و بیداري بود خمیازه اي کشتتتید و دراز کشتتتید رو           

 زمین، سرشم گذاشت رو پاي من

 ن دستم دست کشید و به نیما خیره شدکوهیار از نوازش کرد
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 خند  گرفته بود، از دست این نیما

 کوهیار: پاشو بریم بخوابیم

 با چشماي گشاد شده نگاش کرد  و گفتم: هان؟؟

  سریع از جاش بلند شد، یه بالش برداشت

 منم بلند کرد و بالش رو گذاشت زیر سر نیما

 ...و منو همراه خودش کشوند بعدش تلویزیون رو خاموش کرد و مچ دستم رو گرفت

خونه خانو  بزرگ دوبلکس بود، چون خانو  بزرگ نمیتونستتتت از پله ها باال پایین بره         

 .واسه همین اتاق خوابش پایین بود

سایمي قدیمی داخلش بود، دو        شده بود انباري و و سه تا اتاق بود، یکیش که تقریباً  باال 

 تاي دیگم اتاق خواب بودن

 ند طبقه باال و کنار اتاقمون متوقف شدکوهیار منو کشو

 از کاراش خند  گرفته بود واسه همین یه لبخند کوچیک اومد رو لبم

 با صداي کوهیار لبخند  رو سریع جمع کرد 

  چرا میخندي؟ _

 ها؟؟ هیچی هیچی، من کی خندید ؟ _

 فکر کردي چون اینجا تاریکه نمیتونم بیینم؟ _
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 :سه همین گفتماومد  مثمً حرف رو عوض کنم وا

 نمیترسی تنهایی تو اتاق بخوابی؟

  :کوهیار یه نگاه بهم انداخت، همونطور که بهم نزدیک میشد لبخند کجی زد و گفت

 اگه دلت میخواد بیا پیشم تا تنها نباشم

 !اي خدا من همش باید سوتی بد  آخه؟

 یه قد  رفتم عقا که خورد  به دیوار

گذاشت رو دیوار و سرش رو بهم نزدیک کرد و با   اونم بهم نزدیک شد و یه دستش رو   

 لبخند گفت: هو ؟؟

 از فکر اینکه با کوهیار تو یه اتاق بخوابم قلبم شرور کرد به دور تند زدن

 تو چشماي شیطونش نگاه کرد  و گفتم: میخوا  بر  بخوابم

 یعنی برو کنار تا بر ، ولی اون نگاهش شیطون تر شد و یه قد  دیگه بهم نزدیک شد

 گرمم شده بود، زیر نگاهش داشتم ذوب میشد 

شیطونش بررسی میکرد یه لح ه نگاهش رو       صورتم رو با چشماي  همونطور که اجزاي 

 لبا  ثابت موند

 نفسم حبس شد، صداي قلبم رو به ودوح میشنید 

 ...هر  داغ نفساش به صورتم میخورد



                 
 

 

 zahra.N  |آواي احساس رمان 

 

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

 کنید

 

277 

 

 الز  بود امشا همه آمارتو به اون پسره بدي؟ _

 داش نفس حبس شد  رو آرو  رها کرد  و با گیجی گفتم: کدو  پسره؟با شنیدن ص

 همونطور که لباش نزدیک گوشم بود گفت: همون که  رق چشماي آبیش شده بودي

 براق شد  سمتشو گفتم: من  رق چشماي کسی نشده بود 

 جواب سؤالم رو ندادي _

 سر  رو انداختم پایین و گفتم: من آماري بهش نداد 

 د  داشتم میگفتم بله من نوه ي خانو  بزرگ هستم؟پس من بو _

 نمیدونم چرا داشتم جوابش رو میداد  و از حرفاش عصبی نمیشد 

 نمیدونم چرا بهش نمیگفتم به تو ربطی نداره، چرا تو کاراي من دخالت میکنی

 فقد میدونستم این سؤال جواب کردناش رو دوست داشتم

 ....من فقد داشتم جواب سؤالی رو که _

 حرفم رو برید و انگشت اشارش رو گذاشت رو لبم و گفت: هیییییشش

 میدونم ولی الز  نیست جواب همه سؤاالیی که دیگران ازب میپرسن و بدي _

  خواستم از حصار دستاش فرار کنم که دوباره سد راهم شد

شما  و با لبخند گفت: فهمیدي کوچولویه        شد تو چ سرش رو یکم برد عقا تر و خیره 

 ن؟شیطو
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 سر  رو آرو  تکون داد 

 چشماش خوش رنگ بود؟ _

اخم کرد  و گفتم: گفتم که من به چشتتماش اهمیتی نمید ، چون اصتتمً من از اون رنگ   

 چشم خوشم نمیاد

 چشم  ره اي بهش زد  و رو  رو کرد  اونور

اومد رو به رو  وایستتتاد، دو تا دستتتاش رو کنار  رو دیوار گذاشتتت و یکم خم شتتد رو   

 صورتم

 منو نگاه کن _

 نگاش نکرد 

 با توا  _

 برگشتم و باهاش چشم تو چشم شد 

 لبخند کجی زد و گفت: پس از چه رنگ چشمی خوشت میاد؟

سم متفاوب تره، رنگ طوسیه تیره که       ستم بگم رنگ چشماي تو که با همه دنیا وا میخوا

 االن تو این تاریکی به سبز تیره میزنه

 ش زل زد ولی نتونستم بگم و فقد به چشما

دیگه طاقت نیاوردن و از زیر حصتتار دستتتاش خود  رو خمص کرد  و ستتریع به طرف  

 اتاق فرار کرد 



                 
 

 

 zahra.N  |آواي احساس رمان 

 

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

 کنید

 

279 

 

 با ته خنده اي که داشت گفت: خوب بخوابی

 عرق از سر و کولم میریخت، تا حاال اینقدر نزدیکش نبود 

 شید ک قلبم هنوز به شدب میکوبید به قفسه سینم، نفس عمیقی کشید  و کنار سارا دراز

 ...اگه چند ثانیه دیگه اونجا بود  بی شک با همه عشقی که داشتم بغلش میکرد 

 ...چشما  رو محکم رو هم فشار داد  و سعی کرد  بخوابم

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

 صبف با احساس دستی رو صورتم اخم کرد  و گفتم: سارا نکن، بذار بخوابم

 ولی انگار بیخیال نمیشد

دستش رو پس زد  و با چشماي بسته گفتم: سارا ولم کن دیگه خوابم میاد، تا نزدیکاي       

 صبف نتونستم بخوابم

 دوباره دستاش رفت تو موها 

 دستش رو با دستا  گرفتم تو بغلم

 ي به خود  اومد  و ده متر پرید  هوابا صداي خنده ا

کوهیار همونجور که بهم میخندید گفت: میتونم بپرستتم چرا تا نزدیکاي صتتبف نتونستتتی  

 بخوابی؟

 فهمید  باز  سوتی داد 

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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 سر  جا  نشستم و خونسرد گفتم: سارا کجاست؟

شو بیا           سوندش، پا شت نیما رفت بر سارا کار دا شد از جاش گفت:  همونطور که بلند می

 ایین میخوایم صبحونه بخوریمپ

ستري تکون داد  و خواستتم بر  ستمت دستتشتویی که گفت: نگفتی چرا تا صتبف بیدار       

 بودي

 بالش زیر پا  رو برداشتم خواستم پرب کنم سمتش که سریع از اتاق رفت بیرون

 ...موها  رو از حرص به هم ریختم و رفتم سمت دستشویی

 :بعد از صبحونه کوهیار بلند و گفت

 وا حادر شو بریم، سر راه توا  میرسونمآ

 :باشه اي گفتم و خواستم پاشم که خانو  بزرگ گفت

 من با آوا کار دار  تو برو به کارب برس پسر 

 مشکوک نگاهی به خانو  بزرگ انداختیم

 خانو  بزرگ خنده اي کرد و گفت: چرا اونطوري نگا  میکنید؟

 ...کوهیار لبخندي زد و خداحاف ی کرد و رفت

 یعنی خانو  بزرگ چیکار  داره؟ نکنه صدامون رو دیشا شنیده باشه

 تو همین فکرا بود  که خانو  بزرگ دستم رو گرفت و منو نشوند رو کاناپه
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 با استرسی که داشتم پرسید : خانو  بزرگ چیزي شده؟

 خانو  بزرگ با لبخند نگا  کرد و بی مقدمه گفت: دوستش داري؟

 بم مثل گنجشک میزدجا خورد ، اونقدري که قل

 !!با تته پته گفتم: کححح کیو؟؟

خانو  بزرگ لبخند مهربونی زد و گفت: میدونم که دوستتتتش داري، اینو از چشتتتماب         

 میخونم

 سر  رو از خجالت انداختم پایین

 شماها از بچگی همدیگه رو دوست داشتین

 ایین بود  پبا به یادآوري دوران شیرین بچگیمون لبخندي به لبم نشست ولی هنوز سر

 خجالت نکش عزیز ، همه ماها این دوران رو گذروندیم _

 :با صداي آرومی گفتم

 ولی من مطمئن نیستم، نه از اون نه از خود 

 ...سر  رو به آ وش گرفت و گفت: عجله نکن

لبخندي از سر ردایت زد ، خوشحال بود  از اینکه خانو  بزرگ اینقدر حواسش به من     

 ...واقعاً ازش ممنون بود  بود و هوا  رو داشت،
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از اینکه راز دلم رو فهمیده بود خوشحال بود ، نمیدونم از کی و چه جوري ولی هم پیش  

 ...خود  هم پیش خانو  بزرگ اعتراف کرده بود  که من یه حسی به کوهیار دار 

سل بود، که هنوز معماي        ضی چیزا اذییتم میکرد، اونم دختر عموش ع سد بع ولی این و

شده بودححح یا اون دختره نیلوفر که خیلی محفیانه همش چشمش به     اون رو سم حل ن ز وا

 کوهیار بود، کوهیار  هر وقت اونو میدید اخم میکرد

 ...اینا سؤاالیی تو ذهنم بود که جوابی واسش نداشتم

 

مامان: آوا فردا شتتا فربد مهمونی گرفته، همه جوونا رو هم دعوب کرده، زنگ زده بود 

 ازه گرفت که توا  برياز باباب اج

 با تعجا رو به مامان گفتم: چه مهمونی اي؟

 ...مثل اینکه میخواد بره خارج _

 واااي مامان میشه من نر ؟ خیلی مؤذبم اونجا _

نخیر نمیشتتته، اون از جواب منفی دادنت اینم از نرفتنت واستتته مهمونیه خداحاف ی،         _

 ودببهتره امروز بري یه دست لباس مناسا بخري واسه خ

 مامان خا چه ربطی داره به جواب منفی دادنم؟ _

 مامان با اخم گفت: بسته دیگه، همین که گفتم

 با ناردایتی گفتم: خا لباس دیگه چرا؟
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 یکی از لباسا  رو میپوشم دیگه

  باشه هر طور راحتی _

 چه عجا یه بار بهم گفت هر طور راحتم

 دیگه کیا هستن مامان؟ _

 نیما و کوهیار  دعوتن _

باز اونا بودن یکم از مؤذب بودنم کم میشد، اصمً نیما که نبود منم عمراً میرفتم، با فکري  

 ...درگیر گرفتم خوابید 

 منت رن در د  اینا نیما دختر، مامان: آوا عجله کن 

 قرار بود نیما و کوهیار بیان دنبالم، از اون طرفم قرار بود بریم دنبال رویا

ست بیاد ولی ا  سخره بازي در آورد تا باالخره رویا    رویا نمیخوا صرار کرد و م ینقدر نیما ا

 رادی شد

 یه نگاه تو آینه به خود  انداختم

یه پیرهن آستتتین حلقه اي کوتاه تا روي زانو پوشتتیده بود  به رنگ مشتتکی روش طرح 

 هاي گل رز قرمز داشت

 تا کمر تنگ بود و از کمر به پایین کلوش میشد

بود  و صتتتاف دور خود  ریخته بود ، یه رژ خوشتتترنگ که با       موها  رو فرق باز کرده   

 گمي رو لباسم ست بود زده بود 
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سریع         شتن کیف و کفشم از اتاق  شلواري کلفت مشکیمم پا  کرد و بعد از بردا جوراب 

 زد  بیرون

 مامان همینطور داشت  ر میزد که بیچاره ها رو د  در دو ساعته کاشتی

 تم سمت درسریع ازش خداحاف ی کرد  و رف

 با خوشحالی در و باز کرد  و رفتم سمت ماشین

 از چیزي که میدید  دهنم یه متر باز موند

 !!!عسل تو ماشین چیکار میکرد؟

شه رو داد پایین و گفت: اگه            شی صندلی جلو  شده بود  که کوهیار از  شک  همونطور خ

 دوست داشتی سوار شو

 باز کرد اخم  لی ی بهش کرد  و با چشم  ره در ماشین رو 

سه دل پر پرب            سممی کرد  که نیما گفت: الهی وا شد  زیر لا  شین  سوار ما همینکه 

 بمیره

 عسل با تعجا گفت کی؟

 میدونستم دوباره میخواد بگه فربد

 واسه همین اومد  یه پس گردنی بهش بزنم که سریع گفت: من تسلیم

 عسل با ناز و عشوه گفت: حاال چرا دل پَرپَرش؟
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  چون مثل آوار امشا خراب شدي رو سرمونمیخواستم بگم 

 بجاش نیما جواب داد: الز  نیست تو بدونی، چون اگه بدونی فکر کنم ناراحت بشی

  :پوزخند صدا داري زد  که عسل گفت

 وا چرا من ناراحت بشم؟

کوهیار رو به نیما با خنده گفت: میخواي راه بیفتی یا تا صبف میخواي اینجا مسخره بازي    

 !در بیاري؟

 ...هه چقدر  خوشحال بود، به ما که میرسه فقد بلده اخم کنه

 

 رفتیم دنبال رویا

 :همین که رویا نشست تو ماشین نیما گفت

 سم  رویا خانو  جون، الهی آوا واست همک بشه چقدر خوشگل شدي امشا؟

 رویا با لبخند گفت: چرا آوا؟ خودب اینجا هستی که

 پقی زد  زیر خنده

 فیققربون دهنت ر _

نیما همونطور که دستاش و رو به آسمون میگرفت گفت: خدایا کی بشه من عشقم رو از      

 زیر دست اون وروره جادو نجاب بد 



                 
 

 

 zahra.N  |آواي احساس رمان 

 

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

 کنید

 

286 

 

 به من چیکار داري بیشعور؟ _

 خا همش تقصیره توئه دیگه، رویا خانو  جونم اصمً این شکلی نبود _

 ...بحوحسهمش منو ناز و نوازش میکردححح 

 ...ن خورد ساکت شد که همه خندیدیمبا پس گردنی که از م

 

ی یدن، نور سالن ه رحقحص سالن خیلی شلوغ بود، همه دختر پسرا وسد بودن و داشتن می     

کم و زیاد میشد، صداي موزیک سرسا  آور بود، ولی از همه اینا بگذریم عجا خونه اي    

 ...بود، شیک و مدرن

 ما هم یه گوشه دور میز نشسته بودیم

 نشسته بود و واسش میوه پوست میگرفت عسل پیش کوهیار جونش

 دلم میخواست جفت چشماش رو از کاسه در بیار 

 با سقلمه اي که رویا بهم زد به خود  اومد 

 چته وحشی؟ _

 !!من چمه یا تو که داري با چشماب اونا رو قورب میدي _

 مگه چیکار کرد ؟ _

 هیچی فقد دو ساعته مثل شمر زل زدي به اونا _



                 
 

 

 zahra.N  |آواي احساس رمان 

 

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

 کنید

 

287 

 

 سید: چیزي شده؟بعد با شَک پر

 نخیر چیزي نشده فقد از اون دختره خوشم نمیاد _

 رویا نگاه مشکوکی بهم انداخت و گفت: مطمئنی فقد همینه؟

 سریع از جا  بلند شد  و گفتم: من میر  بیرون هوا بخور 

 واستا منم باهاب میا  _

ست رویا رو گرفت و گفت: کجا؟ بیا بریم ب  ص همون لح ه نیما د کمر    ویم که قر ترحقح

 خشک شده، بعد  دستش رو کشید و با خودش برد

 ...به رفتنشون با لبخند نگاه کرد ، چقدر خوشحال بود  که اینا رو کنار هم میدید 

با خنده بلند عسل به خود  اومد ، دهنش رو چسبونده بود به گوش کوهیار و یه چیزایی  

 میگفت بعد  مستانه میخندید

 کنم همش از خشم بود حس گرماي شدیدي داشتم که فکر

 کوهیار همه حواسش به صحبتاي عسل بود و انگار اصمً منو نمیدید

 دستا  رو از حرص مشت کرد  و از سالن زد  بیرون

داخل حیاط که شتتد  فضتتاي آزاد حالم رو بهتر کرد ولی یه لح م از فکر کوهیار بیرون   

 نمیومد 

یدا کرد  در صتتورتی که اون  به خود  لعنت فرستتتاد  که اینقدر ستتریع بهش احستتاس پ

 ...عین خیالشم نبود و انگار نه انگار که من وجود دار 
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 چه خوب که بین اون همه شلو ی من میتونم تو یه جاي خلوب با شما گپ بزنم _

 با صداي فربد به خود  اومد  و برگشتم به عقا

 ...لبخند مهربون و همیشگیش رو صورتش بود، مثل همیشه شیک و آرو 

 ي زد  و گفتم: باعث افتخارهلبخند

 اومد نزدیک تر و با هم همقد  شدیم

 خونه و حیاط قشنگی دارید _

 لبخند پررنگی زد و گفت: به زیبایی شما که نمیرسه

 سر  رو انداختم پایین و گفتم: لطف دارید

 همونطور که سر  پایین بود پرسید : چی شد که به فکر رفتن به خارج افتادین؟

 پیش میخواستم بر ، هم واسه ادامه تحصیل هم براي تنور از خیلی وقت _

شنید  گفتم            شد  ولی وقتی جواب منفی  شیمون  شد  از رفتن پ شنا  شما آ البته وقتی با 

 هر چه زودتو بر  بهتره

 ...این تیکه آخرو با خنده گفت

 معذب شده بود 

 نمیدونستم باید چی بگم

 :خودش ادامه داد
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 رفتن دوباره دیدمت خیلی خوشحال شد  که قبل از

 سر  رو انداختم پایین و آرو  گفتم: ممنون

 :با ته خنده اي که داشت گفت

 اصمً بهتون نمیاد اینقدر خجالتی باشین

 ...خودمم خند  گرفته بود

 سر  رو آورد  باال و به چهره آرومش نگاه کرد  و بلند خندید 

 با مهربونی بهم نگاه کرد و یه دفعه کشید  تو بغلش

 ده رو لبا  خشک شد، تازه به موقعیتم پی برد خن

 آقا فربد خواهش میکنم، این کارا واسه چیه؟ _

 ...اگه یکی ببینه

 آوا من عاشق همین خنده هاب شد  _

 عاشق همین شیطونیاب

 نمیدونم چی کم داشتم که قبولم نکردي ولی من به جوابت احترا  میذار 

سال دیگه همدیگه رو ندیدیم    شی ولی     شاید تا چند  شاید وقتی دیدمت ازدواج کرده با  ،

 این و بدون همیشه یه گوشه از قلبم میمونی

 تو بُهت حرفاش بود  که منو آرو  از بغلش جدا کرد
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 :همونطور که با دستاش دو طرف شونم رو گرفته بود گفت

ببخشتتید که بدون اجازه این کارو کرد ، فقد خواستتتم یه خداحاف یه دوستتتانه داشتتته    

 باشیم

 حرفاش به قدري دوستانه و با محبت بود که یه لح ه دلم گرفت

 ....منححح منحححح من واقعاً _

 ...حرفم رو برید و گفت: هیییس نمیخواد چیزي بگی

 از با چه بغل دستمون یه رز قرمز چید و گذاشت بغل موها 

 دستی به سر  کشید  و از ته دل ازش تشکر کرد 

 ممنون من عاشق گل رز  _

 به زیبایی خودته، مخصوصاً با این لباسی که امشا پوشیدي درست _

 ...لبخند زد  و سر  رو بلند کرد  تا ازش تشکر کنم که از دور چشمم افتاد به کوهیار

 

 اخم  لی ش از این فاصله هم مشخد بود

 ...همون لح ه یاد کاراش با عسل افتاد  که باعث شد حس تمفی کردنم زبونه بکشه

پاشتتتید  به صتتتورب فربد، از اونا که دندوناي ردیفم رو کامل به نمایش   لبخند مهربونی

 میذاشت
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 از همون با چه منم یه رز  نچه چید  و با ناز گذاشتم تو جیا کتش

تو همون حالت گفتم: واقعاً متأستتفم که نتونستتتم بهتون جواب مثبت بد  و خیلی ممنون  

 مهربونی رفتار کردین که به جوابم احترا  گذاشتید و مثل همیشه با من با

 دوباره یه نگاه به پشت فربد انداختم

 کوهیار با چشماي وحشیش بدجور زل زده بود به ما

 :به خود  مسلد شد  که فربد گفت

 امشا یکی از بهترین شبها  بود و این گل یکی از بهترین هدیه ها

 لبخندي زد  که فربد گفت: بهتره بریم داخل

 ي نبودوقتی برگشتم از کوهیار خبر

 پوزخندي زد ، دلم خنک شده بود

 :وارد سالن که شدیم نیما اومد پیشم و در گوشم گفت

 کجا بودي شیطون؟ خوش میگذره؟

 بعد  با چشم و ابرو به فربد که داشت میرفت سمت دوستاش اشاره کرد

 :منم در گوشش گفتم

 به تو خوش بگذره ما که مهم نیستیم

 عسل نشسته بود اشاره کرد  بعد  چشمکی زد  و به رویا که پیش
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 با سرخوشی دستش رو انداخت دور گردنم و گفت: میخوا  یه چیزه مهم بهت بگم

 چی؟ _

 !!فقد هُل نکنیا _

 نیما میگی چی شده یا نه؟ _

 بیا من نگفته تو هُل کردي که _

  :نفسم و با حرص بیرون داد  و گفتم

 باشه، حاال بگو ببینم چی شده؟

 :وشم گفتخم شد سمت منو در گ

 داري خاله میشی

 تو بهت حرفش بود 

 !!یعنی چی که دار  خاله میشم؟؟

 اصمً منکه خواهر نداشتم

 یهو فکر  رفت سمت رویا

 .... نکنهحححح نکنه

 !!!!یهو از شُک در اومد  و با صداي بلند گفتم: چیییی؟؟؟؟
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 چند نفري که اطرافمون بودن با تعجا برگشتن سمت ما

 آبرومون و بردي الهی خیر نبینی، _

 با صداي آرومتري گفتم: نیما معلو  هست چی میگی؟

 ....یعنیحححح یعنی تو با رویا

 :با مشت یکی زد تو سر  و گفت

 ...اَه اَه چندش، چقدر فکرب منحرفه

خنگ دار  میگم رویا قبول کرد که باها  ازدواج کنه، یعنی ما که دو فرداي دیگه ازدواج  

 ...اي بعدترش تو خاله بشی دیگهکردیم بعد قراره دو فرد

 ماب و مبهوب حرفاش شده بود ، اصمً تو هنگ بود 

 ...با خود  زمزمه کرد : رویا قبول کرد باهاش ازدواج کنه

 یهو جیغی کشید  و پرید  بغلش

 دست خود  نبود، داشتم از خوشی بال در میاورد 

 نذاشت امشا باز که تو خودتو چسبوندي به من، اي خدا ببین واسم آبرو _

 دختره خوب من دیگه زن دار ، بهتره کمتر خودتو بچسبونی به من

 داشتم تو بغلش میخندید  که رویا اومد جلو

 از نیما جدا شد  و پرید  بغل رویا
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 بهت تبریک میگم رویا، این خوشحال کننده ترین خبري بود که تا به االن شنید  _

 الم که همیشه هستیرویا منو سفت به خودش چسبوند و گفت: خوشح

 نیما اومد جلو و به زور مارو از هم جدا کرد

 بسته دیگه، خانومم رو تمو  کردي، دیگه نبینم اینطوري بهش بچسبیا _

 اینقدر خوشحال بود  که اصمً دلم نمیخواست به تیکه هاي نیما جوابی بد 

 :تدوباره خواستم بر  تو بغلش که خودش رو کشید عقا و با صداي زنونه گف

 واااي خدااا این کنه چی میخواد از من؟

 مگه خودب خواهر مادر نداري

 منو رویا زدیم زیر خنده

 همون لح ه عسل اومد و گفت: چی شده اینطور میخندین؟

 نیما: هیچی آوا داره خاله میشه

 ...منو رویا به سمتش هجو  بردیم که سریع در رفت

 

 با بچه ها رفتیم تا سر میزمون بشینیم

 ...هیار خبري نبود و عسلم اخم کرده بود و دست به سینه تنها نشسته بوداز کو

 نیما: پس زنبوره عسل ما کو؟
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 عسل با اخمی که داشت گفت: اعصاب شوخی ندارما آقا نیما

 تا همین حاال که وره دلت نشسته بود، پس چی شد که نیست؟ _

 ...ندلیه رو به روي منعسل اومد جوابم رو بده که همون لح ه کوهیار اومد و نشست ص

 عسل به حرف اومد و گفت: هیچ معلو  هست کجایی؟ دو ساعته من اینجا تنها 

 کوهیار خیره بود رو منو حرفی نمیزد

 عسل رد نگاهش رو گرفت و رسید به من

 با شک گفت: کوهیار عزیز  چیزي شده؟

 ...به ما نبودنیما و رویا داشتن جیک تو جیک هم با هم حرف میزدن و اصمً حواسشون 

 منم با پرروئی تما  زل زد  تو چشماش

 آثار خشم رو تو چشماش میدید 

 هه پس به آقا برخورده بود، پس خوب تونسته بود  حرصش رو در بیار 

با این فکر پوزخندي رو لبم نقش بستتت که باعث شتتد کوهیار از جاش بلند بشتته و بیاد   

 ...سمت من

 مچ دستم رو گرفت و بلند  کرد

 دیگه نیما اینا  داشتن با تعجا بهمون نگاه میکردن حاال

 اینقدر این کارو سریع انجا  داد که فرصت هیچ واکنشی رو نداشتم
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 از سالن منو آورد بیرون

مچ دستم تو دستاي مردونش داشت له میشد، فکر کنم همه حرصش رو داشت رو مچ         

 دستم خالی میکرد

 خلوب و تاریکمنو کشون کشون برد کنار ساختمون، یه جاي 

 منو چسبوند به دیوار و خودشم رو به رو  وایستاد

 :از این کارش حرصی شد  همونطور که مچ دستم رو ماساژ میداد  گفتم

 معلو  هست داري چیکار میکنی؟

 :دستی به موهاش کشید و عصبی گفت

 این کاراب چه معنی میده؟

 :داشتم میگفتم کدو  کارا  که خودش ادامه داد

 جلو من ناز و عشوه بیاي واسه یکی دیگه به من بر میخوره؟فکر کردي 

 با این حرفش پوزخند صدا داري نشست رو لبا 

  :با خشم چونم رو گرفت تو دستش و گفت

 این پوزخند مسخرب واسه چی بود؟ ها؟

 با خونسردي گفتم: اوالً من چرا باید حرص تو رو در بیار ؟

 ؟نکنه خیاالب برب داشته که دوستت دار ؟
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 فکر کردي خیلی مهمی که بخوا  بخاطره تو از این کارا بکنم؟

 ...نمیدونم چطوري و با چه جرأتی ولی حرفا  رو زد 

 ...با اینکه قلبم باز  نا من م میزد بخاطرش ولی دلم نمیخواست  رور  پیشش خرد بشه

و د تاالن نوبت اون بود که پوزخند بزنه، ستتترش رو آورد جلوتر، با یه لبخند کج زل ز        

 چشما 

 چشماش دیگه عصبی نبود، نمیتونستم زیره نگاهش تاب بیار 

 داشتم همه تمشم و میکرد  که یه قد  دیگه بهم نزدیک شد

 یه پاشو داد جلو و بین دوتا پاها  گذاشت

 ...نفسم حبس شد

 یه دستش رو گذاشت رو دیوار و سرش و یکم کج کرد

 واااي خدایااا داشت چیکار میکرد؟

 اومد ، یه تکون خورد  تا بتونم از دستش فرار کنم ولی فایده نداشتبه خود  

باز  چونم رو گرفت و ستتتر  و یکم داد باال، حاال دیگه نگاهش بین چشتتتما  و لبا  در          

 نوسان بود

 ...داشتم کم میاورد ، لعنت به من
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دربان قل        سم از  ساس میکرد  لبا سینم میزد، اونقدر محکم که اح م  بقلبم دیوانه وار به 

 باال و پایین میره

 بوي عطرش مستم کرده بود، زمان و مکان رو یاد  رفته بود

 سرش یکم اومد جلوتر

ستش فرار کنم، نباید        ستم که باید االن از د ستم باید چیکار کنم، فقد اینو میدون نمیدون

 بفهمه بهش عمقه دار ، نباید بفهمه که میتونه با این کاراش دیوونم کنه

ونستتتم ولی نمیتونستتتم حرکتی بکنم، انگار پاها  و با ده تا زنجیر به هم   همه اینارو مید

 قفل کرده بودن

 ...حاال دیگه اینقدر نزدیکم بود که هر  نفساي گرمش صورتم رو قلقلک میداد

همونطور که زل زده بود به چشما  داشت میومد نزدیک تر که چشما  ناخودآگاه بسته      

 ...شد

 با صداش د  گوشم هوش از سر  پریدچند ثانیه نگذشته بود که 

 دیگه انکار نکن خانو  کوچولو _

 بعد  آرو  ولم کرد و با یه پوزخند مسخره نگا  کرد

حالم داشتتتت از خود  به هم میخورد که اینقدر ستتتریع وا داد ، اینقدر از دستتتت خود   

 عصبی بود  که میخواستم همونجا خودمو دار بزنم

مون لح ه گوشتتتیش زنگ خورد و با یه لبخند که        با نفرب زل زد  به چشتتتماش که ه     

 ...معلو  بود منو به تمسخر گرفته از  دور شد
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 پامو با حرص کوبید  به زمین و دستا  رو مشت کرد 

 ....به هم میرسیم آقا کوهیار

 

 هوا رو به سردي میزد و پاییز با همه قشنگیش داشت میومد

ن باشه، کمً اصمً روش رو نداشتم که    از اون شا به بعد سعی کرد  با کوهیار سر سنگی     

صمیم گرفتم دیگه کنترل       شا زد  ت شم، بعد از گندي که اون  بخوا  باهاش رو در رو ب

 ...بیشتري رو خود  داشته باشم، هر چقدر  رور  پیشش شکسته بود بس بود

این روزا خیلی واستته نیما و رویا خوشتتحال بود ، قرار بود تا چند وقت دیگه بریم واستته 

 نیما خواستگاري

ستش         سش  نج میرفت، خیلی دو صورش میکرد  دلم وا شلوار دامادي ت وقتی تو کت و 

 ...داشتم و از اینکه خوشبخت شده خوشحال بود 

 صداي مامان رشته افکار  رو پاره کرد

 آوا بیا پایین کارب دار  _

 از اتاق زد  بیرون و رفتم تو پذیرایی

 جانم مامان؟ _

 بیا بشین

 شش و گفتم: اتفاقی افتاده؟نشستم پی
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 مامان بی مقدمه گفت: باید واسه چند روز بري شمال

 :ابروها  پرید باال و با تعجا گفتم

 !!!!!شماااال؟؟؟

 بله _

 واسه چی؟ _

 دستوره خانو  بزرگه _

با بهت و چشتتتماي گرد شتتتده نگاش کرد  و گفتم: مامان یه جوري حرف بزن تا منم            

 بفهمم

گ زد و گفت: اون خونه روستایی که واسه اجداد پدر بزرگ خدا    خانو  بزرگ صبف زن  _

بیامرزب بوده قراره یکی از دوستتتتاي قدیمی خانو  بزرگ واستتته نوه پستتتریش اونجا        

 عروسی بگیره

سامونی به اونجا بدن تا        سر و  ستم تا یه  خانو  بزرگم گفته من دو تا از نوه ها  رو میفر

 ...واسه عروسی آماده بشه

 رو لبم، باز  از بیکاري بهتر بود لبخندي نشست

 همونطور که نیشم باز بود رو به مامان گفتم: ایول حوصلم تو خونه سر رفته بود

 بعدش با گیجی پرسید : ولی قراره با کی بر ؟

 مامان که داشت چاییش رو مزه مزه میکرد گفت: کوهیار
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 چنان جیغی کشید  که چاي پرید تو گلوي مامان

 دختر، خفم کردي، چته؟ چرا وحشی بازي در میاري؟خدا ذلیلت نکنه  _

با داد گفتم: مامان یه درصد فکر کن من با اون پسره ي از خود رادی پاشم بر  شمال،        

 !!اصمً بر  با اون چیکار؟ شما چطور اجازه دادین منو اون تنها بریم اونجا آخه؟

ا  ن و پیرمرد  اونج خبه خبه کمتر  ر بزن، بعدشتتتم اونجا تنها نیستتتتین که یه پیرز          _

 زندگی میکنن

 آه از نهاد  بلند شد

 من چطور باید چند روز با این چشم تو چشم میشد 

 :با م لومیت رو کرد  به مامان و گفتم

 مامان جان نمیشه به جاي این عتیقه من با نیما بر ؟ ها؟

 ...نیما سرش شلو ه، پسر  قراره چند وقت دیگه زن بگیره ها _

 ر میره دیگه، اصمً کوهیار و عسل رو بفرستینخا پس خود کوهیا

مامان خنده اي کرد و گفت: چرا حرف الکی میزنی؟ عستتتل چه ربطی به فامیمي ما داره  

 که بفرستیمش تو روستا آخه؟

 ...اصمً اینطوري نمیشد باید میرفتم با خود خانو  بزرگ صحبت میکرد 

 همون لح ه بابا اومد
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 ع سوئیچ ماشین رو ازش گرفتمبلند شد  و بعد از سم  سری

 بابا با تعجا گفت: به سممتی کجا؟

 میر  پیش خانو  بزرگ کارش دار  _

 مامان: آوا نرو اونجا الکی رو مخ اون پیرزن بیچاره راه نرو

 همونطور که میرفتم سمت اتاقم تا آماده بشم بابا گفت: چه خبر شده مگه؟

 دیگه صداشون رو نشنید 

 کرد  و از خونه زد  بیرونسرسري یه چیزي تنم 

اي خدا بهم رحم کن، من بعد از اون گندي که زد  روش رو ندار  با اون عودتتتی رو به      

 ...رو بشم اونم واسه چند رووووز

اصتتمً از بحث خجالت بگذریم من اعصتتابشتتم ندار ححح اووووف هر جور شتتده باید خانو   

 ...بزرگ رو رادی کنم

 

شین رو جلو خونه خا  شین کوهیار    همین که ما نو  بزرگ پارک کرد ، همزمان با من ما

 ترمز کرد جلو خونه

 از قیافش معلو  بود که اونم زیاد رادی نیست

 به درک
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 رو زنگ و خونه طرف به رفتم اخما  رو تو هم کشید  و بعد از زدن یه چشم  ره  لیظ   

 فشرد 

 قبل از اینکه کوهیار برسه جلوتر ازش رفتم داخل

 ...کرد  به  ر زدن از همونجا شرور

 خانو  بزرگ اومد داخل حیاط و گفت: چی شده مادر؟؟؟

 همون لح ه کوهیار  رسید

خانو  بزرگ جون الهی من قربونت بر  بیا و از خیر من بگذر، من نمیتونم چند روز        _

 این آقا رو تحمل کنم

دي    اومکوهیار اومد نزدیک تر و خانو  بزرگ با ته خنده اي که داشتتت گفت: نکنه توا

 که اعتراض کنی؟

 :کوهیار لبخنده مرموزي زد و گفت

ست     صت و بهم دادي تا یه درس در نه خانو  بزرگ من اومد  بگم چه خوب که این فر

 ...و حسابی دور از چشم بقیه به این دختر بد 

 بعد  خندید و دستش رو انداخت دور شونه خانو  بزرگ

 یخواي به من درس بدي؟با تعجا و حرص نگاش کرد  و گفتم: هه تو م

 لبخندي زد که دندوناي ردیفش مشخد شد و بعدش کشیده گفت: بلللللهههه
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بیخیالش شد  و رو به خانو  بزرگ گفتم: آخه من فداب بشم این همه نوه داري، یا منو    

 ...با یکی دیگه بفرست یا اونو

راره چند  ق خانو  بزرگ نفس سنگینی کشید و گفت: دیگه کیو بفرستم دختر ؟ نیما که   

سم نامزدش ناراحت         سارا هم که میتر ستگاري وقت نداره،  سش خوا وقت دیگه بریم وا

 بشه

 من چون با شما دوتا راحت بود  واسه همین بهتون گفتم

 دلم واسش سوخت، انگار از دستم ناراحت شده بود

صمیمیه اون دوران       _ ستاي  سی بگیره یکی از دو سه نوَش اونجا عرو   ماونی که میخواد وا

بود وگرنه اگه یکی دیگه بود مزاحم شتتما نمیشتتد ، میدونم کوهیار  مطا زده ستترش  

 ...شلو ه

س کوهیار  سر خانو  بزرگ زد و گفت: این چه حرفیه عزیز دلم، تو همیشه    بحوح ه اي به 

 مراحمی

شه لباس کوهیار رو گرفتم      شش و گو از اینکه ناراحتش کرده بود  دلم گرفت، رفتم پی

بعد  خود  خانو  بزرگ و بغل کرد  و چند تا ماچ آبدار بهش داد     و هولش داد  اونور

 و گفتم: امر امر شماست سرور 

ته بود واستتتش زبونم رو در آورد  و برگشتتتتم         که از این حرکتم خندش گرف کوهیار 

 ...اونور

 

 مامان: آوا همه وسایمب و برداشتی؟
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 بله مامان _

 بابا: خیلی مراقا خودتون باشین دختر 

 بابا چشم _

 آرین: آبجی اي کاش میشد منم باهاب بیا 

 ید  و گفتم: زودي میا بحوحسلپش رو 

 مامان: آوا با کوهیار بحث الکی نکنیا، به حرفاش گوش بده، الکیم سر هر چیزي لج نکن

 با حرص گفتم: ماماااااان

 چیه؟ _

 این چیزا رو جلوش نگینااااا _

 خبه خبه پاشو برو کوهیار بیچاره منت رته _

 با مامان اینا اومدیم داخل حیاط

 بابا رو کرد به کوهیار و گفت: کوهیار جان مراقا خودب و آوا باش

 چشم حتماً _

شینه یا یه جا نگهدارین        شدي بده آوا ب سته  سر  آرو  بریا، هر وقتم خ مامان: کوهیار پ

 استراحت کنید

 چشم خاله جون نگران نباشید _
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 سوار ماشین شدیم از مامان و بابا خداحاف ی کردیم و

 صداي بسطامی پیچیده بود تو ماشین

سی دي رو با یه         سه همین  شتم ولی االن رو ُمدش نبود  وا صداش رو دوست دا با اینکه 

 آهنگ شاد عوض کرد 

 داشتم گوش میدادما _

 خوشم نمیومد _

 دلیل نمیشه بدون اجازه عوض کنی _

 پس نیازي به اجازه شما هم ندار وقتی منم تو این ماشین نشستم، حق انتخاب دار ،  _

 بدون توجه به حرفاي من سی دي رو در آورد و دوباره قبلی رو گذاشت

بعدش با خونستتتردي گفت: یاد بگیر تو این چند روز آبم میخواي بخوري از من اجازه         

 بگیري، یاد بگیر رو حرف من حرف نزنی

 !!!ن، خبر که داريبعد روش رو کرد سمت من و با لبخند گفت: چون سپردنت دست م

شت فرو کن که از این خبرا      سی دي رو خاموش کرد  و گفتم: توا  اینو تو گو با حرص 

 ...نیست

 از االن ما شرور کرده بودیم خدا آخرش رو بخیر بگذرونه

اومد جوابم رو بده که گوشیش زنگ خورد، به صفحه نگاهی انداخت و یه اخم  لیظ کرد  

 ...نزد و خیلی جدي به رو به روش خیره شدبعد  رد تماس زد، دیگه حرفی 
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چرا قطع کرد تماس رو؟ یعنی کی بوده؟ شتتتونه اي باال انداختم و رو  رو کرد  ستتتمت       

 ...پنجره و به بیرون نگاه کرد 

 

 ساعت نزدیکاي سه عصر بود که باالخره با کلی پرس و جو خونه رو پیدا کردیم

در و باز نکرد، چند بار دیگه زنگ زد  کوهیار پیاده شد و زنگ خونه رو فشرد ولی کسی   

 ولی باز  کسی نیومد

همون لح ه یکی از محلیاي اونجا که یه مرد مسن بود اومد و گفت: سم  پسرجان، شما      

 نوه هاي خانو  پارسا هستین؟

کوهیار با مرد دستتتت داد و گفت بله، به ما گفتن یه خانو  و آقایی اینجا زندگی میکنن              

 که نیستنولی ظاهراً مثل این

  مرد به من نگاهی انداخت و با سر سم  کرد که منم سر  رو تکون داد  بعد

با همون لهجه بامزش گفت: مش حبیا با خانومش رفتن شتتهر خونه دخترشتتون ولی تا  

 شا برمیگردن

 بیا و درستش کن، آخه االن وقت شهر رفتن بود؟ حاال ما چیکار کنیم اینجا؟

 و گفت: خا پس مجبور  از در بر  باال تا بازش کنم کوهیار به پیرمرد نگاهی کرد

 میخواي واست نردبون بیار  جوون؟؟ _

 نه ممنون حاج آقا نیازي نیست _
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 یه امشا و بیاین خونه ما بد بگذرونید _

 ...کوهیار لبخند مهربونی به مرد زد و گفت: زنده باشی حاج آقا دست شما درد نکنه

 ...کرد و رفت مرد بعد از تعارف کردن خداحاف ی

کوهیار تو یه حرکت از دروازه باال رفت و پرید اون طرف بعد  در و باز کرد و ستتتوار          

 ماشین شد

 ...ماشین رو به حرکت در آوردو داخل حیاط خونه پارک کرد

 البته خونه که چه عرض کنم بیشتر شبیه دخمه بود

 گرفته بود حیاطشم که پر از علفهاي هرز شده بود و کل نماي زیباي حیاط رو

  از ماشین پیاده شدیم

 ماب و مبهوب داشتم به خونه جلو رو  نگاه میکرد 

 با تعجا گفتم: واقعاً قراره اینجا عروسیشون رو بگیرن؟

 مثمً ما اومدیم به اینجا سر و سامون بدیما _

 با هم از پله هاي خونه باال رفتیم

 ...هر کدو  یه طرف افتاده بودنبه یه ایوون بزرگ رسیدیم که یه میز و چند تا صندلی 

یه در اونجا بود که کوهیار با کلید بازش کرد، فکر کنم خانو  بزرگ کلید رو بهش داده           

 بود
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 وقتی وارد خونه شدیم از هواي گرفته اونجا به سرفه افتاد 

 !!اي خدا اینجا دیگه کجاست؟ ما چطوري باید اینجارو مرتا کنیم

رمرد و پیرزنی که خانو  بزرگ در موردشون حرف میزد  رو به کوهیار گفتم: پس اون پی

 کجا زندگی میکنن؟

 یه اتاقک کوچیک کنج حیاط بود، فکر کنم اونجا زندگی میکنن _

 ...باید بریم تو ماشین بمونیم تا اونا بیان

شتی تزئین       شت که با فرش و پ سالن بزرگ دا دور تا دور خونه رو از ن ر گذروند ، یه 

 شده بود

ه وسایم رو خاک گرفته بود و به ن ر  اومد ما یک سالم اینجا کار کنیم به نتیجه    البته هم

 اي نمیرسیم

 از خونه اومدیم بیرون، هوا کم کم داشت تاریک میشد

 سوز سردي هم میومد

 از اینکه قراره باز  تو ماشین بشینم تو ماشین اعصابم خرد بود

 ی روشن نبود، داشتم از ترس میمرد بعد از مدتی هوا تاریک شد و اونجا هم هیچ چرا 

رو به کوهیار که ستترش رو تکیه داده بود به صتتندلی و چشتتماش رو بستتته بود کرد  و   

 :گفتم

 میشه چرا اي ماشین و روشن کنی؟
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 همونطور که چشماش بسته بود گفت: واسه چی؟

 خا اینجا هیچ چرا ی روشن نیست، یکم ترسناکه _

ون بنزین تمو  میکنیم، اگه همینطوریم روشتتتن  خنده اي کرد و گفت: خیر نمیشتتته چ   

 بذار  به باطري ماشین فشار میاد

 اخمی کرد  که یهو صداي قار و قور شکمم بلند شد

 کوهیار بهم نگاهی کرد و با لبخند گفت: نمیخواي یه چیزي بدي ما کوفت کنیم؟

 از سبدي که مامان واسمون آماده کرده بود چند تا لقمه برداشتم

 دستش و یکیم خود  خورد یکی داد  

از ترس به بیرون نگاه نمیکرد ، اصتتمً معلو  نیستتت این مش حبیا ما کجاستتت؟ واااي  

 ...نکنه امشا خونه دخترشون بمونن، اي خدا من اینجا عمراً خوابم ببره

 چیه؟ ترسیدي؟؟ _

 به ن رب ترس نداره؟ _

 چرا هر آن ممکنه یه جنی چیزي بهمون حمله کنه _

 ساوي شد با صدا خوردن شیشه بغل مناین حرفش م

 بگم تا مرز سکته رفتم دروغ نگفتم

 یه جیغ بنفش کشید  و خود  و پرب کرد  طرف کوهیار و تو بغلش قایم شد 
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 سفت چسبیده بود  به کوهیارو اونم حرفی نمیزد

ستتر  رو از بغلش در آورد  و به شتتیشتته ماشتتین نگاهی انداختم که همون لح ه یکی    

 ت سعی میکرد داخل ماشین رو نگاه کنهفانوس به دس

 با دیدن این صحنه دوباره جیغی کشید  و سر  و تو بغل کوهیار قایم کرد 

 کوهیار که خندش گرفته بود گفت: نترس آواححح فکر کنم مش حبیا باشه

 بعد  شیشه سمت منو داد پایین و گفت: جانم؟

م، شتتتما نوه هاي خانو      مرد که چهرش رو خوب نمیدید  گفت: آقا جان من مش حبیب      

 پارسا هستین؟

 بله مش حبیا پس شما کجایید؟ _

آقا جان من شتتترمندتونم، رفته بود  تا شتتتهر، تو رو خدا بفرمایید پایین من ازتون              _

 معذرب میخوا 

 نه این چه حرفیه، اشکالی نداره _

 خانو  جان ببخشید من شما رو ترسوند  _

 تم: سم  نه این چه حرفیهخود  و آرو  از کوهیار جدا کرد  و گف

همون لح ه یه خانو  مستتنی هم اومد کنار مش حبیا وایستتتاد و گفت: ستتم ، واي خدا  

 مرگم بده، بفرمایید داخل خونه بفرمایید تو رو خدا
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باز کنیم، یکم خونه رو             جان بریم درو  باب  خانومش کرد و گفت: ر به  یا رو  مش حب

 مرتا کنیم

 خلآقا تو رو خدا بفرمایید دا _

 کوهیار لبخندي زد و گفت: چشم شما بفرمایید ما هم االن میایم

مش حبیا و رباب خانو  ازمون دور شتتتدن و به طرف خونه نقلی که گوشتتته حیاط بود         

 ...رفتن

 نگاه

 

  رفت ستتتمت کوهیار که به در ستتتمت خودش تکیه زده بود و با لبخند شتتتیطون نگا              

 میکرد

 چیه؟ _

 فکر کردي واقعاً جن اومده؟ _

 خود  و زد  به بیخیالی و گفتم: جن کجا بود، برو بابا

 خنده اي کرد و گفت: پس من بود  دو دقیقه پیش پرید  بغلت؟

 اون فقد یه حرکت  یر ارادي بود _

 بلند خندید و سرش و به چپ و راست تکون داد

 چشم  ره اي بهش زد  و از ماشین پیاده شد 
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 ...و جرأتم بیشتر شده بود حاال چرا ا رو روشن کرده بودن و من دل

 

به طرف خونه ي نقلی که رو به رو  بود حرکت کرد ، کوهیار  از ماشتتتین پیاده شتتتد و  

 ...پشت سر من حرکت کرد

سیدیم به خونه که همون لح ه مش حبیا اومد و با کلی مهربونی ما رو به داخل    با هم ر

 دعوب کرد

 وارد خونه شدیم و به دورو اطرافم نگاهی انداختم

سالن تقریباً   شه دیگه کمد،      12یه  شه از اتاق تلویزیون بود و یه گو متري بود که یه گو

 ....آشپزخونش اُپن بود ولی خیلی کوچیک و جمع و جور، یه اتاق داشتن

همینطور در حال برانداز کردن خونه بود  که رباب خانو  اومد و گفت: چرا ستتتر پایی            

 ده میکنمعزیز  بشین بشین واستون االن شا  آما

 کوهیار: نه رباب خانو  زحمت نکشید ما یه چیزایی تو ماشین خوردیم

از اونجایی که خیلی گرستتنم بود رو به کوهیار با ایما و اشتتاره گفتم که ستتاکت شتتو من  

 گشنمه

 کوهیار که خندش گرفته بود سرش و انداخت پایین

 آماده میکنمرباب خانو : نه آقا این چه حرفیه، االن سریع یه چیزي واستون 

 لبخنده پهنی زد  و از رباب خانو  تشکر کرد 
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مش حبیا با کوهیار گر  صتتحبت شتتده بود و من داشتتتم دوباره اطرافم و نگاه میکرد   

 که گوشیم زنگ خورد

 سم  مامان _

 سم  دختر  خوبی؟ چه خبر؟ کجایین؟ _

 درست میکنهخوبم مامان، االن خونه مش حبیبیم، رباب خانو  داره واسمون شا   _

 خدا خیرشون بده، خانو  بزرگ کلی ازشون تعریف میکنه، سم  منو بهشون برسون _

 چشم _

  کوهیار خوبه؟ _

 اونم خوبه _

 باشه عزیز  مواظا خودتون باشید فعمً خداحافظ _

گوشی رو که قطع کرد  همون لح ه رباب خانو  سفره شا  رو انداخت و منم بلند شد       

 ....تا بهش کمک کنم

 بعد از شا  داشتیم چاي میخوردیم که حواسم رفت پیِ کوهیار

 بیچاره از خستگی چشماش داشت بسته میشد ولی از خجالت نمیتونست بگه

 مش حبیبم که یه سره داشت از قدیم واسمون صحبت میکرد
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یا بچم              یار خیلی خستتتتس گفت: مش حب ید کوه گار فهم خانو  ان باب  همون لح ه ر

 بذار واسه فردا، رختخواب پهن کن واسشونخستس، بقیه حرفا رو 

لبخند موزیانه اي زد  و گفتم: نه مش حبیا ادامه بدین حرفاتون خیلی شتتتیرینه، ما که             

 خسته نیستیم

 ...کوهیار با حرص و لبخند بهم نگاه کرد، از قیافش خند  گرفته بود

ه، بذار رباب خانو  از جاش بلند شتتد و گفت: مادر جان پستتر  خستتتگی از روش میبار  

 واستون رختخواب پهن کنیم

 ...مش حبیبیم لبخندي زد و از جاش بلند شد، با هم رفتن تو اتاق

 فردا به هم میرسیم آوا خانو  _

 بدون هیچ حرفی زبونم و واسش در آورد  و برگشتم اونور

اونشتتا منو رباب خانو  با هم تو اتاق خوابیدیم و کوهیار و مش حبیبم تو ستتالن، اینقدر 

 ...ه بود  که سر  به بالش نرسیده خوابم بردخست

 صبف با صداي خروسی که هی قوقولی قوقووو میکرد بیدار شد 

 گیج به اطرافم نگاه کرد ، از رباب خانو  خبري نبود

 صبف رو نشون میداد ٨به ساعت مچیم نگاهی انداختم، ساعت 

 از جا  بلند شد  و رختخوابم رو مرتا گذاشتم سرجاش

 اتاق بیا  بیرون که همون لح ه کوهیار وارد شدخواستم از 
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 همینطوري ولت کنم تا ظهر میخوابی _

 ....ها ٨خوبه ساعت  _

 سریع بیا صبحونه بخوریم که امروز کلی کار داریم _

 به حالت تمسخر گفتم: چشم قربان

 لبخند خبیثی زد و گفت: آفرین خوب یاد گرفتی درستو

 از اتاق زد بیرون خواستم به سمتش حمله کنم که سریع

 ...بعد از خوردن اون املت خوشمزه با نون تازه احساس کرد  جون دوباره گرفتم

 بعد از کلی تشکر کردن از خونه زدیم بیرون

 ...مش حبیا و رباب خانومم گفتن که بعداً بهمون ملحق میشن واسه تمیز کردن خونه

 ز کجا شرور کنیم؟به جلوي خونه که رسیدیم، دست به کمر شد  و گفتم: خا ا

فت: اول از               باال و گ یه انگشتتتتش رو آورد  گاه میکرد  نه ن به خو که  یار همونطور  کوه

 آشپزخونه

 نه دیگه اول ایوون و میشوریم تا بتونیم اونجا فرشا رو بشوریم _

 :کوهیار پفی کرد و داشت میرفت سمت خونه که گفتم

 نکنه با همون لباساي شیک و مجلسیت میخواي کار کنی؟

 خنده اي کرد و گفت: حواس نمیذاري واسه آد  که
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 منم خندید  و رفتم یه دست لباس راحتی برداشتم و رفتم تو خونه تا عودش کنم

موهامم باالي ستتر  همه رو جمع کرد  و یه دستتتمال ستتر ستتر  کرد  تا موها  خاکی     

 ...نشه

  :و گفتماومد  بیرون و رو به کوهیار که اونم لباساش و عوض کرده بود کرد   

راستتتتی مش حبیا اینا چرا نمیان همینجا زندگی نمیکنن؟ اینجا که خیلی بزرگ تر از          

 اونجاست

خانو  بزرگ واسم تعریف کرد که بهشون گفته بیان اینجا ولی مش حبیا گفته دلش     _

 نمیخواد تو خونه علیردا خان خدا بیامرز زندگی کنه

داده رادتتیم، بچه هامم که همه ازدواج  گفته من از همون خونه اي که علیردتتا خان بهم 

 کردن رفتن، ما دو نفر اون خونه واسمون بسته

 ...علیردا خان پدر بزرگم بود، خدا روحش و شاد کنه، همه ازش تعریف میکردن

 ...سري تکون داد  و کارمون رو شرور کردیم

 

 ایوون چون سرامیکی بود تونستیم خیلی راحت بشوریمش

هن کردیم رو ایوون و کوهیار شتترور کرد به شتتستتتنش، منم با   بعد از اون فرشتتا رو پ

 ...شیلنگ باال سرش بود  و آب میریختم

 از قیافش خند  گرفته بود، از اینکه داشت تند تند کار میکرد
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 نگاهی بهم کرد و گفت: خنده داره؟

ن یخند  بلند تر شتتد و گفتم: وااااي قیافت خیلی باحال شتتده، از آقاي دکترِ خارج رفته ا

 کارا بعیده

 اخم خوشگلی کرد و گفت: اِاِااِححح اینطوریاس پس بیا خودب بشورش

 ...داشت بلند میشد که شیلنگ آب و گرفتم سمتش و با خنده گفتم: نه دیگه نداشتیماااا

 ...هیییین بلندي گفت و به طرفم حمله ور شد، با دستاش کل صورتم و کفی کرد

 اارجیغ بلندي کشید  و گفتم: کوهیاااا

 همونطور که میخندید گفت: صد دفعه گفتم کاري میکنی پاي عواقبشم وایستا

 همون لح ه رباب خانو  اومد و با نگرانی گفت: دختر  چیزي شده؟ چرا جیغ کشیدي

از خجالت میخواستتتم آب شتتم بر  تو زمین، صتتورتم و با آب شتتستتتم و گفتم: نه رباب 

 خانو  چیزي نشده

خانو  خندیدو نشتتستتت و دوباره شتترور کرد به شتتستتتن    کوهیار  دور از چشتتم رباب 

 ...فرش

بعد از شتتتستتتتن فرشتتتا به کمک مش حبیا رفتیم پهنشتتتون کردیم تو آفتاب، بعدش  

 وسایمیه تو خونه رو آوردیم بیرون تا کف خونه رو هم بشوریم

شم پاک              شوریم، بقی ستن و ب ستن ه ش سایمیی که قابل  بعد از اون رفتیم تو حیاط تا و

 کنیم
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 گه داشتم از کت و کول میفتاد دی

 اومد  رو ایوون و همونجا پخش زمین شد 

 کوهیار با خنده گفت: به این زودي خسته شدي

 مثل تو صد تا جون ندار  که _

شید، خدا قوب،          سته نبا شحالی میگفت خ صداي رباب خانو  اومد که با خو همون لح ه 

 بفرمایید یه چیزي بخورید تا جون بگیرید

 جا  بلند شد ، بدجور گرسنم بودبا ذوق از 

 دور هم نشسته بودیم که رباب خانو  گفت: خدا خیرتون بده مادر جان

خدا             باره بهش دادین،  یه جون دو ما  تاده بود، شتتت نه از رونق اف خیلی وقت بود این خو

شت، چون یادگاره پدر مادرش       ست دا دا خان و این خونه رو خیلی دو رحمت کنه علیر

 بود

 گفتم: دستتون درد نکنه رباب خانو  خیلی گرسنم بودلبخندي زد  و 

 رباب خانو  لبخند مهربونی زد و گفت: نوش جونت دختر 

بعد همونطور که با لبخند به من نگاه میکرد گفت: خدا حوریه خانو  رو حفظ کنه، شتتتما        

 مثل جوونیاي حوریه خانو  زیبایید

نفري نبود که این حرف رو بهم   من ورش از حوریه خانو  بزرگ بود، رباب خانو  اولین    

 میزد، خیلیاي دیگه بهم گفته بودن که شبیه جوونیاي خانو  بزرگم



                 
 

 

 zahra.N  |آواي احساس رمان 

 

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

 کنید

 

320 

 

لبخند مهربونی زد  و داشتتتم تشتتکر میکرد  که کوهیار پرید وستتد حرفم و گفت: البته  

 خانو  بزرگ خوشگل تر بودن

ز  م چیزي اچپ چپ نگاهش کرد  که رباب خانو  با خنده گفت: نفرمایید آقا، آوا خانوم

 خوشگلی کم ندارن

فقد یادمه حوریه تو دوران جوونیش خیلی شتتتیطون بود ولی آوا جان معلومه که زیاد          

 شیطون نیست و بیشتر خانومانه رفتار میکنه

با این حرف رباب خانو ، کوهیار که داشتتتت آب میخورد یهو آب پرید تو گلوش و بعد 

 از چند تا سرفه شرور کرد به خندیدن

بار یکی بهمون گفت        دلم میخو یه  گه،  استتتت خفش کنم، االن میخواد آبرو  و ببره دی

 خانو ، همونم خار شد تو چشمم این کوهیار

 مش حبیا چند بار زد پشت کوهیار و گفت: آرومتر جوون

  رباب خانو  گفت: چی شد مادر؟

 :همون لح ه از جا  بلند شد  و گفتم

وهیار پاشتتو پاشتتو بریم به کارمون برستتیم،   وااااي خیلی دیر شتتد، کلی از کارا مونده، ک

 ...همونطور که یقه لباسشو گرفته بود  اونم با خنده بلند شد

 اوووف نزدیک بود حیثیتمو به باد بده

  از پله ها اومدیم پایین

 کوهیار همونطور که میخندید گفت شنیدي چی گفت؟؟
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 با خونسردي گفتم: اوهو  بهم گفت خیلی خانومم

 نه شیطونم درس میديبیچاره نمیدو _

 به ن ر من تو یه حسود به تما  معنایی _

 اینو نگی چی بگی _

 حرصم گرفته بود اومد  با پا  بکوبم تو پاش که همون لح ه مش حبیا اومد

به مش حبیا گفتم: شتتتما دیگه                 با لبخندي رو  نه خود  و  دوباره رفتم تو جلد خانوما

 زحمت نکشید ما بقیه رو جمع و جور میکنیم

 نه دختر  این چه حرفیه، با هم زودتر میتونیم تمو  کنیم _

کوهیار با پوزخند داشتتت نگا  میکرد که من بیخیال رفتم تا بقیه کارا رو ستتر و ستتامون  

 بدیم

 

شا اونا رو داخل خونه بچینیم،       شتیم تا فردا بعد از پهن کردن فر سایم رو تو ایوون گذا و

 ...شدساعت چهار بعدظهر بود که کارمون تمو  

 کوهیار که معلو  بود حسابی خسته شده به دیوار تکیه زد و سر خورد پایین

 رفتم باال سرش و با خنده گفتم: به همین زودي خسته شدي؟

لبخندي زد، اومد جوابم و بده که همون لح ه مش حبیا و رباب خانو  سراسیمه اومدن  

 ...به طرف ما
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 با نگرانی پرسید : رباب خانو  چی شده؟

 اینقدر پریشونید؟ چرا

 خانو  جان، نوه ا  تا کرده بردنش بیمارستان، مش حبیا داره میره بهشون سر بزنه

 رفتم پیشش و گفتم: ایشااححح که چیزي نیست رباب خانو ، نگران نباشید، رنگتون پریده

 همونطور که میزد به پشت دستش گفت: واي دلم آرو  نمیگیره

 بشه خا برید پیشش تا خیالتون راحت _

 اي واي نه دختر ، چطور شما رو تنها بذار ، مش حبیا خودش میره _

شما برگردین،    _ نه این چه حرفیه، نوه تون واجا تره، ما هم تو خونه منت ر میمونیم تا 

 کاري نداریم که

کوهیار بهمون نزدیک شتتد و گفت: آره این حرفا چیه ما که  ریبه نیستتتیم، بیاین خود   

 یرسونمتونبا ماشین تا شهر م

 مش حبیا با نگاهی شرمنده گفت: مزاحم نمیشیم پسر ، خودمون میریم

 نه مش حبیا این حرفا چیه، رباب خانو  خیلی نگرانن بهتره هر چه زودتر برید _

ید و گفت: همه چی تو خونه هست، تو رو خدا تعارف بحوحسرباب خانو  با مهربونی منو 

 ....نکنید

 نگران نباشیدمیون حرفش پرید  و گفتم: نه 
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 کوهیار رو به من گفت: آوا آماده شو بریم برسونیمشون

 رو کرد  به رباب خانو  و گفتم: تا شهر چند ساعت راهه؟

 یه نیم ساعت دختر  _

 برگشتم سمت کوهیار و گفتم: پس من نمیا  خیلی خستم، تو برو زود برگرد

شین ک    سمت ما سمت     از رباب خانو  اینا خداحاف ی کرد ، اونا رفتن  شت  ه کوهیار برگ

 منو گفت: مطمئنی میخواي خونه بمونی؟

سه همین گفتم:            شتیم وا ساعتی وقت دا شا یه چند  ساعتم نگاهی انداختم، هنوز تا  به 

 آره فقد شا نشده برگرد

  لبخندي زد و گفت: باشه

 برگشت که بره، دوباره صداش زد 

 کوهیار _

 جانم؟ _

 ...مثل اینکه دوباره مهربون شده بود

 شمارشون و بگیر تا بعدش از احوالشون با خبر بشیم

 ...باشه اي گفت و سریع به طرف ماشین رفت

 وارد خونه شد  و اولین چیزي که به ذهنم رسید این بود که بر  دوش بگیر 
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  همه درا رو قفل کرد  و رفتم به حمو ،

 آب گر  که به بدنم خورد انگار جون دوباره گرفتم

وقتی که گذشتتتته بود، این روزا چقدر پیش کوهیار بهم آرامش        فکر  رفت به این چند   

 میداد، بعضی وقتا دعوا داشتیم بعضی وقتا خنده و کل کل

 ...درسته اون بدترین کاره ممکن رو باها  کرده بود ولی باز  دلم پیش اون آرو  بود

صو    ستم بخار رو پاک کرد  و به  ب  رق ربه آینه بخار گرفته حمو  نگاهی انداختم، با د

  :مه خود  نگاهی انداختم و زیر لا زمزمه کرد 

 یعنی اونم دوستم داره؟؟

اگه دوستتم داشتت که تا حاال یه کاري میکرد تا من بفهمم ولی اون هر بار یه کاري کرد    

 ...تا از احساساب من با خبر بشه و منو خرد کنه

 ...ولی کور خونده دیگه نمیذار  با  رور  بازي کنه

 ...با حرص پاشید  رو آینه و دوباره رفتم زیر دوشبه مشت آب 

 

بعد از گذشتتتت تقریباً یک ستتتاعت از حمو  دل کند  و اومد  بیرون، رفتم تو اتاق و یه 

 سویشرب با شلوار سِتش که به رنگ طوسی بود تنم کرد 

 موها  رو با حوله خشک کرد  و بعد از شونه کردن از اتاق زد  بیرون
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ساعت دیواري نگاه  شت،       به  ساعت و ربع از رفتن کوهیار میگذ ست یک  ی انداختم، در

 هوا داشت کم کم تاریک میشد

 !پس چرا نمیاد آخه؟

 شکمم قار و قور میکرد، رفتم به سمت آشپزخونه و داخل یخچال رو یه دید زد 

از اونجایی که همیشه از ن ر من تخم مرغ بهترین گزینس پس چند تا برداشتم تا نیمرو  

 درست کنم

فل کرده بود            ه به صتتتدا در اومد، فهمید  کوهیاره، چون در و ق مون لح ه در خونه 

 نتونسته بود بیاد تو

 رفتم به سمت در و بازش کرد  که دید  کوهیار نون به دست جلو در وایستاده

 احوال خانو ِ ترسو _

 دست به سینه شد  و گفتم: اگه ترسو بود  که تنهایی نمیموند  اینجا

 بودي که در و قفل نمیکردياگه ترسو ن _

  اون واسه این بود که رفته بود  دوش بگیر  _

 !!خنده اي کرد و گفت: حاال میري کنار بیا  تو یا تا صبف میخواي اینجا بلبل زبونی کنی؟

 چپ چپ نگاش کرد  و از جلو در رفتم کنار

سرش راه افتاد  و گفتم: حال      شت  شپزخونه میرفت من پ وه ي  نهمونطور که به طرف آ

 رباب خانو  چطور بود؟
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نون و گذاشتتت رو اُپن و یه تیکه ازش کند و گفت: نمیدونم، خواستتتم باهاشتتون بر  که 

 مش حبیا گفت تو تنهایی زود برگرد  خونه

 خا یه زنگ بزن االن حالشو بپرس _

 باشه میر  یه دوش میگیر  بعد زنگ میزنم _

 به طرف حمو  رفتسري تکون داد  و اونم بعد از برداشتن لباساش 

 داشتم میرفتم سمت آشپزخونه که گوشی کوهیار زنگ خورد

 کنجکاو رفتم به سمت گوشیش و با شماره اي ناشناس رو به رو شد 

شت خد کیه، و باالخره      شت بهم  لبه میکرد که جواب بد  تا ببینم پ حس کنجکاویم دا

 موفق شد و من دکمه اتصال و زد 

 تک رو سر  آوار شدصداي ظریف دخترونه اي مثل پُ

 ...الوححح الو کوهیار _

اگه یه درصد فکر میکرد  که اشتباه گرفته با گفتن الو کوهیار، فکر  به یقین تبدیل شد     

 ...که اشتباه میکرد 

سریع گوشی رو قطع کرد         شُک بیرون اومد  و از ترس پرید ،  صداي زنگ خونه از  با 

 و گذاشتم سر جاش

 اط رفتم تا درو باز کنمبا فکري مشغول به سمت حی

 ساله برخورد کرد  که مؤدب گفت: سم  خانو  ٤٠با باز شدن در با مردي حدود 
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 سم  بله بفرمایید _

 ببخشید من مزاحمتون شد ، مش حبیا نیستن _

 نه نیستن، شما؟ _

 من آقاي جعفري هستم، فردا قراره واسه خواهر  اینجا جشن بگیریم _

 ...آهان بله _

شم از مش حبیا و حوریه خانو  هم      رض از  _ شکري کرده با ستم هم ت مزاحمت خوا

 اینکه بگم ما فردا ظهر مزاحم میشیم واسه آماده کردن باغ

 لبخندي زد  و گفتم: خواهش میکنم، تشریف بیارید

 باز  ببخشید مزاحم شد ، خداحافظ شما _

 ازش خداحاف ی کرد  و اومد  داخل

 ...ه بودهمه حواسم پی اون صداي دخترون

 با ورود من همون لح ه کوهیار  از حمو  در اومد

 همونطور که با حوله موهاش و خشک میکرد پرسید: کی بود؟ صداي زنگ شنید 

 نتونستم جوابی بد  و فقد بهش زل زد 

  یعنی اون یکی دیگه رو دوست داره؟

 یعنی این همه مدب الکی واسه خود  رویا بافی کرد ؟
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 ود  اومد با صداي کوهیار به خ

 آوا حواست کجاست؟ _

 نباید میذاشتم از دعفم چیزي بفهمه، باید جلوش محکم باشم

  :به طرف آشپزخونه رامو کج کرد  و گفتم

یکی از اونایی بود که فردا میخوان اینجا جشتتتن بگیرن، اومده بود تشتتتکر کنه و بگه که 

 فردا ظهر میان واسه تزئین باغ

 ه نکرد  تا عکس العملش رو ببینمحرفی نزد و منم اصمً بهش نگا

خود  و به پیدا کردن ماهیتابه سرگر  کرد ، بعد از مدتی یه ماهیتابه باالي کابینتا دید ، 

شت و گذاشتت             سر  ماهیتابه رو بردا شت  شدار  که کوهیار از پ شتم زور میزد  بر دا

 پایین

ستاده، باز  نگاش نکرد ، اومد  ا        سر  وای شت  شتم دید  همونطور پ  ز کنارش ردبرگ

 ...شم که دستشو گذاشت رو اُپن و منو تو حصار دستاش زندانی کرد

یکم دستتتپاچه شتتده بود ، همش فکر میکرد  االنه که بگه چرا بدون اجازه گوشتتی منو   

 ...جواب دادي، دلم نمیخواست چیزي بفهمه

 رو صورتم خم شد و گفت: چیزي شده؟

 همونطور که سر  پایین بود گفتم: نه

 ا نگا  نمیکنی اصمً؟پس چر _
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اومد  دوباره از دستش فرار کنم که بیشتر بهم نزدیک شد و گفت: آوا با توا ، منو نگاه     

 ...کن

 سر  و آرو  بلند کرد  و به صورتش نگاه کرد 

 موهاي نمناکش پریشون رو پیشونیش ریخته بود

 با چشماي خوشرنگش عمیق داشت نگا  میکرد

 بگذر ؟؟من چطور میتونم از این نگاه 

 چطور میتونم دختره دیگه اي رو دست به دستش ببینم؟

 چشما  نمناک شده بودن و آماده ریزش بودن

ستاش فرار کرد  و با گفتن          سریع از حصار تنگ د شد ولی من  سمم باز  لبش به گفتن ا

 ...میر  میخوابم به اتاق پناه برد 

 ...ر  سر در نمیارهلح ه آخر نگاه متعجبش رو دید  که معلو  بود از این رفتا

 بالش و پتویی برداشتم و یه گوشه از اتاق دراز کشید  و اجازه داد  اشکا  آرو  بریزن

  یعنی اون دختر کی بوده؟

 اگه اونقدر باهاش صمیمیه که بهش میگه کوهیار، پس چرا اسمش سیو نبود؟

ه  خست  سر  از این همه سوال بی جواب داشت منفجر میشد، سعی کرد  بخوابم، و چون      

 ....بود  سریع خوابم برد
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 صبف با احساس دستی روي موها ، آرو  چشما  رو باز کرد 

اولین چیزي که دید  دوتا تیله خوشرنگ بود، چقدر دلم میخواست هر روز صبف همین     

 ...چشمارو ببینم که شیطون نگاهم میکنه

 نمیخواي بیدار شی؟ _

 ه ساعت چنده؟با دستا  کش و قوسی به خود  داد  و گفتم: مگ

 نزدیکاي دوازده _

شده گفتم: یعنی من این همه              شاد  شماي گ سر جا  و با چ ستم  ش سیخ ن با این حرفش 

  خوابید ؟

پس چرا زودتر بیدار  نکردي؟؟ اي واااي هنوز وستتتایمي خونه رو نچیدیم، فرشتتتا رو     

 ...نبردیم داخلححح االنه که بیان واسه تزئین باغ

 :دون کوهیار نگاهی انداختم و گفتمبه چشماي شیطون و لباي خن

 من دار  حرص میخور  تو میخندي؟ حرف خنده داري زد ؟؟

 نه حرف خنده داري نزدي ولی حرص خوردنت با مزس _

 واااي کوهیار پاشو دیگه _

همونطور که رو بالش من دراز میکشید خونسرد گفت: واسه چی پاشم؟ دار  از خستگی       

 ساژ دار میمر ، االن فقد احتیاج به ما
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با حرص چشم  ره اي بهش زد  و خواستم از جا  بلند شم که دستم و کشید و خواست        

 ...چیزي بگه ولی من تعادلم و از دست داد  و درست افتاد  تو بغلش

سنگین باال پایین میرفت و حس میکرد ، چه لذتی            سینش که  سه  شد، قف سم حبس  نف

 ونیمداشت، دلم میخواست تا همیشه به همین حالت بم

یه آن صتتتداي ظریف دخترونه تو گوشتتتم پیچید: الووحح           از کوهیار  صتتتدایی نمیومد، 

 ...کوهیار

 چشمامو با حرص رو هم فشرد  و از بغلش سریع اومد  بیرون

 ...بدون نیم نگاهی از اتاق زد  بیرون

 رفتم سمت دستشویی و چند بار نفس عمیق کشید  تا حالم بیاد سر جاش

ویی اومد  بیرون، کوهیار تو آشتتپزخونه بود، تا منو دید انگار نه بعد از مدتی از دستتتشتت

 انگار که اتفاقی افتاده گفت: آوا بیا صبحونه بخور

 منم خونسردیم و حفظ کرد  و گفتم: نه اول بیا بریم به خونه سر و سامون بدیم

 کوهیار خنده اي کرد و گفت: من همه کاراش و انجا  داد ، اینقدر حرص نخور

 اي گشاد شده گفتم: تنهایی؟؟با چشم

 آره کار خاصی نداشت _

تو دلم از اینکه قرار نیستتت دیگه کار کنم خوشتتحال بود  که یهو یاد  اومد مش حبیا   

 اینا هنوز نیومدن
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با نگرانی رفتم سمت آشپزخونه و گفتم: راستی مش حبیا اینا چرا نیومدن هنوز؟ نکنه      

 اتفاقی واسه نوه شون افتاده باشه

ند دقیقه پیش زنگ زد  گفتن خدا رو شتتکر حال نوه شتتون خوبه و خودشتتونم    نه چ _

 دارن میان خونه

 نفس راحتی کشید  و گفتم: خا خدا رو شکر

 اگه حرص خوردناب تمو  شد بیا بشین صبحونتو بخور _

 ...خندید  و نشستم با ولع صبحونمو خورد 

 ز و صندلی چیدناون روز کلی باغ رو چرا ونی کردن و دور تا دور باغ، می

 ....جایگاه عروس و دوماد  خوشگل تزئین شده بود

قرار بود ما دیگه عروستتی رو نمونیم و حرکت کنیم به ستتمت تهران ولی با اصتترارهاي    

 ...خونواده ي عروس مجبور شدیم بمونیم

 

صداي دعیف آهنگ نشون میداد که تا چند دقیقه دیگه عروسی شرور میشه، من هنوز        

 باید بپوشمنمیدونستم چی 

دو تا لباس آورده بود  اونم بخاطر اصراراي مامان که گفته بود شاید عروسی رو بمونید     

 ...بعد چیزي واسه پوشیدن نداري

 تو دلم از مامان تشکر کرد  و به لباساي رو به رو  نگاهی انداختم
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 ...میکیش پوشیده بود یکیش کمی باز، اینارو آورد  که بسته به نور جو یکیش رو بپوش

سا مینداختم که همون لح ه کوهیار بدون اینکه در بزنه یهو در    شتم نگاه عمیقی به لبا دا

 اتاق و باز کرد و اومد تو

 از ترس سر جا  پرید  و دستم و گذاشتم رو قلبم

 تو هنوز آماده نیستی؟؟ _

 به سر تا پاش که کت و شلوار طوسیِ سیر به تن داشت نگاهی انداختم

 ...مثل همیشه جذاب

 :با این حال اخمی کرد  و گفتم

 تو در زدن بلد نیستی؟

  :اونم اخمی کرد و گفت

 چرا درو قفل نکردي؟ اگه بجاي من یکی دیگه میومد تو چی؟

 همه مثل تو بدون اجازه نمیان که _

 اومد نزدیک تر و همونطور که چشماش رو لباسا  بود گفت: چرا آماده نمیشی؟

 ونم کدو  و بپوشملا برچید  و گفتم: چون نمید

 این دیگه فکر کردن نداره که خوب معلومه که اینو باید بپوشی _

 بعد رفت و اون لباس پوشیده رو گرفت تو دستاش
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 چرا اونوقت؟ _

 لبخندي زد و گفت: چون این پوشیده تره

 !!!ولی اینجا همه راحتن، ندیدي چه لباسایی پوشیده بودن؟ _

 و میپوشیمن به اونا کاري ندار ، تو این _

 داشت بهم دستور میداد، منم حرصم گرفت و گفتم: اصمً اون یکی رو دلم میخواد بپوشم

 آوا با اعصاب من بازي نکن، اینجا جاش نیست

 دست به سینه شد  و گفتم: ولی من میخوا  اون یکی رو بپوشم

 با داد گفت: آوااا

 از ترس ده متر پرید  اونور

 رد و خواهر عروس که اسمش پروانه بود اومد داخلهمون لح ه چند دربه به در و خو

 معذرب میخوا  ولی میتونم لباسم و اینجا عوض کنم؟ _

 پروانه، دختره مهربون و خون گرمی بود، دو تا بچه ناز  داشت

 لبخندي زد  و گفتم: آره حتماً عزیز 

بره و رو به کوهیار که داشتتتت با اخم نگاهم میکرد با چشتتتم و ابرو اشتتتاره کرد  که          

 ...بیرون
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بچه پررو حاال دیگه به من دستور میده که اینو بپوشم، اصمً واسه اون چرا باید مهم باشه      

 !!!که من چی میپوشم؟

 به لباساي محلی که پروانه پوشیده بود نگاهی انداختم و چشما  از دیدنش برق میزد

 واااي پروانه جون این لباسا خیلی خوشگلن _

 ي توا  از اینا بپوشی امشا؟مرسی عزیز ، دوست دار _

 با ذوق وصف ناپذیري گفتم: یعنی میتونم؟؟

پروانه که از ذوق من خندش گرفته بود گفت: چرا که نه عزیز ، من یه دستتتت دیگه از           

 این لباسا دار  واسه اون موقعیه که ال ر بود ، االن یکی رو میفرستم تا اونو واست بیاره

 ...شتم یه ماچم بهش داد  که خندش بلند شدازش تشکر کرد ، چون ذوق زیادي دا

 

 تو آینه به خود  نگاه میکرد  و از شوق و ذوق زیاد داشتم بال در میاورد 

 اینقدر لباس خوب به تنم نشسته بود که حتی پروانه هم تعجا کرده بود

 یه لباس محلیه قرمز طمیی بود، دامن پرچینی داشت که منو بیشتر سر ذوق میاورد

 ل سر توري هم داشت که با پولکاي طمیی تزئین شده بودیه دستما

 ...آرایشمم ست لباسم بود

 آوا جون تو این لباس محشر شدي _
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 همش بخاطر شماس پروانه جون _

 م کرد و گفت: امشا چشم نخوري یه وقت خوشگل خانو بحوحسپروانه اومد 

 خندید  که اونم از اتاق رفت بیرون

 رخید  و از اتاق رفتم بیرونجلو آینه چند بار دور خود  چ

 ...حیف شد ولی نتونستم حرص کوهیار و در بیار 

از خونه زد  بیرون و رو ایوون وایستتتاد ، صتتداي موزیک بلند بود و همه وستتد داشتتت   

 یدنرحقحصمی

با چشتتم دنبال کوهیار گشتتتم ولی پیداش نبود، آرو  از بین جمعیت گذشتتتم و رفتم یه  

 ه نگاه کرد ندرحقحصگوشه نشستم و به جمعیت 

 :چند دقیقه اي گذشته بود که رباب خانو  نشست پیشم و گفت

ست                 شا وا شه آخر  شا، یاد  با شدي ام شدي، مثل ماه  شگل  شااهلل دختر  چه خو ما

 اسفند دود کنم

 با لبخند گفتم: ممنون رباب خانو 

 مادر جان آقا کوهیار دنبالت میگشت، میگفت کارب داره ولی پیداب نمیکنه _

 کجاست؟ االن _

 داخل خونس دختر  _



                 
 

 

 zahra.N  |آواي احساس رمان 

 

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

 کنید

 

337 

 

 باشه پس من بر  ببینم چیکار  داره _

 برو دختر  مواظا باش _

 سري تکون داد  و به سمت خونه حرکت کرد 

 همین که در و باز کرد  کوهیار سر به زیر با ببخشیدي از بغلم رد شد

 خند  گرفته بود، یعنی این منو نشناخت؟؟

 : کوهیار؟؟خند  و جمع و جور کرد  و سریع گفتم

 وسد راه برگشت و به من نگاه کرد، تعجا از نگاهش میبارید

 آرو  بهم نزدیک شد به سر تا پا  نگاهی انداخت

 خندید  و با ذوق مثل کودکیا  چند بار دور خود  چرخید  و گفتم: خوشگله نه؟؟

از چشماش چیزي نمیتونستم بخونم، همونطور که دو طرف دامنم تو دستا  بود شیطون       

 ...ه ي آرومی رو پیشونیم زدبحوحسهش نگاه میکرد  که تو یه حرکت اومد جلو و ب

 تو همون حالت خشکم زد، خنده از لبا  رفت و ماب و مبهوب به رو به رو  نگاه میکرد 

مردمک چشتتتما  رفت باال و به لباي خندون کوهیار رستتتید، رفت باالترو به چشتتتماي                 

 مهربونش رسید

فت: دیگه مثل موقعی که کوچولو بودي نشتتو، نمیتونم   ستترش و آورد کنار گوشتتم و گ  

 ...تضمین کنم دوباره این کارو نکنم
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شم         شه دوباره نزدیک گو سرش و ببره عقا که انگار یه چیزي یادش اومده با ست  خوا

 ...شد و گفت: راستی امشا همه حواسم بهت هست آخه زیادي تو چشمی

 بعدش عقا گرد کرد و میون جمعیت گم شد

 حالت مونده بود  و از کاراش و حرفاش تو شُک بود  تو همون

 از ترس اینکه کسی ما رو دیده باشه به خود  اومد  و به اطرافم نگاه کرد 

 ...خدا رو شکر این گوشه تو دید جمعیت نبود

 به طرف آشپزخونه رفتم و یه لیوان آب و سر کشید 

اونم بهم عمقه داره؟   دستتتم رفت ستتمت پیشتتونیم، این رفتاراش چه معنی میده؟ یعنی 

پس اون دختره کی بود؟ پس تماستتاي مشتتکوکی که همه رو جلوي من رد تماس میزد   

 چی؟؟

 ...یا نه این حرکتشم مثل جشن فربد بوده، فقد ثابت کنه که من بهش احساس دار 

اي خدا دار  دیوونه میشم، نباید بذار  چیزي از احساسم بفهمه، من باید قوي باشم، من     

 ...احساس اون سر در بیار  باید از

 ...چند تا نفس عمیق کشید  و رفتم سر جاي قبلیم پیش رباب خانو  نشستم

سترس و ترس منو از کاري که کوهیار باها  کرد و فاکتور بگیریم، در     شا ا اگه از اون 

سپند دود کرد و        سمون ا کل شا خوب و به یاد ماندنی بود، بعد از جشن رباب خانو  وا

 قربون صدقه ما رو راهی تهران کرد بعد از کلی
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تو راه هم تصمیم گرفتم بخوابم تا کوهیار دوباره با حرفاش و شوخیاش اذییتم نکنه، که   

 ...البته این کار  باعث خندیدنش و چند تا تیکه پرونیش شده بود

 

 نیما: آوا جان لطف کن شما تو زندگیه خصوصیه ما دخالت نکن

 ید می کردیم واسه عقدشونوسد پاساژ بودیم و داشتیم خر

  با این حرفش موهاشو کشید 

 همونجور که سرش کج شده بود گفت: دختره سلیطه وسد پاساژ این کولی بازیا چیه؟

 آخرین بارب باشه ها _

رویا خانو  جون نمیخواي بگی موهامو ول کنه؟ شتتتوهرب کچل میشتتته ها، بعد بچه           _

 هامونم کچل میشن

 فت: نترس بچه ها قراره به مادرشون برنرویا همونطور که میخندید گ

موهایه نیما رو ول کرد  و گفتم: اَه اَه چقدر شتتما دو تا چندشتتین، هیچی نشتتده به فکره  

 بچه این

 ...نیما: خمصه تا چند وقت دیگه عملیاب باید اجرا بشه دیگه

 ...منو رویا تقریباً با جیغ گفتیم: نیمااااا

تستتلیم، حاال بگید کدو  یکی از این حلقه ها قشتتنگ  نیما دستتتاشتتو برد باال و گفت: من 

 !!!ترن؟
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 ...بعد از یه سري خریدا و کلی خنده و شوخی به خونه برگشتیم

 از وقتی که از شمال برگشته بودیم تا به االن از کوهیار خبري نداشتم

ته بودیم خیلی              جا  داده بودیم و برگشتتت به خوبی ان کارا رو  ما  که  خانو  بزرگ از این

ال شتتده بود و واستتمون دعاي خیر میکرد، از نگاهاش میخوند  که میخواستتت   خوشتتح

 بفهمه تو این چند روز اتفاقی بینمون افتاده یا نه

 ...ولی نمیدونست که کوهیار سخت تر از این حرفاس

بعضتتی وقتا پیش خود  فکر میکرد  که شتتاید بخاطر اینه که هیچ عمقه اي بهم نداره و   

 شیرین بچگیشممن فقد یادآور دوران 

شش          صاف چرا نمیتونم فرامو ستم با تما  این او شد، نمیدون دلم میگرفت، دلم مچاله می

 ...کنم و به زندگیه عادیم برگرد 

 ...سخت بود، سخت بود دل کندن از عشقی که ذره ذره تو وجودب ریشه کرده

 امشا خونه خاله اینا دعوب بودیم و من بعد از یک ماه کوهیارو میدید 

شت خد: الو            دلم  صداي نازک پ سمت اون  شم، فکر  رفت  شیک با ست جلوش  میخوا

 کوهیار

بایی         نداختم، من چی از اون دختر کم داشتتتتم؟ یعنی اون زی گاهی ا به خود  ن نه  تو آی

 افسانه اي داره؟

 پوزخندي تو آینه به خود  زد  و سعی کرد  امشا و شیک باشم
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شتم و به حمو  رفتم، حتی زیر د  شم به کوهیار فکر میکرد ، تو این یک   حولم رو بردا و

 ماه حتی یه پیا  هم بهم نداده بود، اي خدا من دلم و به چی خوش کرده بود ؟

 ه ي روي پیشونیم؟؟بحوحسبه اون 

بعد از حمو  موها  و با سشوار خشک کرد  و د  اسبی بستم، چتریامم ریختم یه طرف      

 صورتم

 ، مناسا صورتم انجا  داد دست به لواز  آرایش برد  و یه آرایش ممیم

تیشرب طرح دخترونه اي به رنگ سبز پر رنگ پوشید ، با چشماي سبز تیر  هم خونی       

داشت، یقه شلی داشت و یه طرف شونم بیرون بود، یه شلوار جین سورمه اي پوشید  و          

 ...بعد از برداشتن مانتو جلو باز  و شال سورمه ایم از اتاق اومد  بیرون

سا  شت، از         نزدیک به دو  شدن ندا صد بیدار  شت ولی انگار آقا ق عت از اومدنمون میگذ

این همه بیخیالیش حرصم گرفته بودو داشتم با یه دستم پوست لبم رو میکند ، با دست     

  ...دیگم الکی تو موبایلم چرخ میزد 

 ...که همون لح ه با صداي خاله به خود  اومد 

ال تدارک شتتا  بودن رو به من گفت: آوا  خاله همونطور که با مامان تو آشتتپزخونه در ح

 جان بی زحمت میري کوهیار و بیدار میکنی؟ میخوایم شا  بخوریم

به بابا و عمو ردتتا که داشتتتن شتتطرنج بازي میکردن نگاهی انداختم و رو به خاله گفتم    

چشتتم که همون لح ه مامان ستترش رو از آشتتپزخونه داد بیرون و گفت: آوا خانو  لطفاً  

 آرو 

 ش این بود طوري بیدارش نکنم که سکته کنهمن ور
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 از حرف مامان خند  گرفت و با قدماي شمرده رفتم به سمت اتاقش

 در اتاق رو آرو  باز کرد ، چراغ اتاقش خاموش بود و دید چندانی نداشتم

 دستم رفت سمت کلید برق و روشنش کرد  ولی اون حتی تکونم نخورد

 اي خدا چقدر خوابش سنگینه

  سرش و نگاهش کرد رفتم باال

 ...درست مثل بچه ها بود تو خواب، به همون اندازه معصو ، به همون اندازه شیرین

چقدر این مدب دلم واستتتش تنگ شتتتده بود و االن با دیدنش به عمق این دلتنگی پی          

 ...برد 

 سر  و به چپ و راست تکون داد  تا به حالت عادي برگرد 

 واست بیدار بشهچند بار صداش زد  ولی انگار نمیخ

 دستم رو گذاشتم رو بازوي لختش و تکونش داد 

 کوهیار، پاشو دیگه _

 ولی همچنان خواب بود

 دوباره محکمتر تکونش داد 

 یکم جا به جا شد و با همون چشماي بسته گفت: مامان بذار بخوابم

 با این حرفش شباهتش به بچه ها بیشتر شده بود
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 با خنده اداشو در آورد 

 بذار بخوابممامان  _

شماي نیمه باز بهم             شو یکم بلند کرد و با چ سر سریع  شناخت چون  صدامو  مثل اینکه 

 نگاه کرد

 خم شد  رو صورتش و گفتم: بن رب من شبیه مامانتم؟؟

 خنده شیرینی کرد، از اونا که قلبم و میلرزوند

 همونطور با پتو نشست رو تخت و گفت: خیلی وقت بود ندیده بودمت

 شد  و گفتم: حاال که این افتخار نصیبت شد دست به سینه

 باز  خندید

 فکر کنم از دنده راست بلند شده بود

 نگاهی دقیق بهش انداختم

 به خنده اي که هنوز رو لبش بود

حتی دلم واستتته این خنده ها هم تنگ شتتتده بود، واستتته موهاش که لخت و نامرتا رو 

 پیشونیش ریخته بودن، واسه چشماي خوشرنگش

شفتگی در بیار ، اي کاش        دلم میخ شینم کنارش و موهاش و از اون آ ستم ب ست میتون وا

 ...میشد ساعت هاي طوالنی به چشماش خبره بشم
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 نگاهم و  افلگیر کردو گفت: دلت تنگ شده بود؟

 انگار که ذهنم و خونده

 

 بود

 ...هر چند با اون نگاهی که من بهش میکرد  باید  این حرف و میزد

بود داره ستتر به ستتر  میذاره، بهش چشتتم  ره رفتم که همون لح ه  از لبخندش معلو  

 صداي خاله اومد

 آوا جان کوهیار بیدار شد؟ _

 با صداي تقریباً بلندي گفتم: بله خاله

بعد از این حرف رفتم جلوش وایستتتاد  و یهو موهاشتتو با دستتتا  به هم ریختم و گفتم:  

 این اعتماد به نفس کاذب و از خودب دور کن

 ...میخندید که من از اتاق اومد  بیرون داشت

 

شرور کرد به زنگ          شی کوهیار  شتیم میوه میخوردیم که گو شسته بودیم و دا دور هم ن

خوردن، کسی حواسش به کوهیار نبود جز من، که با چشما  جز به جز کاراشو زیر ن ر       

 گرفته بود 

  ا من چشم تو چشم  بعد از دیدن صفحه گوشی اخم ظریفی کرد و سرش و آورد باال که ب   

 شد
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 نمیتونستم نگاهمو ازش بگیر ، اونم همینطور

 با صداي خاله به خودمون اومدیم

  کوهیار پسر  جواب بده دیگه گوشیتو _

 همون لح ه تماس قطع شد

 کوهیار بعد از نیم نگاهی به من سرشو آورد پایین و با گوشیش ور رفت

 ن پرسیدداشتم کاراشو آنالیز میکرد  که خاله خطاب به م

 آوا جان تو نمیخواي درستو ادامه بدي؟ _

 :چشم از کوهیار گرفتم و گفتم

 چرا خاله اگه خدا بخواد میخوا  کنکور بد ، رشته خودمو ادامه بد  _

 خیلی خوبه دختر ، تازه کوهیار  میتونه تو درسا بهت کمک کنه _

 دوباره باهاش چشم تو چشم شد 

 جور ترس یه جور نگرانیتو نگاهش یه چیزه مبهمی بود، یه 

 مامان: واي آره پسر  اگه بتونی کمکش کنی خیلی خوب میشه

حرصم گرفته بود، من عمراً میتونستم جلو کوهیار درس بخونم، یا اصمً حواسم و بد  به     

 درس
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رو به مامان گفتم: مامان جان الز  نیستتتت من میتونم بر  کمس کنکور یا خود  از االن          

 شرور کنم به خوندن

 خاله: کمس کنکور چرا وقتی کوهیار اینجا هست؟

 دلم میخواست خود  و همینجا دار بزنم، اونم حرفی نمیزد و منو بیشتر حرصی میکرد

 !خاله جان، کوهیار االن دکتره هاااا، فکر میکنید وقت میکنه به من درس یاد بده؟ _

 کوهیار: هفته اي دو جلسه میتونم باهاب کار کنم

 میفتاد ، این دهنشو باز نمیکرد نمیشد؟دیگه داشتم پس 

 خاله: خا پس حله، مطمئنم کوهیار میتونه کمک بزرگی واست باشه دختر 

 مامان: خیر ببینی پسر 

چپ چپ به کوهیار نگاه کرد  که با لبخندي شتتتیطون شتتتونه اي باال انداختححح ولی من              

 باز  حواسم پی اون تماس بود

 ....و پیش دستیم خود  و سرگر  کرد سر  و انداختم پایین و با میوه ت

 اون شا دیگه گوشی کوهیار زنگ نخورد، البته تا زمانی که ما اونجا بودیم

 ...همش تو دلم میگفتم حتماً من اشتباه میکنم و این یه سوء تفاهمی بیش نیست

بعدشم که بنا به درخواست خاله خانو  و مامان خانو  قرار بود کوهیار تو بعضی از درسا     

هم کمک کنه، از االن داشتتتم از حرص میمرد  که من قراره چطور حواستتم و از کوهیار  ب

 ...سوق بد  به درس
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این روزا رویا و نیما همه حواستتشتتون به عروستتیشتتون بود و من به کل تنها شتتده بود ،  

حوصلم سر رفته بود و تصمیم گرفتم کتابها و جزوه هایی که مربوط به کنکور  میشن و      

 بخونم

 که نشستم پشت میز تحریر ، گوشیم زنگ خورد همین

 کوهیار بود

 با تعجا گفتم یعنی چیکار  داره؟

 الو _

 سممت کو شاگرد تنبل _

 پوفی کشید  و گفتم: شاگرد تنبل هفت جد و آبادته _

 بلند خندید و گفت: آوا من امروز بیکار 

 خا؟ _

 خا خا دیگه، پاشو بیا خونمون با هم درس کار کنیم _

 همون شبم گفتم که نمیخواد، خود  دار  مرور میکنم درسامو من _

 این فرصت خوب و از دست نده، همیشه از این فرصتا گیرب نمیادااا _

 عججججا!!! ولی من نمیا  _
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 :همون لح ه خاله از پشت خد گفت

 کوهیار جان چی شد؟ آوا میاد؟

 بله مامان، اتفاقاً االن بهم گفت چه خوب شد که زنگ زدي _

 ا جیغ گفتم: کوهیاااااارب

 کوهیار نه استاد، تا یک ساعت دیگه اینجا باش _

 بعد  گوشیو قطع کرد

 به گوشی تو دستم نگاه انداختم و با حالتی زار سر  و گذاشتم رو میز

 ...اي خدا حاال من چه  لطی کنم

 تمرکز واسه فهمیدن درس از کجا بیار ؟؟؟

سا ، بافت پاییزه     سمت کمد لبا شید  ب     رفتم به  سنم بود پو شکی رنگی که تا روي با ا زر

شتن کتابا و جزوه هاي         صري هم کرد  و بعد از بردا شکی، یه آرایش مخت شلوار جین م

 درسیم از اتاق زد  بیرون

 مامان: کجا به سممتی؟

 خونه خاله اینا _

 خدا خیر بده کوهیارو، حداقل بهت کمک میکنه _
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نمیکنی و تما  حواستتتتو میدي به درس   بعدش اخماشتتتو کشتتتید تو همو گفت: اذییتش   

 فهمیدي؟

 پوفی کرد  و زیر لا گفت: بله حتماً _

 به سمت در رفتم و بعد از پوشیدن بوب هاي زرشکیم از خونه زد  بیرون

شتم،        ست دا صداي خش خش برگاي زیر پا  رو دو هواي پاییز عجیا دلگیر بود، ولی 

لبم نشست و واسه یه تاکسی دست  صداش بهم حس خوبی میداد، ناخودآگاه لبخندي به

 ...تکون داد 

 

هوا ستتتوز داشتتتت ولی از بارون خبري نبود، امروز باید تمرکز  رو فقد و فقد به درس     

 بد ، اینقدر این جمله رو با خود  تکرار کرد  تا آویزه گوشم بشه

ستتر خیابونشتتون از ماشتتین پیاده شتتد  و با قدمهاي شتتمرده خود  رو به در خونشتتون    

  رسوند

 نفس عمیقی کشید  و زنگ خونه رو فشرد 

 خاله: آوا جان تویی!! بیا تو دختر 

 وارد خونه شد 

 استرس و از خود  دور کرد  و با لبخند گفتم: سم  خاله جون

 سم  به روي ماهت، خوبی؟ _
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 خوبم مرسی _

 به اطراف نگاهی انداختم و گفتم: عمو ردا کجاست؟

 ، کوهیار تو اتاقشه، منم االن واستون چاي میار بیرون کار داشت عزیز ، برو باال

 زحمت نکش خاله جون _

 این چه حرفیه _

 به سمت پله ها رفتم و آرو  آرو  خود  و رسوند  پشت در اتاقش

 دلم میخواست اذییتش کنم، دلم میخواست بدون در زدن یهو وارد اتاق بشم

 دي به درسیاد حرف مامان افتاد : اذییتش نمیکنی و همه حواستو می

 خندید  و تو دلم گفتم: فقد همین یه بار

 بعد محکم در اتاق و باز کرد  و با اتاق خالی مواجه شد 

 باد  خالی شد و لا و لوچم آویزون شد

 همون لح ه صداي کوهیار از پشت سر  اومد

 تو نمیخواي بزرگ شی؟؟ _

 برگشتم دید  با خنده، دست به سینه نگا  میکنه

 رفتم و بیخیال اون وارد اتاق شد چشم  ره اي بهش 
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 اونم پشت سر  وارد شد و در و بست

 سم  مرسی عزیز  منم خوبم  _

 خند  گرفته بود، نشستم رو تختش و گفتم: بادمجون بم آفت نداره

سی رو با هم           شنا ساي روان صندلی میز تحریرش و گفت: اول بجاي اینکه در شست رو  ن

 مرور کنم مرور کنیم باید درساي ادب رو باهاب

 از اینکه تونسته بود  تا این لح ه عادي برخورد کنم خیلی خوشحال بود 

 خندید  و گفتم: لقمان را گفتند ادب از که آموختی گفت از بی ادبان

خیلی خونستترد از رو میزش یه خد کش برداشتتت و رو به من گفت: اینو گذاشتتتم اینجا  

 واسه دختراي بی ادب و شیطون

 تنبیه فیزیکی؟؟؟ _

 اوهو  _

 تو این کارو نمیکنی _

 امتحانش مجانیه _

 از کاراش خند  گرفته بود، همش دلم میخواست باهاش لجبازي کنم

 اوووو  باشه امتحان میکنیم _
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تا خواستم یه چیزي بگم تا حرصیش کنم همون لح ه خاله با یه سینی چاي و بیسکویت      

 اومد تو

 :از فرصت استفاده کرد  و گفتم

 ن چه ودعشه، پسرب میخواد منو تنبیه فیزیکی کنه اونم با خد کشخاله جون ای

 خاله با جیغ گفت: چییییی؟؟؟؟

 :کوهیار چپ چپ نگا  کرد که یعنی بد به حسابت میرسم بعد رو به خاله گفت

 مامان چرا جیغ میکشی؟ _

 اون چیه دستت؟ _

 خد کش _

 بدش به من _

 خندید  که با اخم کوهیار خند  خشک شد

 ن جان لطفاً تنهامون بذار میخوایم درس رو شرور کنیمماما _

 نه خاله جون نریا، من از این میترسم با اون خد کش تو دستش _

کوهیار اومد پاشه بیاد سمتم که خاله سریع خد کش و از دستش گرفت و گفت: کوهیار    

 واي به حالت اگه حتی سر آوا داد بزنی، اون وقت با همین خد کش میفتم به جونت

 نتونستم جلو خندمو بگیر ، بلند بلند خندید  و زبونمو واسه کوهیار در آورد 
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 قربون خندب بر ، چاییتو بخور سرد شد دختر  _

 استکان چاییمو برداشتم و گفتم: چشم خاله جونم _

 کوهیار با حرص داشت نگا  میکرد

 خاله از اتاق رفت بیرون

 رو به کوهیار گفتم: چاییتو بخور بجاي حرص

 به هم میرسیم آوا خانو  _

 از این جملش میترسید ، میدونستم این کارامو بی جواب نمیذاره

 :بعد از یک ساعت تمرین کردن، به بدنم کش و قوسی داد  و بی حال گفتم

 واي کوهیار بیا یکم استراحت کنیم، من خسته شد 

 کوهیار اما بیخیال گفت: خا میریم فصل بعدي

 کوهیاااار _

 ب باشهسرب تو کتا _

 من خسته شد  _

 ولی من هنوز خسته نشد  _

 خا من خسته باشم که چیزي از درس حالیم نمیشه _
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 حالیت میکنم _

 میدونستم داره تمفی میکنه

 دوباره حواسم و داد  به درس و تا یک ساعت دیگه تحمل کرد 

 متبعد از حل آخرین تمرینی که بهم داده بود، سر  و گذاشتم رو میز و چشمامو بس

 ...واااي خدا جون این استاد میشد، شاگرداش از دستش روانی میشدن، مثل من

 خا بریم تمرین بعدي _

 :سریع سر  و از رو میز برداشتم و رو به بهش گفتم

 اصمً حرفشم نزن _

 به حرفم توجهی نکرد و تند تند داشت تمرین بعدي رو مینوشت

 تشاز جا  بلند شد  و رفتم خودمو پرب کرد  رو تخ

 من دیگه نمیتونم ادامه بد  _

 آوا خانو  پاشو _

 سر  و تو بالش خوشبوش قایم کرد  و گفتم: نمیخوا  _

 ...چقدر لذب بخش بود اینجا خوابیدن

 گفتم پاشو _
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 کوهیار من  لد کرد  به خاله اون حرفارو زد ، خوبه؟ حاال بذار یکم استراحت کنم _

 نی کنی باید فکر اینجاشم میکردينه دیگه قبل اینکه اونطوري بلبل زبو _

 منکه پا نمیشم _

 صدایی ازش نیومد

 ..... لبم به لبخندي باز شد، خا خدا رو شکر مثل اینکه بیخیال

 همون لح ه رو زمین و هوا معلق شد 

 چیکار میکنی دیووونه؟؟ _

 خودب گفتی بلند نمیشم منم مجبور شد  خود  بلندب کنم _

 منو بذار زمین _

 زد و گفت: حتماً لبخند کجی

 بعد منو برد و نشوند رو صندلی، خودکارو داد به دستم و گفت: سریع حلش کن

 :دلم میخواست گریه کنم، رو بهش گفتم

 یعنی این آخرین باریه که میا  اینجا تا تو بهم درس بدي

 خندید و گفت: خا از این به بعد من میا  خونتون

شت، با     سه همه چی یه جوابی دا شرور کرد  به    وااااي وا سر  و انداختم پایین و  حرص 

 حل تم
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 رین

 به ساعت نگاهی انداختم

پنج عصر بود، هوا داشت تاریک میشد رو به کوهیار که رو صندلی کنار من نشسته بودو        

 داشت کتاب میخوند گفتم: من باید بر  خونه داره شا میشه

 ...کتاب رو بست و شیطون به چشما  زل زد

 ؟؟چطور بود امروز _

 افتضاااح _

 بلند خندید، از اون خنده ها که خیلی بهش میومد

 دیگه نبینم موقع درس شیطونی کنیا _

 میري االن به مامانت میگی من دیگه وقت ندار  به آوا درس یاد بد  _

 ولی من وقت دار  _

 با حرص گفتم: تو چجور دکتري هستی که اینقدر بیکاري

 همیشه باید وقت گذاشتلبخندي زد و گفت: واسه بعضی چیزا 

 با این حرفش قلبم مثل گنجشک زد تو سینم

 یعنی چی این حرفش؟؟
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 یعنی میخواست بگه همیشه واسه من وقت میذاره؟؟

 ....تا االن اینقدر خودمو کنترل کرده بود  باز  کاري کرد که

 چی شد؟؟ _

 به خود  اومد 

 هیچی من باید بر  _

  یکرد  که مچ دستم و گرفتتند تند داشتم کتابامو جا به جا م

 انگار بهم برق وصل کرده بودن

 کتاباب اینجا میمونن تا دفعه بعد فرار نکنی و بیاي _

 :نفس حبس شد  و داد  بیرون و رفتم جلو آینه، موها و شالم و مرتا کرد  و گفتم

 اگه دفعه بعد  اینطوري درس بدي دیگه منو نمیبینی

 خندید و اومد رو به رو  وایستاد

 تو شیطونی نکن منم کاري به کارب ندار  کوچولو _

 چرا اینقدر کوچولو گفتنشو دوست داشتم؟؟؟

 برو کنار میخوا  رد شم _

 آرو  رفت کنار و گفت: پایین منت ر باش میا  میرسونمت
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 نه خود  میر  _

 آوا گفتم میرسونمت _

 حرفی نزد  و رفتم پایین پیش خاله و کاوه

 گلمخسته نباشید دختر خوش _

 ممنون خاله جون _

 مفید بود واست امروز؟ _

  با اینکه میخواستم بگم نه پسرب دیوونم کرد ولی گفتم: آره خیلی

 خا خدا رو شکر بیا بشین عزیز  _

 نه دیگه خاله جون من بر  خونه _

 چرا خا شا  بمون _

 نه دیگه دستتون درد نکنه، تعارف نمیکنم _

 باشه عزیز  هرجور راحتی _

  :ح ه کوهیار اومدو گفتهمون ل

 مامان من میر  آوا رو برسونم

 برو پسر  مواظا خودتون باشید _
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 از خاله خداحاف ی کردیم و سوار ماشین شدیم

 هوا ابري بود و بارون نم نم میبارید

 همون لح ه گوشیش زنگ خورد

 با دیدن شماره درنگ نکرد و سریع رد تماس زد و بعدش گوشی رو خاموش کرد

 استراب زد و حرکت کرد ماشین و

 مشکوک نگاهش کرد 

 همه حواسش به جلو بود و یه اخمی هم رو پیشونیش

 به خود  جرأب داد  و گفتم: چیزي شده؟

 نه _

 پس چرا گوشیتو خاموش میکنی؟ _

شد  از         _ سأله کاري هی بهم زنگ میزنه، منم دیگه خسته  سه یه م یکی از همکارامه، وا

 دستش

 که داره اینطور بهم دروغ میگه هه فکر کرده من خر  _

 پوزخندي زد  و برگشتم اونور که از نگاهش دور نموند

 ....تا خونه سکوب بود و صداي آهنگی که تو ماشین داشت میخوند
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سی نیما، امروز قرار بود بعد از تمرین با کوهیار بریم   همش یک هفته مونده بود به عرو

 و لباس بخریم

 خرید دیر شدکوهیار بسته دیگه، بریم  _

 همش نیم ساعته سر درسیم آوا _

 ....به عادب بچگیم لبامو  نچه کرد  و با ناز گفتم بریم دیگه تو رو خدا

 :چند ثانیه به لبا  نگاه کرد و بعدش آرو  نگاهش رو سُر داد به چشمامو گفت

 ...مگه نگفتم دیگه هیچوقت

 همون لح ه عمو ردا با دربه اي به در وارد اتاق شد

 ...ی در اصل به داد  رسید، چون میدونستم کوهیار میخواد چی بگهیعن

 یده بود و دوباره تکرار کنهبحوحسمیخواست قضیه اون شا که پیشونیم رو 

 |: همین کم مونده بود جلو  اون شا و بهم یادآوري کنه

مت           به عمو ردتتتتا گفتم: واااااي عمو جون چرا زح فت و منم رو  گاه از  گر یار ن کوه

 کشیدین؟

 بیا میوه بخور جون بگیري دختر ، میدونم االن از دستم پسر  کمفه اي _

 کوهیار با چشماي گشاد به عمو ردا نگاه کرد و من سر خوش خندید 

 قربون نگرانیتون بر  من، فقد شما منو درک میکنید _
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سه یادب نیست چه بمیی          سم نقشه میکشید که یعنی اولین جل کوهیار با چشم و ابرو وا

 ورد ؟؟سرب آ

 خنده از رو لبا  رفت و با اخم گفتم: ولی استاد خوبی میشد

 ....ایندفعه عمو ردا و کوهیار با هم زدن زیر خنده

 کوهیار ماشین رو جلوي یکی از پاساژاي شیک نگهداشت

منم که عاشق خرید کردن، همه خستگیامو فراموش کرده بود  و با ذوق با کوهیار وارد    

 ...پاساژ شدیم

 

با اشتیاق به لباساي پشت ویترین مغازه ها نگاه میکرد  که گوشی کوهیار بصدا        داشتم  

 در اومد

 به صفحه گوشی نگاهی انداخت و دوباره همون اخم ظریف بین ابروهاش جا خوش کرد

 :با نگاهی کمفه رو به من گفت

 همینجا بمون من االن میا 

 نخور تا من برگرد جواب نداد  که دوباره گفت: فهمیدي آوا؟ از جاب تکون 

 این دفعه سري تکون داد  و رفتنش رو تماشا کرد 

این رفتاراي دو گانش باعث میشتتد گیج بشتتم، باعث میشتتد قلبم بشتتکنه، باعث میشتتد   

 فکراي ناجور بکنم
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 باعث میشد نفهممححح نفهمم کهححح دوستم داره یا نه

 نفس عمیقی کشید  و دوباره به ویترین چشم دوختم

 ده بود و احساس میکرد  دیگه قدرب انتخاب ندار حالم گرفته ش

 دوباره چشم چرخوند  و یکی از لباسا چشممو گرفت

  تصمیم گرفتم تا کوهیار نیومده خود  بر  پُرُو کنم

 داخل مغازه شد  و از فروشنده خواستم تا لباس رو واسم بیاره

 بودبرگشتم و به بیرون مغازه نگاهی انداختم، هنوز از کوهیار خبري ن

 حرصم گرفته بود

 خانو  بفرمایید _

 لباس و گرفتم و به داخل اتاق پرو رفتم

 واسم اهمیت نداشت اگه لباس تو تنم قشنگ نباشه یا بهم نیاد

 فقد دلم میخواست بخرمش و این خرید مسخره هر چه زودتر تمو  بشه

 وقتی لباس و پوشید ، باور  نمیشد این همه خوشگل باشه

ي زانو  کوتاه بود و از پشتت بلند و یکم دنباله دار، دامنش تقریباً پفی   جلوش تا یکم باال

 بود و همین زیباییش رو بیشتر میکرد
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یقش از رو ستتینه قایقی میشتتد و آستتتیناش تا آرنجم گیپور بود، خیلی از لباس خوشتتم   

اومده بود، از همه مهمتر رنگش مشکیش بود که با پوست سفید  هارمونی قشنگی رو به 

 گذاشته بود اجرا

بابت که قبل از اومدن کوهیار تونستتتتم بخرمش            لباس رو ستتتریع در آورد  و از این 

 خوشحال بود 

 پول لباس و حساب کرد  و از مغازه رفتم بیرون

 هنوز از کوهیار خبري نبود

شترک مورد ن ر        شمارش رو گرفتم ولی با گفتن م شیمو از جیا مانتو  در آورد  و  گو

 با حرص پا  رو به زمین کوبید  و رفتم تا تو پاساژ دور بزنمدر حال مکالمه است 

 این همه میخواست دیر کنه کلی هم تأکید داشت که از جا  تکون نخور 

واقعاً متأستتفم واستتش، اون دختره بیشتتتر از من واستتش ارزش داره، اینو کم کم دار    

 متوجه میشم

  :ت بازو  رو گرفت و گفتبی هدف به ویترین مغازه ها نگاه میکرد  که دستی از پش

 مگه نگفتم از جاب تکون نخور؟

 نگاهی به صورب کمفش انداختم

 :با این حرفش اعصابم خرد شد و با حرص بازو  رو از دستش کشید  بیرون و گفتم

خیلی پررویی، منو دو ستتتاعته تنها ول کردي رفتی با اون دختره دل میدي قلوه میگیري  

  بگی همینه؟ بعد اولین جمله اي که میتونی
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 با تعجا گفت: دختره کیه آوا؟ یکی از همکارا  بود، حرفم باهاش طول کشید

 هه منم باور  شد _

 آوا؟؟ _

_..... 

 تو راست میگی، من معذرب میخوا ، نباید اینقدر طولش میداد  _

 بهش پشت کرد  و گفتم: میخوا  کفش بخر 

 همونطور که دنبالم میومد گفت: پس لباس چی؟

 مشخرید _

 چی؟ _

 از یه لباس خوشم اومد و خریدمش _

 ولی من که ندیدمش _

 بهش نگاهی انداختم و گفتم: تو چرا باید ببینیش؟

 دستی به موهاش کشید و گفت: چون شما نمیدونی چه لباسی مخصوص کدو  مجلسه _

 من ورش چی بود؟

 من ورب چیه؟ _

 من باید لباستو ببینم، همین حاال _
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 !!کوهیااار؟؟ _

 :پوفی کرد و کمفه زل زد به چشمامو این بار با ممیمت گفت _

فقد میخوا  بگم تو االن بزرگ شدي، اصمً درست نیست تو جشن نیما یه لباس نامناسا  

 بپوشی

 تعجبم و که دید گفت: چرا اونطوري نگا  میکنی؟

 چرا واست مهمه این چیزا؟؟ _

 ....چون _

 بقیه حرفش و خورد و برگشت اون طرف

 به سینه شد  و پرسید : چون چی؟؟ دست

 :برگشت نگا  کرد و گفت

 ....چونححح چون

 ....نفس تو سینم حبس شد، یعنی میشه حرف دل منو همین حاال بزنه؟؟

 چون دختر خالمی و من دوست ندار   ریبه ها به دختر خالم نگاه بد کنن _

 ....یشتر شبیه آه بودنفسمو ول کرد  بیرون، اونم با هزار حسرب، نفسِ بیرون اومد  ب

 ...این جوابی نبود که من میخواستم بشنو 

 ...لعنت بهت کوهیار لعنت
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 ...بیخیال قضیه شد  و با گفتن لباسم مناسبه به راهم ادامه داد 

 :همونطور که به دنبالم میومد گفت

 مطمئن باشم؟؟

  یعنی این همه حساسیتش فقد همون یه دلیل رو داشت؟

 ...آره _

 

با اون لباس عروس پفی پفی خوشتتتگل تر از همیشتتته به ن ر          به رویا    نگاهی انداختم، 

 میرسید

 امروز واقعاً خوشحال بود 

نیما داشت داماد میشد، نیمایی که تو این مدب همیشه و همه جا با من بود مثل یه برادر     

 بزرگ تر

 ...اونقدر خوشحال بود  که دلم میخواست گریه کنم

 :و گفت رویا از جلو آینه بلند شد

 من امروز یه چیزیو نفهمید 

 با تعجا گفتم: چی؟

 اینکه عروس منم یا تو _
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 با لبخند بغلش کرد  و گفتم: یه ماه مجلس داریم اونم تویی دیگه

 ولی تو خوشگل تر شدي _

  :با خنده ازش جدا شد  و گفتم

 خا اینکه حسودي نداره

 حاال من یه چیزي گفتم تو باورب نشه _

 آد  بشی؟تو نمیخواي  _

 مگه تو شدي؟ _

 نه _

 ...هر دو زدیم زیر خنده

 :همون لح ه آرایشگر بهمون نزدیک شد و با مهربونی گفت

 خوشگل خانوما، االناس که آقا داماد برسن، گفتم که آماده باشین

 رویا هم متقابمً با لبخند رو به آرایشگر گفت: چشم مرسی از خبر دادنت نازنین جون

 نگاهی انداختمتو آینه به خود  

 ...آرایشگر با مهارب جلوي موها  رو صاف کرده بود و پایین موها  رو فراي درشت

از دو طرف یه تیکه از موها  و پیچ داده بود و برده بود عقا و با یه ستتنجاق ستتر طمیی 

 بسته بود
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 ...آرایشمم مطابق رنگ لباسم بود، یه آرایش دخترونه

 یا با دلهره گفت: واااي آوا نیما اومدداشتم با موها  ور میرفتم که رو

 خندید  و گفتم: خا حاال چرا اینقدر هولی؟؟

 نمیدونم چرا استرس دار  _

 واستا من اول بر  بیرون

 رویا سري تکون داد و منم رفتم به سمت در

 در و که باز کرد  با دیدن نیما تو کت و شلوار دامادي دلم  نج رفت

 ...طاقت نیاورد  و پرید  بغلش

 ...از شوق زیاد اشک تو چشما  حلقه بست

 نیما مردونه بغلم کرد و گفت: آبجی خوشگلم چه ناز شده

  :از بغلش اومد  بیرون و گفتم

 من همیشه ناز بود 

 گوشم و گرفت و گفت: دیگه روتو زیاد نکن برو رویا رو بیار، وقتمو نگیر

 ه بودفیلمبردار که منت ر وایستاده بود از کاراي ما خندش گرفت

 آخ آخ تو روز عروسیتم آد  نمیشی نه؟ _
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 صدایی از پشت نیما اومد که گفت: این کمً آد  بشو نیست

 ...صداي کوهیار بود ولی هنوز تو دید  نبود

نیما گوشمو ول کرد و گفت: دست شما درد نکنه داداش، رادی نبود  منو در حد فرشته   

 بدونی

 ا رفت کنار من تونستم کوهیار و ببینماز حرف نیما همه خندیدیم ، همین که نیم

 ...میون خنده هر دو به هم نگاه کردیم

با دیدنش تو اون کت و شلوار مشکی با بلوز مشکی و کراواب طمیی که خودش خواسته      

 ...بود سِت کفش و کیف من باشه، قند تو دلم آب شد

 ...مردونه و با جذبه بود مثل همیشه

یه اخم ظریف، نگاهش هم برق ردتتتایت داشتتتت هم     اونم داشتتتت نگا  میکرد ولی با   

 ناردایتی

 ناخودآگاه موهامو آرو  ریختم جلو  تا یقه نسبتاً باز  دید نداشته باشه

 همون لح ه با حرف نیما به خودمون اومدیم

 اگه دید زدنتون تمو  شد بگید عروس من بیاد _

ستم نیم        شده در حالی که میخوا سرخ  صورتی  شد ، با  ستا  خفه   از خجالت آب  ا رو با د

 کنم پرید  داخل و به رویا گفتم که بره بیرون
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بعد از چند دقیقه فیلمبرداري نیما اینا رفتن ، داشتتتم با لبخند به رفتنشتتون نگاه میکرد   

 که همون کوهیار جلو پا  زد رو ترمز و با اخم گفت: سوار شو

  مردد موند ، این چرا همچین میکرد؟

 طر لباسم باشه ولی مگه اولین باره که منو اینطوري میبینه؟البته حدس میزد  که بخا

 ...با صداي بلندش که گفت: مگه با تو نیستم آوا، از ترس سریع سوار شد 

 پاشو رو گاز گذاشت و به سرعت از اونجا دور شد

ستتتکوب کرده بود و حرفی نمیزد، منم ترجیف داد  حرفی نزنم ولی بعد از مدتی دید     

 اه میرهمسیرو داره اشتب

 واسه همین گفتم: باغ که این طرف نیست

 باغ نمیریم _

 با تعجا گفتم: یعنی چی؟ پس کجا داریم میریم؟

 خونتون _

 تعجبم دو برابر شد

 میفهمی چی میگی کوهیار؟ _

 همون لح ه جلو خونمون پارک کرد

 پیاده شو _
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 تا نگی چی تو فکرته پیاده نمیشم _

 بریم داخل بهت میگم _

 همینجا _

 از ماشین پیاده شد و اومد در سمت منم باز کرد و گفت: پیاده شو

 !با لجبازي گفتم: نه تا وقتی بگی چه خبره؟

 منو بیشتر از این عصبی نکن آوا، بیا بریم داخل کارب دار  _

شین پیاده          دایتی از ما صبیش کنم، با نار شتر از این ع ست بی منم چون واقعًا دلم نمیخوا

 ز کرد شد  و در خونه رو با

 مچ دستمو گرفت و منو کشون کشون برد داخل خونه

 ...کوهیار یواش تر، من با این پاشنه ها نمیتونم _

 در خونه رو باز کرد و یک راست منو برد داخل اتاقم

 حاال دیگه خودمم عصبی شده بود 

 با عصبانیت گفتم: هیچ معلو  هست داري چیکار میکنی؟

 راب شلواري بپوشنفسش و فوب کرد بیرون و گفت: جو

 با گیجی گفتم: چی؟

 نشست رو تختمو آرو  گفت: جوراب شلواري بپوش _



                 
 

 

 zahra.N  |آواي احساس رمان 

 

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

 کنید

 

372 

 

 خدایا یعنی باور کنم چون فقد دختر خالشم اینقدر حساسه؟؟

 نمیدونستم خوشحال باشم یا ناراحت، عصبی باشم یا ذوق زده

 فقد میدونستم باید بفهمم همه این دوگانگی رفتاراشو

 نمیخوا  _

 ه با اخم  لیظ، فقد با یه اخم ظریفنگا  کرد، ن

 خستگی رو از چشماشم میتونستم بخونم

 آوا؟_

 اینقدر قشنگ گفت اسممو که یه لح ه خواستم بگم جانم

 ولی بجاش سکوب کرد 

 بلند شد و اومد رو به رو  وایستاد

 باز  آرو  گفت: مگه نگفتی لباسم مناسبه؟؟

 به سر تا پا  نگاهی انداختم و وا _

 

 که حرصشو بیشتر در بیار  گفتم: خا هست دیگهسه این

 من به حرفت اعتماد کرد  _

 منم درو ی نگفتم _
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 چشماش رفت سمت یقه لباسم

 ...ناخودآگاه دوباره آرو  موهامو ریختم جلو ، نگاشو سُر داد دوباره به چشما 

 از ن ر خود  مناسبه _

 ...دلم داشت میسوخت واسه اون نگاه خسته و نگران

 ...انداختم پایین، زیر سنگینی نگاهش کم میاورد  مثل همیشهسر  و 

 

 یه قد  بهم نزدیک شد و گفت: جوراب شلواریت کجاست؟ من میار  واست

 گفتم که نمیپوشمش _

 عصبی شد و داد گفت: ولی تو گفتی لباست مناسبه

  منم بلندتر از خودش گفتم: چرا اینقدر نگران لباس پوشیدن دخترخالتی؟

 گفت: چون دوستش دار  با فریاد

 ...هنگ کرد ، نفس کشیدن یاد  رفت، اصمً مرد 

 کوهیار چی گفته بود؟؟

 منو دوستم داره؟ یعنی واقعاً اونم منو دوست داره؟

 ...خدایا کاش میشد زمان و همینجا متوقف کنی

 ...انگار خودشم تو شُک بود، انگار خودشم باورش نمیشد
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 میکرد  نه صدایی از  در میومد سر جا  خشک شده بود ، نه حرکتی

 با ناباوري داشتم به چشماي حیرب زدش نگاه میکرد 

 چند قد  از  فاصله گرفت و نشست رو تخت

 آرو  دستش و برد الي موهاش و گفت: لعنت به من

 چرا؟ چرا داشت به خودش لعنت میفرستاد؟ چرا؟

 ...دوباره تکرار کرد: لعنت به من

  که از جاش بلند شتتتد و بدون نیم نگاهی از اتاق رفت          با تعجا داشتتتتم نگاش میکرد   

 بیرون

 با قدمایی کُند خودمو به تخت رسوند  و نشستم روش

  چرا لعنت میفرستاد؟ چرا یهو رفت؟

 یعنی نمیخواست اون حرفو بزنه؟ یعنی پشیمون شد؟

 ...خدایا خدایا دار  دیوونه میشم، امروز وقتش نبود، امروز روز خوبی باید میشد

 ا صداي زنگ گوشیم به خود  اومد ب

  :مامان بود که با نگرانی میگفت

 معلو  هست کجایی دختر؟ جشن شرور شده، چرا نمیاین شما؟

 ...فقد تونستم بگم داریم میایم و قطع کنم
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  چرا گذاشت رفت؟ چرا؟

  چرا گفت لعنت به من؟

 چرا نگاهش پر از پریشونی و پشیمونی بود؟

 و تا صبف به این چند دقیقه فکر کنم دلم میخواست تنها باشم

 ولی االن وقتش نبود و باید میرفتم، باید میرفتم و به جشن نیما و رویا میرسید 

از جا  بلند شتتد  و رفتم ستتمت در بعد از کمی مکث دوباره به عقا برگشتتتم و بعد از   

شلواریم       شوهاي کمد  رفتم و جوراب  سمت یکی از ک و رکلی کلنجار رفتن با خود  به 

 ...کشید  بیرون

 

 از دور داشتم به نیما و رویا نگاه میکرد ، چقدر خوشحال بودن

 ...این خوشحالیشون منم شاد میکرد، با اینکه اصمً اوداعم واسه جشن خوب نبود

 چشم چرخوند  دور باغ ولی از کوهیار خبري نبود

یچ وجه   کم کم داشتتتت باور  میشتتتد که اون حرف یهو از دهنش پریده و خودش به ه     

 اعتقادي بهش نداره

 یاده وقتی افتاد  که سوار ماشینش شد ، حتی نگاهمم نکرد

 ...تا خوده مقصد حتی کلمه ایم حرف نزد

 اعصابم دا ون بود، خسته شده بود  از این رفتارایه دوگانه
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 دختر  اینجا چرا واستادي؟ _

 برگشتم و به چهره مهربون عمو ردا نگاه کرد 

 جشنشون زیادي سوب و کور شده یمرحقحصبیا بریم ب _

 ...خندید ، یه خنده مصنوعی

 افتخار نمیدي؟ _

 یدن ندار رحقحصعمو جون من خیلی خستم اصمً حال  _

 عمو ولی بیخیال نشد و دستم و کشید و باها  رفتیم وسد

 یدن با عمو ردا، با هم رفتیم به سمت بابا و دوستاشرحقحصبعد از 

 جمع دوستاموندختر  دیگه نمیخوا  ببرمت تو  _

 با تعجا گفتم: چرا؟

چون میترسم یه خواستگار دیگه واست پیدا بشه، مثل االن که اون آقا پسر خیره شده        _

 ...بهت

 :چپ چپ نگاش کرد  و با اعتراض گفتم

 ...عموووو

 ...عمو خندید و با یه چشمک از  دور شد
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سم دست تکون میده که بر  پیششون، ب      صمً حوصل  از دور مامان و دید  که وا ه  ا اینکه ا

 نداشتم ولی مجبوري رفتم و پیش مامان و خاله نشستم

 ...خاله با تحسین نگا  کرد و گفت: امروز عالی تر از همیشه شدیا

 ...لبخندي به صورتش پاشید  که با دیدن عسل و کوهیار خنده از رو لبا  محو شد

 ...دستاي عسل دور بازوي کوهیار قفل شده بود

 مو گرفت و به پشت سرش نگاه کردخاله رد نگاه

 با حرص زیر لا گفت: باز این دختره خودشو چسبوند به کوهیار

هه خاله جان شتتتما هم دلت خوشتتته ها، خا بن رب کوهیار نمیتونه کاري کنه که اون                 

  دختره نچسبه بهش؟

 ...حتماًححح حتماً خودشم

  :داشتن بهمون نزدیک میشدن که رو به جمع گفتم

   پیش نیما اینامن یه سر میر

 ...سریع از جمع فاصله گرفتم و رفتم به طرف جایگاه عروس و داماد

 یکی از دوستاي نیما پیشش بود و داشتن با هم میخندیدن

 !!!تا چشمش به من افتاد گفت: سیندرالي مجلس کم پیدایی

 دوستش برگشت سمتم
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 همون پسري بود که عمو ردا حرفش و میزد

ه نیما زد  و گفتم: اصتتمً باور  نمیشتته تو یه الف بچه دوماد   بیخیالش شتتد  و لبخندي ب

 شدي

 رویا پقی زد زیر خنده

 :همون لح ه نیما اخم مصنوعی کردو رو به رویا گفت

 ساکت باش دعیفه، زن باس سنگین باشه

 :از رفتارش بلند خندید  که رو به من گفت

 نه مثل این سبک و جلف

 :اومد  یه چی بارش کنم که دوستش گفت

 نیما معرفی نمیکنی؟

 

 نیما لبخندي زد و گفت: دختر عمه شیطون من آوا

  :و به پسر اشاره کرد و گفت

 و دوست شیطون تر  ایمان

 خند  گرفت، واقعاً به قیافشم میخورد که شیطون باشه

 دستشو سمتم دراز کرد و گفت: از اینکه جفتمو امشا پیدا کرد  خوشحالم
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 :شده نگاش کردیم که گفتهر سه تامون با چشماي گشاد 

 بابا من ور  اخمقامون بود

 خندیدیم، معلو  بود مثل نیما شیطونه

 منم دستشو فشرد  و گفتم: دوستاي نیما همه مثل خودش خل و چلن

 ن ر لطفتتون بانوو _

 دوباره همه خندیدیم که همون لح ه کوهیار بهمون نزدیک شد

 نیما زیر لا گفت: اوه اوه صاحبش اومد

 خندیدو من با تعجا گفتم: چی؟ رویا

 نیما جوابمو نداد و رو به کوهیار گفت: کجایی پسر؟

 نیم نگاهیم به کوهیار ننداختم و با ببخشیدي از جمع جدا شد 

 دلم نمیخواست یه لح م پیشش بمونم

شینمو زار زار       شه ب ست یه گو این چندمین بار بود که منو به بازي گرفته بود، دلم میخوا

 یه  م بزرگی رو دلم چنگ میزدگریه کنم، 

 ...خدا کنه جشن زودتر تمو  بشه

 با صداي ایمان به خود  اومد 

 میشه یه نوشیدنی با هم بخوریم؟ _
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خواستتتم بگم ببخشتتید حوصتتله ندار  ولی یاده رفتاراي امروز کوهیار افتاد  و با لبخند    

 !!گفتم: چرا که نه

به       قال برداشتتتت و منو  تا آب پرت جاي خلوتی بود     از رو میز دو  که  نار دیوار  میزه ک

 راهنمایی کرد

 بیشتر از اینکه بهت بخوره شیطون باشی، قیافت نشون میده که یه پارچه خانو  باشی _

 :لبخندي زدمو بی رودربایستی گفتم

 ولی قیافه شما کاممً مشخصه که مثل نیما شیطونید

 با صدا خندید و گفت: خوبه کم کم داري زبونتو نشون میدي

 حاال کجاشو دیدي _

 باز خندیدو خواست چیزي بگه که صداي عمو ردا نداشت ادامه بده

 دختر  بیا کارب دار  _

شحال            سمتمو گفت: خو شم که ایمان یه کارب گرفت  ستم بلند  شیدي گفتم و خوا ببخ

 میشم اگه کاري داشتی یا به مشکلی برخوردي باها  تماس بگیري

 ...رض این حرف و زده باشه، شیطون بود ولی مؤدببه قیافش نمیخورد از روي قصد و ق

 با لبخند کارب رو ازش گرفتم و بعد از تشکر رفتم به سمت عمو ردا

 چیزي شده عمو؟ _
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 هیچی نشده یه خواستگار دیگه واست پیدا شد؟ _

 :خندید  و گفتم

 نخیر بحث این چیزا نبود

 حاال چرا صدا  زدین؟

 کوهیار کارب داره _

 !!!با من؟؟؟با تعجا گفتم: 

 بعله با شما؟ _

 اخم کردمو گفتم: با من چیکار داره؟

 چیزي شده؟ _

 نه مگه چیزي باید بشه؟ _

 پس چرا اخم کردي؟ _

 راست میگفت، اصمً حواسم نبود و ناخودآگاه اخم کرده بود 

 خنده اي کرد  تا از جریان دور بشه

 حاال کجا هست؟ _

 عمو که مشکوک نگاهم میکرد گفت: تو ویم
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 باشه اي گفتم و از جلوي چشماي عمو فرار کرد 

 ...اوووف بخیر گذشت

 یعنی چیکار  داره؟

 ...دلم نمیخواست بر  ولی از طرفی بدجور کنجکاو بود  که چیکار  داره

 وارد ویم شد ، تک و توک توش آد  در حال رفت و آمد بود

 بود به سمت پله ها رفتم، کوهیار بی قرار باالي پله ها وایستاده

 دوباره چی شده؟

 خدایا باز قراره چی پیش بیاد؟

 ...این قلا دیگه جاي شکستن نداره

 ...منو که دید ساکت نگاهم کرد و بعد از گفتن بیا تو اتاق خودش رفت

 دو دل بود  که بر  یا نه، اصمً مگه حرفیم واسه گفتن مونده؟

 اگه قرار بود حرفی بزنه چرا تو ماشین سکوب کرده بود؟

 ا منو تو اون لح ه با این همه احساس مبهم تنها گذاشته بودچر

 ...تو فکر بود  که دستم کشیده شد

 

 منو به سمت اتاق برد و پرتم کرد داخل
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 اخم  لی ی ناخودآگاه رو پیشونیم جا خوش کرد

 لحنم به طرز عجیبی سرد و سخت شد

 معلو  هست چه  لطی میکنی؟ _

 بهم نزدیک شد و گفت: من یا تو؟

 وي الکل مشاممو پر کردب

 مستی؟ _

 چرا همش از  فرار میکنی؟ _

 !!میگم مستی _

 ....فرار کردنت یه طرف، جلوي من با اون پسره _

 سرشو برگردوند و دست کشید تو موهاش

چی داشت میگفت؟ دیگه داشتم از دست این حرفاش دیوونه میشد ، صورتم هر لح ه        

 عصبی تر میشد

 میگم که مستی _

 ریاد گفت: مست نیستم آوا مست نیستمیهو با ف

 به خود  جرأب داد  و حرفمو زد 
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اگه مستتت نیستتتی پس باید بدونی زیادي داري روي دختر خالت حستتاستتیت به خرج   _

 میدي

  :کمفه دستی به صورتش کشید و خیلی آرو  بدون ذره اي عصبانیت گفت

 من پیشت اعتراف کرد ، واست ارزش نداشت؟

 آتیشی شد  با این حرفش بیشتر

  :صدامو بلند کرد  و گفتم

واقعاً جالبه، میاي اعتراف میکنی بعدش طوري رفتار میکنی که از گفتت پشتتتیمونی، بعد  

با دخترعموي              باها  حرف نمیزنی، بعدش  یه کلمه هم  باغ  تا خوده  ستتتکوب میکنی و 

 عزیزب دست به دست جلوي من رژه میري

 ....حاال اومدي میگی چرا با اون پسره

 ستمو رو پیشونیم گذاشتم و چشما  رو بستمد

 سر  داشت منفجر میشد

 ...بدجور درد میکرد

 پسره از خود رادی ببین منو به کجا کشونده بود

 صداي آرومش به گوشم رسید

 من تو این مدب داشتم فکر میکرد  _
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 دلم میخواست با فکر بیا  سمتت

میکرد؟ یعنی وقتی گفت  من ورش چی بود؟ یعنی واستته دوستتت داشتتتن من باید فکر   

 دوستم داره هنوز فکراشو نکرده بود و بخاطر همین به خودش لعنت میفرستاد؟

شته باشه یا           یعنی بعد از گفتنش پشیمون شده و نشسته فکر کرده که میتونه دوستم دا

 نه؟؟

 همه این فکرا باعث شد تلخ بشم، تلخ مثل زهر

 فقد تونستم بهش بگم

 کوهیار ازب متنفر  _

 ي حیرب زدش منو به خود  آوردچشما

 خواستم از اتاق خارج بشم که بازومو سفت چسبید و صدا  کرد

 آوا؟؟ _

شتم                  ست دا شتم ولی ته دلم دو شاید  دیگه ندا شتم، نمیدونم  ست دا شو دو صدا زدن

 دوباره صدا  کنه

 از من متنفري؟ _

 اینقدر آرو  و قشنگ این جمله رو ادا کرد که اشکا  دونه دونه ریخت

 اومد جلو  وایستاد و با دستاش صورتمو قاب گرفت خیره شد به چشما 
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 نگاهش کرد ، چشماي طوسیش حاالي توي دریایی از خون گیر افتاده بودن

 چشماش دیگه کدر و نامهربون نبود

 از همیشه آرو  تر بودن

 آرو  اجزاي صورتمو کاوید و چشماش رو لبا  قفل شد

 کوبش قلبمو به ودوح میشنید 

 ...نه آوا نهححح ایندفعه قوي باشححح محکم باشحححح نذار مثل دفعه قبل بشه

 ...صداي ظریف دخترونه تو گوشم پیچید

 ....الووو کوهیار

 دستاي عسل دور بازوش

 ....خنده هاشون

ون شبی که همین کارو باها  کرد تا بهم بفهمونه که بهش احساس    یاد اون شا افتاد ، ا 

 دار 

 حتماً باز  میخواست بازیم بده و بعدش بگه دیدي از  متنفري نیستی

 ...قطره اشکی از چشمم چکید

 ....نهححح نه

 ...تو یه لح ه به خود  اومد  و به شدب هولش داد  عقا
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 چشماي متعجبش رو چشما  زو  بود

 ونیش نشسته بود و مبهوب کار  بودعرق رو پیش

 به حرف اومد ، احساس کرد  این حرف رو نزنم دق میکنم

 هه کور خوندي که بخواي دوباره بازیم بدي _

  :یه قد  بهم نزدیک شد و گفت

 ....آوا باور کن من

 دستمو برد  باال و گفتم: هییییس نمیخوا  چیزي بشنو 

 از اتاق زد  بیرونبدون منت ر موندن عکس العمل اون سریع 

 

اون شا عروسی واسم زهرمار شد، ولی تا جایی که میتونستم سعی کرد  زهرمار بقیه         

 !نکنم، کوهیار  دیگه ندید ، اصمً نفهمید  چی شد؟ کی رفت

 ....از عروسی هم اینقدر که فکر  درگیر بود چیزي نفهمید 

 ه میکرد کنار پنجره اتاقم بود  و به بارون نم نمی که میبارید نگا

 ...هوا خیلی سرد شده بود انگار قرار بود امشا برف بیاد

 این هوا منو بیشتر دلتنگ میکرد
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 ...دلتنگِ چیو کی، نمیدونم

شت              شماره ناشناسی که دا شتم و به  با صداي گوشیم به خود  اومد  و از رو میز برشدا

 زنگ میزد نگاه کرد 

 با شَک جواب داد : بله؟

 د  که قاب کنی بزنی به دیوار اتاقت؟یعنی اون کارب و دا _

 با تعجا گفتم: ببخشید آقا مثل اینکه اشتباه گرفتین

 اشتباه چیه؟ پاک ما رو فراموش کردیا، بابا منم ایمان _

  :لبخند خسته اي زد  و گفتم

 واقعاً فکر کردي کارتتو قاب میکنم میزنم به اتاقم؟

 چه عجا ما رو یادب اومد _

 و دیگه نداشتم، این روزا حوصله هیچ چیزو هیچ کسی رو نداشتمحوصله کل کل با این

 شمارتو از نیما گرفتم، تازه ازش اجازه گرفتم که امروز ببینمت _

 با تعجا گفتم: واسه چی میخواي منو بیینی؟

 همینطوري خا، نکنه فکر کردي عاشق چشم و ابروب شد  _

 ار ببخشید ولی من امروز اصمً حوصله بیرون اومدن ند _

 حتی اگه کار  خیلی مهم باشه؟ _
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 همین حاال گفتی همینطوري میخواي منو ببینی که _

 نه جدي یه کار مهم باهاب دار  _

 باشه، کی و کجا؟ _

 قهوه تو دستم رو مزه مزه کرد ، طعم شیرین و گرمش حالمو بهتر کرد

 خیلی خوشحال شد  که دوباره دیدمت _

 منم همینطور _

 :خوردو گفت اونم یکم از قهوشو

 چون میدونم امروز بی حوصله اي پس میر  سر اصل مطلا

 :سري تکون داد  که گفت

 یه خواهشی ازب داشتم، امیدوار  درخواستم رو رد نکنی

 با تعجا گفتم: چه درخواستی؟

 جدي شده بود، اینو از اخماي میون پیشونیش میشد خوند

 ...دیگه از اون پسر شیطون خبري نبود

 اره، یه جراحی خیلی سنگین داره، چند وقتیه بیمارستان بستري شدهدوستم بیم _

 با تأسف گفتم: اي واي خدا شفاشون بده، حاال چه کاري از من ساختس؟
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  مگین نگاهم کرد و گفت: پسر خالت دکترشه

 جا خورد 

 ولی عملش نمیکنه _

 ...بیشتر رفتم تو بُهت

 با تعجا گفتم: چرا؟

یدیم دلیلش چیه، جواب درستتتتی نداده و گفته دکتراي      نمیدونم، هر بار ازش پرستتت   _

 بهتري هم هستن که میتونن از عهده عملش بر بیان

 ...بخاطر همین سپردتش به یه دکتر دیگه

 ...ولی از خیلیا شنیدیم که اون تو کارش استاده، مادرش داره دق میکنه

 ...پدرشم چند وقت پیش بر اثر یه سانحه قطع نخار شده

 ...مان خیلی ناراحت و متأسف شد ، دردسر پشت دردسراز حرفاي ای

 از رفتاراي کوهیار سر در نمیاورد 

 واقعاً واسه چی عملش نمیکنه؟

 اومد  ازب خواهش کنم که باهاش صحبت کنی، نیما گفت تو میتونی بهم کمک کنی _

 ....متعجا شد  از این حرف نیما، با تعجا گفتم: آخه من چطور

  :حرفم رو برید و گفت
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 خواهش میکنم فقد همین یک بار کمکم کن

 ...شما خودتون باهاش صحبت کنید بهتره _

یه بار رفتم مطبش تا باهاش صحبت کنم، تا فهمید واسه چی اومد  جوابم کرد و گفت   _

 که بر  بیرون

 گیج شده بود ، هم از رفتاراي کوهیار هم از اینکه ایمان از  میخواست تا بر  به مطبش

 االن نرفته بود ، منی که طاقت دیدنشو نداشتم منی که تا

 اعصابم داشت بهم میریخت

 ...باید فکرمو متمرکز میکرد 

 اگه اینو امضا کنه یعنی قبول کرده _

 به برگه جلو رو  نگاهی انداختم

 ...مردد بود ، نمیدونستم چطور بهش بگم نه

 رو در رو بشمدلم میخواست با قاطعیت به ایمان بگم نه من نمیخوا  با اون 

 ولی انسانیتم چنین اجازه اي بهم نمیداد

 ...خودمم کنجکاو بود  که بفهمم به چه دلیل عملش نمیکنه

 

 همین که نشستم تو تاکسی سریع به نیما زنگ زد 
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 :تا گوشی رو جواب داد گفت

 سرِ من  ر نزن برو با اون پسر خالت صحبت کن

 :نفسم رو فوب کرد  بیرون و گفتم

 ن نیما؟ این چه کاري بود که بدون مشورب با من انجا  دادي؟آخه چرا م

 خا بعید میدونم کوهیار رو حرفت حرفی بزنه _

 ...خنده پر حرصی کرد  و گفتم: خیلی خوش خیالی

 حاال توا  امتحانتو بکن _

 این رفتارا ازش بعیده _

 منم خبر ندار  جریان چیه _

 ...خیل خا آدرس مطبشو بده _

 پزشکان پیاده شد  و رفتم داخل آسانسورجلوي ساختمان 

 دکمه شماره پنج رو زد  و منت ر موند 

 ...اولین باري بود که میرفتم مطبش

 استرس امونم رو بریده بود

 دهنم خشک شده بود
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 ...اصمً نمیدونستم قراره چی بهش بگم

 با تردید و ترس وارد مطا شد 

 رد تا برهمطا خالی بود و منشی هم داشت وسایمشو جمع میک

 سم  کرد  که با لبخند جوابم رو داد

 ببخشید آقاي دکتر هستن؟ _

 بله هستن، نوبت قبلی داشتین؟ _

 نه کار خصوصی داشتم باهاشون _

 پس چند لح ه منت ر بمونید چون کسی داخل هستن _

ستتري تکون داد  ونشتتستتتم رو صتتندلی که همون لح ه در اتاق باز شتتد و از چیزي که  

 ...یدن یاد  رفتدید  نفس کش

 نیلوفر اینجا چیکار میکرد؟

 ...اونم با چشمایی که معلو  بودن گریه کردن

 ...تو شُک بود  و حرکاتش رو زیر ن ر داشتم

 ...یه لح ه جلو در اتاق ایستاد

 متوجه من نشده بود، نکنه اتفاقی واسه خونوادش افتاده بود؟
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سمتش که همون لح ه به     شد  بر   شد و در  با این فکر بلند  حالت دو دوباره وارد اتاق 

 رو نیمه باز گذاشت

ترستتتید  که اتفاقی افتاده باشتتته منم به حالت دو خود  و رستتتوند  به اتاق و به حرفاي  

 ...منشی که میگفت خانو  کجا میري توجهی نکرد 

با چیزي که دید  دنیا رو ستتر  آوار شتتد، تصتتویر رو به رو  مثل پتک محکمی رو ستتر  

 ...فرود اومد

 کوهیار رو به پنجره بود و دستاي نیلوفر بود که از پشت بغلش کرده بود

 باور کردنش سخت بود، در حد دیوانگی، چرا نیلوفرحححح؟؟؟

 ...همون لح ه منشی به من رسید و گفت: خانو  مگه با شما

 انگار اونم با صحنه اي که دیده بود شکه شده بود چون سریع از اتاق رفت بیرون

 ...و نگاه هاي پر از تعجا و ترس کوهیار و نیلوفر من موند 

 ....دستاي نیلوفر از کوهیار جدا شد، قلا منم از سینه

 :کوهیار یه قد  به سمتم برداشت و گفت

 ...آوا

 ...دیگه حتی بن ر  اسمم قشنگ صدا نمیکرد، حالم از خود  و اسمم بهم میخورد

 بیرونمجالی به قد  دومش نداد  و سریع از اتاق زد  
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صتتداي آوا آوا گفتن کوهیار میومد ولی توجهی بهش نکرد  و از پله ها ستترازیر شتتد    

 ...پایین

 

به دور و اطرافم توجهی نداشتتتم، فقد میدویید  دلم میخواستتت از اون مکان خفقان آور 

 دور بشم

 نمیدونم چقدر دویید  و چقدر دور شد  ولی بیشتر از این نفس واسه دوییدن نداشتم

 س زنان یه گوشه ایستاد نفس نف

  ...بارون میبارید

 ....سر  رو گرفتم رو به آسمون و زیر لا زمزمه کرد : خداااا

 هوا سردِ سرد بود ولی دلیلی نمیشد براي کم شدن التهاب درونیم

 ...قد  زد ححح یک ساعتححح دو ساعت

 نمیدونم چقدر

 فقد میدونم که دیگه پاها  حس نداشتن

  ار بار پرسیده بود  که چرا نیلوفر؟؟؟تا االن از خود  هز

 ...هر کسی میتونست باشه جز اون

 ...اصمً به هر کسی میتونستم فکر کنم بجز اون
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 ...باورش سخت بود خیلی سخت، نه تنها سخت بلکه باورش درد  داشت

هوا تاریکِ تاریک شده بود، گوشیم چندین بار زنگ خورده بود و هر بار با دیدن شماره  

 ...بیخیال جواب دادن شده بود  کوهیار

 صورتمو گرفتم رو به آسمون، میدونستم امشا قراره برف بباره

 ...لباسا  خیسِ خیس بودن و بدنم داغِ داغ

 مطمئن بود  که چشما  از گریه زیاد قرمز شده

 نمیدونستم به کجا پناه ببر  که بتونن با این قیافه قبولم کنن

 ...اینا کشوند  قدماي خستم و به طرف خونه نیما

شدي؟ اتفاقی افتاده؟        شده؟ چرا این ریختی  شیدو گفت: آوا چی  رویا با دیدنم جیغی ک

 ...سر تا پاب خیسه

 کمفه سر  رو به چپ و راست تکون داد  و گفتم: حاال میذاري بیا  داخل یا نه؟

 رفت کنارو  ر رکنان گفت: بمون تا واست لباس بیار 

 نیما کجاست؟ _

 بگیرهرفته دوش  _

نمیدونستتتم چطور تو روي نیما نگاه کنم، اي کاش با رویا تنها بود ، اي کاش میتونستتتم  

 به یکی درداي دلمو بگم و از باز سنگینش مثقالی کم کنم
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 ...اي کاش امشا از  تودیف نخوان

 رفتم داخل اتاق و بعد از تعویض لباس کنار شومینه نشستم

 ...د، انگار تا باالیی داشتملرز  گرفته بود، سر  به شدب سنگین بو

رویا لیوان شتتتیر داغ رو به دستتتتم دادو گفت: آوا نمیخواي حرف بزنی؟ دار  از نگرانی  

 میمیر 

با دیدن من چشتتتماش برقی زد، همونطور که            همون لح ه نیما از حمو  اومد بیرون و 

 .... نزدیک میشد گفت: به به ببین کی

 ...با دیدنم حرف تو دهنش موند

 تردید پرسید: آوا اتفاقی افتاده؟ با شک و

 ...حرفی نزد 

 در واقع بغض بود که به گلو  چنگ میزد و نمیذاشت کلمه اي از دهنم خارج شه

 ...لیوان شیر رو گذاشتم کنار

 نیما نشست پیشم و دوباره با نگرانی سؤالش رو تکرار کرد

 و من بی معطلی به آ وش برادرانش پناه برد 

 ...وباره راه خودشون رو پیدا کرده بودنبغضم شکست، اشکا  د

 نیما محکم بغلم کرد و گفت: آوا بگو چی شده؟ به من بگو چی شده عزیز ؟
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 رویا هم نشست پیشم و دستش رو انداخت دور کمر 

 رویا: آوا داري نگرانمون میکنی

 ...از صداش معلو  بود که اونم بغض کرده

  چی میگفتم؟ میگفتم من به کوهیار عمقه دار

 میگفتم بعد از این همه اتفاقاب نتونستم فراموشش کنم

 میگفتم از اینکه نیلوفرو تو بغلش دید  به این روز افتاد ؟

تا             تاق  از بغل نیما آرو  اومد  بیرون که همون لح ه گوشتتتیش زنگ خورد، رفت تو ا

 صحبت کنه

 !رویا هم حاال پا به پاي من اشک میریخت و از  میخواست تا بگم چی شده؟

 ...میگم واست رویا ولی االن نه، خواهش میکنم _

 منو به آ وش کشید و گفت: باشه عزیزدلم تو فقد آرو  باش

 مگه میشد آرو  بودححح؟؟

 نیما بعد از ده دقیقه از اتاق اومد بیرون

 رویا رو به نیما پرسید: کی بود؟

 کوهیار بود _

 سر  به شدب کشیده شد به سمت نیما
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 یکردکمفه داشت نگاهم م

 رویا: خا چی میگفت؟

 گفت داره میاد اینجا، میخواد با آوا صحبت کنه _

 

 :از جا  پرید  و با داد گفتم

  لد کرده توا   لد کردي که گفتی من اینجا ، چرا گذاشتی بیاد؟ ها؟

 رویا: بین شما چه اتفاقی افتاده؟

 نیما: آوا آرو  باش، فقد میخواد باهاب حرف بزنه

  :م به سمت اتاق تا لباسا  رو بپوشم گفتمهمونطور که میرفت

 ...تو هیچی نمیدونی نیما هیچی

 دستم رو گرفت و گفت: کجا؟؟

 میر  لباس بپوشم بر  خونه _

 !!خا لعنتی بگو چی شده؟ _

 به چشماي نگرانش خیره شد ، عمق نگرانی توشون معلو  بود

 ...از خود  بد  اومد که نگرانشون کرد 

 اومد و من نگاه از چشماي نیما گرفتمزنگ خونه به صدا در 
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 رویا رفت درو باز کنه

 :رو به نیما با بغض و ناله گفتم

 نیما من نمیخوا  ببینمش

 همون لح ه کوهیار پریشون وارد شد

 در اومده بود رحقحصلباساش خیسِ خیس بود، موهاي خیسش رو پیشونیش به حالت 

 به تنش فقد یه بلوز سفید تنش بود که از خیسی چسبیده بود

 ...با چشماي پر خون و نگرانش زل زده بود به من

 با دادي که نیما زد کوهیار به خودش اومد و نگاه از  گرفت

 کوهیار میگی چی شده یا نه؟ _

 باید با خودش تنها صحبت کنم _

 :نیما همونطور عصبی دوباره گفت

 تودیف میخوا  ازب

 االن نه _

س    ستامو ول کرد، به  شت و خوابوند   همون لح ه نیما د مت کوهیار رفت و با یه حرکت م

 تو صورتش

 دلم ریخت، شکه شده بود 
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 رویا جیغی زد و کوهیار چند قد  عقا رفت

 :صورب کج شدش رو بلند کرد و دوباره گفت

 میخوا  باهاش حرف بزنم

 اما چشماي نیما عصبی تر از این حرفا بود، تا حاال اینطوري ندیده بودمش

 متشو یقش رو گرفتدوباره حمله کرد س

نداده بود ،         _ جازه اي  یاورده بود، یعنی من چنین ا حاال هیچ کس اشتتتکش رو در ن تا 

 چیکار کردي باهاش؟ ها؟

 مگه بهت نگفتم تا اون قضیه رو حل نکردي سمتش نرو

 مگه نگفتم زودتر تمومش کن؟ هان؟

 من ور نیما کدو  قضیه بود؟ چی داشت میگفت؟

 رویا رفت جلو

 ار میکنی؟ آرو  باشنیما چیک _

 با صداي لرزونی گفتم: کدو  قضیه؟

 سرها به طرفم چرخید

 رو به نیما گفتم: پس توا  خبر داشتی؟ آره؟

 پس داشتید منو بازي میدادید؟
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 توا  میدونستی یه چیزي بین کوهیار و نیلوفر هست؟

 رویا با دهن باز داشت نگا  میکرد، اونم مثل من شکه بود

 سکوب کرده بودن ولی نیما و کوهیار

 ...انگار خیلی وقت پیش با این قضیه کنار اومدن

 چرخید  و به اتاق رفتم

 بعد از برداشتن پالتو  از خونه زد  بیرون و به صدا زدناي رویا و نیما توجهی نکرد 

 :فقد لح ه آخر صداي کوهیار رو شنید  که گفت

 بذارید باهاش تنها باشم

 دلم میخواست بر نمیدونستم دار  کجا میر ، فقد 

 به آسمون نگاه کرد 

 لعنتی پس کی میخواست برف بباره

 حتی از آسمونم شاکی بود 

 ...از اینکه نیما هم منو بازي داده بود داشتم از درون منفجر میشد 

 

 اشکا  مثل ابر بهار میباریدن

 سرد  بود ولی درونم داشت می سوخت
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 چیکار کردي با من کوهیار؟ چیکار کردي؟

 ...نکه این همه پیش بقیه کوچیک شده بود  از خود  بد  اومداز ای

 ...به خیابون خلوب جلو رو  زل زده بود  که دستی محکم منو به عقا کشوند

 آوا؟؟ _

 صدا  نکن لعنتی صدا  نکن

 باید با هم صحبت کنیم _

 دستم رو با عصبانیت از دستش جدا کرد  و به راهم ادامه داد 

   که پشت سر  میومدصداي قدماش رو میشنید

 یه لح ه صبر کن، چرا نمیذاري منم حرف بزنم _

هه حرف بزنی؟ چه دلیلی میتونی داشتتته باشتتی که دستتتاي نیلوفر دور کمرب رو واستتم  

 توجیه کنی؟

 ...من خیلی حرفا واسه گفتن دار  لعنتی _

 پوزخندي زد  و به راهم ادامه داد 

 دوستت دار  _

 ...جا خشک شدقدما  کند شد و سر آخر یه 

 آوا؟ _
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 دستم و گذاشتم رو قلبم

 می کوبید با همه قدرتش

 چند تا مشت آرو  زد  رو قلبم

 نفسم رو داد  بیرون، یه د  و بازد  گرفتم و برگشتم سمتش

 :با همه سردي که تو نگاهم و صدا  بود زل تو چشماشو گفتم

 خیلی ممنون پسرخاله عزیز ولی من احتیاجی به ترحم ندار 

 شتم تا به راهم ادامه بد  که از پشت محکم منو به آ وش کشیدبرگ

 :با عصبانیت خواستم از بغلش بیا  بیرون که گفت

 خواهش میکنم آوا، فقد چند دقیقه به حرفا  گوش بده

 اگه حرفا  رادیت نکرد دیگه جلو چشماب نمیا ، هو ؟ خوبه؟

 ...خواستم یه فرصت دیگه بهش بد ، براي حرف زدن

 چرا ولی عجیا دلم میخواست حرفاش قانعم کنه نمیدونم

 ...اون قدري قانع کنه که مجبور نباشم بگم دیگه جلو چشما  نیا

 ...دستاشو از دور  باز کرد  و همونطور که پشتم بهش بود گفتم: میشنو 

 ...نفس عمیقی کشید و شرور کرد به حرف زدن
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با بودي    روز اولی که دیدمت تو دلم گفتم آوا کوچولوي من چق      _ در بزرگ شتتتده، زی

 درست مثل بچگیاب

 وقتی اولین جمله ها رو بهم گفتی فهمید  هنوز  شیطونی درست مثل بچگیاب

 وقتی از ایران رفتم به خود  قول داد  یه روز برگرد  و تو رو مال خود  کنم

 به مامان همیشه میگفتم تا عکساب رو واسم بفرسته

شون بود ، بعضیا دوستم بودن بعضیا همکمسیم ولی       اونجا دختراي زیادي بودن، با خیلیا

 هیچکدومشون هیچوقت به خلوتم راه پیدا نکردن

 چون خلوتم مخصوص یه نفر بود

 مخصوص اون نگاه معصو  و چشماي شیطون

 وقتی اومد  دید  نیما جامو واست پر کرده

 هم ناراحت شد  هم خوشحال

اراحتم بود  که رفتارب با من مثل قبل  خوشتتحال بود  که یکی برادرانه هواتو داشتتته و ن

 نبود

 ....وقتی فربد ازب خواستگاري کرد دل تو دلم نبود ولی وقتی شنید  جوابت منفی

 ...سکوب کرد

 دوباره ادامه داد
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وقتی چادر ستترب کردي و رفتیم امامزاده وقتی واستته حستتا  اونقدر نگران بودي گفتم   

 هنوز دست نخوردسخدایا شکرب که قلا مهربون و نگاه معصومش 

 وقتی رفتیم شمال همه بدبختیا  از اونجا شرور شد

 نیلوفر اون زمان با من خارج درس میخوند

 به قول خودش تنها آشناش تو مملکت  ریا من بود 

 ...پدرشم چند بار باها  تماس گرفت که هواشو داشته باشم

 بعد یه مدب بهم ابراز عمقه کرد و منم ردش کرد 

 میره با یکی از دوستا  رابطه برقرار میکنه ولی اون بعدش

سر  اومده تقصیر       من دیگه پی گیرش نمیشم تا اینکه منو اینجا میبینه و میگه هر بمیی 

 تو بوده

 میگفت پسره بعد از مدتی که باهاش رابطه برقرار میکنه ترکش میکنه

 میگفت تو باید جلوي کارامو میگرفتی

 پدر  منو دست تو سپرده بود

 ...ت زندگیتو خراب میکنم مطمئن باشمیگف

سکوب دوباره ادامه          شید و بعد از چند ثانیه  سید نفس عمیقی ک ستان که ر به اینجاي دا

 ...داد
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دلم نمیخواستتتت تو رو وارد این جریاناب کنم، بخاطر همین به خود  قول داد  تا این       

 ونديمشکل رو حل نکرد  سمتت نیا  ولی تو هر بار یه جوري دلم رو میلرز

 ...نیما تو همون شمال فهمید جریان چیه

 اونم بهم گفت نباید آوا رو وارد این جریاناب کنی

 ...میگفت دوست نداره تو درگیره این چیزا بشی

کوهیار حرف میزد و من هر لح ه متعجا تر میشتتتد  از این همه داستتتتانی که اتفاق           

 ...افتاده بود و من بی خبر بود 

ب زنگ زدناشو نمیداد  اونم از شمال پاشد اومد مطا، منم آب    چند وقتی بود که جوا _

سریع تر این        ستم هر چه  شتم میخوا ستش، دیگه طاقت دوریتو ندا پاکی رو ریختم رو د

 ...داستان تمو  بشه

 ...تهدیدش کرد ، گفتم ازش شکایت میکنم، هم از خودش هم از خونوادش

 ترسید اینو از تو چشماش خوند 

غل   باور کن ب کاري رو        آوا  که من فرصتتتت هیچ  گاه بود طوري  ناخودآ کردنش خیلی 

 ...نداشتم

 صداي قدماشو شنید  که از پشت بهم نزدیک میشد

 آوا؟ _

 دلم لرزیدححح چرا؟ححح چرا اینقدر اسممو قشنگ صدا میزد؟
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 نمیخواي نگا  کنی؟ _

 چرا دلم میخواست حاال ساعتها بشینم و فقد و فقد نگاش کنم

 ...ید بهم نزدیک تر شد و آرو  از پشت منو کشید تو بغلشسکوتم رو که د 

 ....یه چیزیو میدونی آوا؟؟ _

 ...صداش آرو  و گوش نواز بود طوري که دلم نمیخواست تا صبف از جا  جُم بخور 

ستنت کم آورده بود  ولی تو      _ شا عروسی نیما دیگه کم آورده بود ، جلوي تو و خوا

 واسه همین سریع از اتاق زدي بیرون فکر کردي من دار  بازیت مید 

 آرو  برگشتم سمتش، قلبم با دیدنش دربان تند گرفت

 چقدر خسته به ن ر میرسید

 ...دلم میخواست نوازش کنم اون موهاي خیس و پریشون رو

 ...میخواستم

 فته بود با تمو  وجود میخواستمشحاال که همه ابهاما کنار ر

 ...نگاهم رفت سمت آسمون که دونه هاي قشنگ برف شادیم رو تکمیل کردن

 لبخند نشست رو لبم، نگامو انداختم به چشماش، به چشماي مهربونش

 ...به لباش، به لبایی که خندون بودن

 ...بن ر  زیباترین لبخند دنیا بود
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 :لبهاش از هم باز شد و گفت

 انع کننده بود یا باز  نمیخواي دیگه منو ببینی؟حرفا  ق

 ...از اینکه دیگه نبینمش قلبم فشرده شد

 ...بغضم گرفت

 :میون بغض گفتم

 ...کوهیار

 ...قلبم ایست کرد، واسه چند ثانیه نزد

 :پیشونیش رو چسبوند به پیشونیم و گفت

 ببخشید دست خود  نبود

 ...وااااي نیما سرمو بردي، خود  میدونم چی بگم بهش

 :نیما همونطور که داشت رانندگی میکرد گفت

دیگه نمیدونی، من باید بهت آموزش بد  تا بدونی جلوي یه دکتر وظیفه نشتتتناس                نه  

 چطور برخورد کنی

 وظیفه نشناس جد و آبادته _

 :رویا در حالی که به کل کل ما میخندید گفت

 نیما اینقدر سر به سرش نذار
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 همون لح ه رسیدیم جلو مطا

خواد اون بیمار رو عمل کنه     قرار بود امروز باهاش صتتتحبت کنیم و دلیل اینکه چرا نمی      

 ...بدونیم

 :همین که وارد مطا شدیم نیما گفت

 !!هی واي منححح مُنشیش خانومه؟

با آرنجم زد  تو پهلوش که آخ بلندي گفت و دو ستتته نفري که اونجا نشتتتستتتته بودن          

 برگشتن سمت ما

شریف          شما ت ستین؟ االن به آقاي دکتر اطمر مید  که  سم  آوا خانو  خوب ه شی:    من

 ...آوردین

 بعد از چند دقیقه بیمار بیرون اومد و ما رفتیم داخل

 :نیما صداش و نازک کرد و گفت

 آقاي دکتر دستم به دامنتون چند وقتیه که یه چیزي رو دلم سنگینی میکنه

 انگار درد بی درمون گرفتم، همش حس میکنم یه چیزي کم دار 

شکاش      تو رو خدا نجاتم بدین، بعد  پشت چشمی نازک کرد    و با آستینش مثمً داشت ا

 رو پاک میکرد

 منو رویا فقد به حرکاتش میخندیدیم

 :کوهیار با خنده از پشت میز بلند شد و گفت
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 دردتون فقد یه درمان داره

 واي خدا خیرب بده، چه درمانی؟ _

 اینکه بچه دار بشین _

 پقی زد  زیر خنده

 ...زن بیا یه بچهالهی خدا از بزرگی کمت نکنه منم همش بهش میگم  _

 با دربه اي که رویا به پهلوي نیما زد، نیما خفه شد

 :خند  رو جمع و جور کرد  و گفتم

 پاک یادب رفت واسه چی اومدیم ها؟؟

 هاحوحسنیما: منکه کاري ندار ، همش دست خودتو می

 :چشم  ره اي بهش زد  و به کوهیار که مهربون داشت نگا  میکرد گفتم

 بیماراتو جواب کردیو گفتی عملش نمیکنیراستش شنید  یکی از 

 کوهیار اخمی کرد و گفت: دکتراي دیگه ایم هستن

 خا دلیلت چیه؟ _

 خیره شد به چشمامو گفت: تو نمیدونی اون شخد کیه

 من ورب چیه؟ _
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 نیما: نکنه بچه خودته؟ ها؟

 کوهیار خندید و گفت: نیما گمشو بیرون از اینجا

  تنها باشین؟ نیما: بر  بیرون که شما دو تا

 ...نچ نچ امکان نداره

 کوهیار اونو ول کن جواب منو بده، بیمارا پشت در منت رن _

 :کوهیار پوفی کرد و گفت

 اون بچه ي عموي حسامه

 با چشماي گشاد شده زل زد  به کوهیار

 نیما و رویا با هم پرسیدن: حسا  کیه؟

 کوهیار: جریانش مفصله

 واسه همین عملش نمیکنی؟ _

 :ر من منی کرد و گفتکوهیا

 خا احساس کرد  اگه بفهمی ناراحت بشی

 نیما: اوه اوه داستان داره عشقی میشه، رویا بیا ما بریم بیرون

 چپ چپ نگاش کرد  که دستاي رویا رو گرفت و رفتن بیرون
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 آوا من بهترین دکترا رو بهشون معرفی کرد  _

 کوهیار واقعاً در مورد من چنین فکري میکنی؟ _

ست  شی از اون خونواده ندار  و مطمئنم همه این اتفاقاب جوابه حرص و طمع  در ه دل خو

 زیادیشون بوده ولی رادی نیستم جون کسی به خطر بیفته

 :کوهیار با لبخند بهم نزدیک شد و همونطور که اجزاي صورتم و نگاه میکرد گفت

 هر چی خانومم بگه

 پایین لبخند شیرینی به صورتش پاشید  و سر  رو انداختم

 با دستش چونم رو گرفت و گفت: عه خانو  من خجالتم بلده مگه؟

 ...سري تکون داد  و رفتم بیرون

 :رو به کوهیار که داشت رانندگی میکرد گفتم

 هم اومدیم خونه؟؟آخه االن نمیگن ما دو تا چرا با 

 کوهیار با خونسردي گفت: بگو وسد راه همو دیدیم

 اي بابا من خجالت میکشم، منو سر خیابون پیاده کن _

 خنده اي کرد و گفت: تازگیا خیلی خجالتی شدیا

 ...دست به سینه با کمی حرص صاف سر جا  نشستم

 اري؟آوا خانو  واسه همین خجالت کشیدناته که نمیذاري بیا  خواستگ _
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 نخیر _

 ولی من که اینطور فکر میکنم _

 ...شما اشتباه فکر میکنی _

 زبون دراز _

 یه دنده _

 لجباز _

 لوس _

 خودرأي _

 ...آوا اینطور حادر جواب نباش ممکنه اتفاقاي خوبی نیفته ها _

 ...تو صداش خنده بود

 جیغی کشید  و گفتم: مثمً چه اتفاقی؟

 :اومد  باز  جیغ بکشم که سریع گفت

 ولی من امشبم تحمل میکنم

 یعنی چی امشبم تحمل میکنی؟ یعنی قراره بعد از امشا تحمل نکنی؟ _

 ابروهاشو با شیطنت انداخت باال و گفت: نچ
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 با حرص گفتم: کوهیااااار

 یارولی اون خونسرد همونطور که ترمز کرد گفت: جون کوه

 چشم  ره اي بهش رفتم و از ماشین پیاده شد 

 ...خاله اینا و خانو  بزرگ امشا شا  خونمون بودن

 ...سریع رفتم سمت خونه و منت رش نموند 

شگل خانو             شونم و گفت: خو ست انداخت دور  سمتش اونم د دا رفتم  با دیدن عمو ر

 پس پسر  کو؟

 ...همون لح ه کوهیار  اومد و سم  داد

 :شا  دور هم نشسته بودیم و چاي میخوردیم که عمو ردا رو به بابا گفتبعد از 

 راستش امشا میخواستم در رابطه با مودوعی باهاب صحبت کنم

 سرها همه برگشت سمت عمو ردا

 نمیدونم چرا استرس گرفتم

 ...به کوهیار نگاه کرد  که دید  با لبخند نگا  میکنه

 بابا: بفرما ردا جان

 ...یکی از دوستا  واسه پسرش آوا رو خواستگاري کردعمو ردا: راستش 

 همون لح ه کوهیار به سرفه افتاد، فکر کنم چاي پرید تو گلوش
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 مامان: اي واي خاله جون چی شد؟

  عمو ردا خندید و گفت: چیزي نیست مریم خانو 

 خاله: وا ردا چرا میخندي؟ بچم داشت خفه میشد

 ردش یه چیزه دیگسعمو به من نگاهی انداخت و گفت: اون د

 صورتم سرخ شد و سر  و سریع انداختم پایین

عمو ردا دستی به شونه بابا کشید و گفت: ازب میخوا  ردایت بدي آوا عروسم بشهححح          

 ...تا این پسره خفه نشده

 از حرف عمو ردا تقریباً همه تو شک بودیم که یهو همه شرور کردن به خندیدن

 ون نقشه کشیدیناخاله: پدر و پسر خوب واسه خودت

بابا لبخندي زد و گفت: صتتتاحا اختیاري ردتتتا جان بعد به من نگاهی انداخت و گفت:                

 هرجور دختر  بخواد

 همه نگاه ها کشیده شد سمت من

داشتتتم از خجالت آب میشتتد  که خانو  بزرگ به داد  رستتید با گفتن: مبارک باشتته ان  

 ...شااهلل

 

 انداختمبه آینه و شمعدونی که جلو  بود نگاهی 

 از زیر تور لباس عروسم میتونستم چهره  رق از ردایت کوهیار رو ببینم
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 تو آینه لبخندي بهش زد  که جوابمو با لبخند داد

 ...به خود  نگاه کرد ، خوشحال بود 

 خوشحال از اینکه به کسی که از ته دل دوستش داشتم رسید 

شتنی رو جلو رو  قرار       ست دا شت دو سرنو شتم به     حاال که خدا این  صمیم دا داده بود ت

 ...بهترین نحو ازش استفاده کنم

 ...با این فکر قرآن رو باز کرد  و چند آیه رو با عشق خوند 

 ...صداي بله گفتن من که بلند شد پشت بندش صداي کف و جیغ هم بلند شد

 ...دستاي گر  و مردونه کوهیار رو دستا  قرار گرفت و با عشق به چشما  نگاه کرد

 ...چقدر خوشبخت بود  که این چشمها متعلق به من شدند و من

 پیشنهاد می شود

 مریم علیخانی |رمان جاي مادر  زندان نیست  

 مهم جعفري |رمان کاش نبود   

  Mahbanoo_A |رمان به دنبال انتقا 
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