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 «ه نام اوب»

 

 وریطچ نبودی تو اگه دونم نمی، ساقی اینجایی تو که خوبه خیلی

 کردم می تحمل رو سختی اینهمه

 

 ...اینجام که خوشحالم-

 

 کشید پر ها گذشته به فکرم مریم رفتن با

 یاد به چیزی خودم کردن فوت بابام و مامان که بودم کوچیک

 و هداشت نشتی اتاقشون بخاری که گفتن بهم دیگران ولی ندارم

 شب اون من خوب یا بد شانس از...شدن خفه خواب موقع شب

 زنده من همین برای و بودم مامانم مامان.. جون عزیز خونه

 می زندگی جون عزیز با سالگی 41 تا بعد به اون از....موندم

 با و محال چهار اومدم شد فوت اونم که این از بعد ولی..کردم

 خیلی رو عمو خانواده....کنم می زندگی خانوادش و جالل عمو

 مهربونی قلب ولی خشنه خیلی که این با جالل عمو...دارم دوست

 و خما همه مهربونش نگاه ولی ببینیم خندیدنشو میاد پیش کم داره

 ....کنه می محو هاشو اخالقی بد
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 واقعا سال چند این تو...خوبیه و مهربون زن هم مرجان عمو زن

 مرتضی....نذاشته فرقی هیچ مریم منو بین و کرده مادری حقم در

 پسر اونم...سالشه 41 و تره کوچیک ما از سال 2 هم عموم پسر

 نمی درس اصال و هواست به سر و شیطون خیلی ولی خوبیه

 کرده رها رو مدرسه و درس حاال تا نبود فشارعمو اگه خونه

 من از مریم سنی تفاوت ماه5 با.... عزیزم مریم میمونه..بود

 ولقب دانشگاه هم با....داشتنیه دوست و مهربون دختر....بزرگتره

 ها سختی توی همیشه برام خواهره مثل هستیم همکالس و شدیم

 نحوی هر به خوبیهاشو همه تالفی باید من حاال و.....بوده کنارم

 بکنم شده که

 

 کنم؟ چیکار حاال...افتاد می اتفاق این نباید ساقی...ساقی-

 

 ...  نکن گریه اینقدر خدا رو تو... مریم-

 کن صحبت باهاش...بخواد رو تو بد بابات کنم نمی فکر

 

 گفت بود افتاده سکسکه به گریه شدت از که حالی در مریم

 ....ببخشه منو عمرا من بابای...نمیشناسی؟ رو بابا تو یعنی-

 ؟فهمی می ساقی کشه می منو....رسیده گوشش به حتما حاال تا

 



 

 

 بخوان نگاهم از
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  3  

 ایدب طوری چه دونستم نمی....بود شده منتقل منم به مریم نگرانی

 وبودم کرده گره هم تو دستامو فقط خرد اعصابی با...کنم ارومش

 که صدایی با بود دردسری چه دیگه این اخه...دادم می فشارشون

 گفتم اومد می چاه ته از انگار

 

 گفتی؟ بهروز به-

 اره که گفت سر اشاره با

 

 گه؟ می چی اون خوب-

 می راضیش و کنم می صحبت بابات با خودم من گه می هیچی-

 ونمد نمی....رسیده بابام گوش به حنما حاال تا...ساقی...ساقی...کنم

 شد پیدا کجا از ادم این کله و سر

 

 زا اشنایی این بود شده اشنا بهروز با که بود مدتی مریم بیچاره

 شد شروع دانشگاه احمر هالل انجمن تو مریم و من عضویت

 عضویت این سرانجام و بود انجمن رییس بود سمنان بچه بهروز

 مریم که عشقی.شد تا دو این بین عشق انجمن به امد و رفت و

 تیاراخ که واقعا....نشد ولی نگیره شکل تا کرد رو تالشش نهایت

 ....نیست خودش با ادم دل
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 روبرو بهروز با کرد می سعی مریم که ارم می یاد به رو مواقعی

 جوری یه که خورد می رقم جوری تقدیر دست همیشه ولی نشه

 دلش تسلیم مریم هم باالخره و دیدن می رو همدیگه تا دو این

 ....شد

 

**** 

 

 چیه دلشورم دلیل دونستم می.. داشتم دلشوره صبح از روز اون

 چیزی پس کنم خالی مریمو دل تو خواستم نمی ولی

 رستورانو یه برن هم با بود خواسته مریم از بهروز....نگفتم

 تعجب خیلی کرده قبول مریم فهمیدم وقتی...بزنن حرف

 چه داره باباش از که شناختی وجود با مریم بودم مونده....کردم

 تنم به مو فکرشم از....فهمید می عمو اگه...کرده قبول طوری

 وقرارشون و بگیره تماس بهروز با خواستم مریم از....میشد سیخ

 و بود بهروز دلتنگ حسابی..نکرد قبول مریم ولی کنه کنسل

 بود تابستون...کنه فکر کارش عواقب به نمیذاشت تنگی دل همین

 برای مصمم پس بود ندیده بهروزو که شد می ماه 2 به نزدیک و

 نگذشته رفتنش از ساعتی 2.....کرد ترک رو خونه بهروز دیدن

 برگشت گریون چشمای با که بود
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 کنی؟ می گریه چرا...شده چی....مریممممممم-

 :گفت بکشه نفس درست تونست نمی که حالی در مریم

 دیدنمون ساقی-

 

 :گفتم لرزون صدایی با.بود گرفته وجودمو همه وحشت

 دیدتون؟ گی؟کی می چی-

 

 شوهرش و داییم زن خواهر -

 نباشه طلعت منظورت امیدوارم-

 

 :گفت گرفت می شدت گریش که حالی در مریم

 خودشه-

 

 بد مریم از دیگه یعنی..بود مونده باز تعجب و ترس از دهنم

 و بود مریم رضای دایی زن طلعت اوه اوه!هست هم تر شانس

 داشت پسر یه و دختر تا دو...نداشتن مریم مامان با خوبی رابطه

 و نبودن خوبی ادمای هم اینها تای 3 هر...نیما و نگین و نگار

  بودن جنس بد و منحرف نوعی به کدومهر
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 ومریم همه عوضش در و گرفت نمی تحویلشون کسی فامیل توی

 با و همشون دل توی کینه بود شده همین داشتن دوست خیلی

 بود براشون دستاویز بهترین موضوع این اومده بوجود شرایط

 

 کنم؟ چیکار حاال...ساقی-

 

 :گفتم حرص با

 کردی می گوش اگه...هان...نرو نگفتم مگه...شو ساکت فقط-

 بفهمه عمو اگه میدونی...کردی نمی کنم چه کنم چه حاال

 

 می مریمو فهمید می عمو اگه...بود سخت فکرشم حتی

 متعصبه و غیرتی خیلی عمو.....کشت

 

 .گرفت شدت مریم گریه دوباره

 

 کردمو اروم صدامو همین برای تره خون من از اون دل دیدم

 زود...نباشی خونه اومد عمو وقتی تا کسی خونه برو پاشو: گفتم

 کنم می خبرت شد اروم که اوضاع..نیومده عمو تا باش
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 برم؟ کجا-

 ...داییت اون...خالت خونه برو.....دونم می چه من-

 کنه می کمکت موقعیت این تو دونی می که کی هر

 

 :گفت کردن فکر کمی با مریم

 کنم؟ کار چی مامانو...زهرا خاله خونه میرم

 

 کمکمون بفهمه عمو از تر زود اگه....بگیم بهش چیزو همه باید-

 مریم باش زود....گم می عمو زن به من برو تو..کنه می

 

 نبودی تو اگه دونم نمی ،ساقی اینجایی تو که خوبه خیلی-

 کردم می تحمل رو سختی اینهمه طوریچ

 

 ...اینجام که خوشحالم-

 

**** 

 

 ....بود شده زده وحشت من حرفای شنیدن از عمو زن
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 تربیش صورتش رنگ لحظه به لحظه و گرفت می گاز لباشو دائم

 قند اب لیوان یه براش شدمو بلند سریع...رفت می سفیدی به

 چه هر شدت با در که دادم می خوردش به زور به. کردم درست

 پیچید حیاط توی عمو صدای و شد باز تمامتر

 

 لباشو دائم....بود شده زده وحشت من حرفای شنیدن از عمو زن

 یدیسف به بیشتر صورتش رنگ لحظه به لحظه و گرفت می گاز

. کردم درست قند اب لیوان یه براش شدمو بلند سریع...رفت می

 شد باز تمامتر چه هر شدت با در که دادم می خوردش به زور به

 پیچید حیاط توی عمو صدای و

 

 کجایی؟ مریم...مریم-

 

 مگفت گونه التماس لحنی با افتاد عمو زن نگران نگاه به نگاهم

 

 رو عمو کنید کمک بهم باید شما....کنم می خواهش عمو زن-

 باشه...کنم اروم
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 سر نفس یه و گرفت ازم رو لیوان لرزون دستایی با عمو زن

 عمو که طوری بلند و شد بلند جاش از راسخ عزمی با و کشید

 :گفت بشنوه

 

 اومدم جالل اقا بله-

 

 حرکت عمو زن دنبال به منم.دوید حیاط سمت به سریع و

 کبود عصبانیت شدت از..کرد خالی دلمو توی عمو قیافه.کردم

 زد داد بلند...بود شده

 

 کجاست؟ مریم-

 

 کنه ارومش خواست می که حالی در و رفت سمتش به عمو زن

 :گفت

 

 میزنی؟ فریاد شده؟چرا چی-

 

 کجاست؟ مریم گفتم....بپرس ورپریده دختر اون از-

 

 شده؟ چی...خواهرم زهرا خونه رفته-
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 رفت در سمت به سرعت به و گرفت اوج عمو عصبانیت

 

 ابروی با..میدم نشونش....سر خیره اونجاست؟دختره که مطمئنی-

 کنه می بازی من

 

 و رفتم عمو سمت به بودم ایستاده ساکت لحظه این تا که من

 :گفتم گریه با و گرفتم رو دستش

 میری؟ داری کجا....خدا رو تو عمو-

 

 شیدک دستشو بودم ندیده ازش حال به تا که عصبی حرکتی با عمو

 گشت بر من سمت به ایستادو لحظه یه ولی رفت در سمت به و

 نه؟ مگه دونستی می تو-

 

 کنتل با بود اومده بند زبونم که بودم ترسیده عمو رفتار از انقدر

 جون عمو رو چی :گفتم پته تته و

 

 که این مگه...میاره باال گندی چه داره احمق دختره اون که این-

 چی؟ که شده قایم زهرا خونه و رفته....نرسه بهش دستم
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 ونشوخ ببینمش...درسته طلعت حرفای که کرد ثابت کارش این با

 کرد پاک زمین روی از باید ننگو لکه این...ریزم می

 

 دوید عمو سمت به کرد می گریه که حالی در و عجله با عمو زن

 شده؟ چی مگه...باش اروم جالل خدا رو تو-

 

 و کردی مواظبت همینجوری دخترتو...شده؟ چی پرسی می-

 می...رستوران توی...دیدنش پسر یه کردی؟با بزرگش

 ابرومون....گرفتن می قلوه و دادن می دل فهمی؟داشتن

 بگیرم باال سرمو مردم بین طور چه حاال...رفت

 

 میشدن تر سست هاش زانو لحظه هر و میزد رو حرفها این عمو

 مشت دستاشو و نشست زمین روی زانو با جملهاش شدن تموم با

 کردیم می زندگی ما که شهری توی...کوبید زمین روی و کرد

 نا ملیع بینشون دوستی و بود ناپسندی چیز پسر و دختر ارتباط

 همه خواستم می خدا از...راهه در طوفانی دونستم می...بخشودنی

 بگذره خوبی به چیز

 

**** 
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 بر که بودیم خواسته مریم از بود دعوا خونه توی روز 3 تا

 می بهروز دنبال و بود شده همراه عمو با هم مرتضی...نگرده

 به چی هر...ذاشتیم می سر پشت رو سختی روزای چه...گشتن

 و ریمهم خاستگار گفتم من که وقتی...میشد تر بد گفتیم می عمو

 فکر که شد چیزی اون از خرابتر اوضاع داره دوسش هم مریم

 برم خونه از هم من ذاشت نمی عمو دیگه...کردم می

 قطع بیرون دنیای با رو من ارتباط و بود کشیده رو تلفن...بیرون

 ...بود نسترن اش خاله دختر مریم با من رابط تنها...بود کرده

 

*** 

 

 بخوام ازش و بگیرم تماس مریم با خواست من از عمو باالخره

 ترسیده حسابی...بده توضیح چیزو همه خودش و خونه گرده بر

 و باشه نداشته کاری مریم با بده قول بهم خواستم عمو از بودم

 با جریان از فامیل همه..بود سختی روز چه....کرد قبول هم عمو

 به و بودن گذاشته روش چیز یه هم کدوم هر و بودند شده خبر

 رتبشم میتونست خدا فقط که بود بلبشویی...بودن گفته دیگری

 مریم بودم منتظر و رفتم می راه اتاق توی استرس با.کنه

 حرکت یه با و بودن شده زخم بودم جویده لبهامو بس از....بیاد

 ..افتادن می خون
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 خالی من سر روی سرد اب سطل یه انگار در صدای شدن بلند با

 شدت با انچنان قلبم و کرد لرزیدن به شروع پام و دست شد

 تسم به عجله با..میشندم خودم صداشو که کرد تپیدن به شروع

 هم با خان فریدون شوهرش و خانم زهرا و مریم..رفتم در

 موع..رفتیم پذیرایی سمت به همه... شد راحت خیالم کمی....بودن

 هم نگاه یه حتی ولی کرد علیک و سالم شوهرش و خانم زهرا با

 ات گرفت رو عمو دست و رفت عمو سمت به مریم..نکرد مریم به

 انیتعصب با و کشید بیرون مریم دست از دستشو عمو ولی ببوسه

    زد فریاد

 اونطرف گمشو-

 

 ...بود گرفته اتاقو مریم گریه هق هق

 ببخشید خدا رو تو بابا-

 

 کنم می رسیدگی حسابت به بعدا...شو دور چشمام جلوی از--

 :گفت و کرد وساطت خان فریدون

 

 اشتباه که دونه می هم دش.خو...کرده بچگی...جان جالل-

 ببخشش و بیا کوتاه شما....کرده
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 اشتباهه؟ یه ابرویی اشتباه؟بی-

 

 :گفت بغض از پر صدایی با مریم

 نکردم خطایی کار من....کنی می اشتباه خدا به بابا-

 

 متس به...بره عصبانیت اوج به عمو تا بود کافی مریم حرف این

 فریدون....کرد اون به لگد و مشت زدن به شروع و رفت مریم

 بشه عمو مانع تا کرد می تالش و دوید عمو سمت به عجله با خان

 شده مسخ ادمای مثل من و کرد می داد و جیغ ترس از عمو زن

 ....بودم اتفاقات این ناظر و بودم ایستاده

 

**** 

 

 موع ولی شده اروم اوضاع تقریبا گذشته اتفاق اون از روزی چند

 و صورت های کبودی....کنن نمی صحبت مریم با مرتضی و

 مریم و من ارتباط...میزنن زردی به و شدن بهتر کمی مریم بدن

 یمبر خواستیم اگر هم جایی...کردن قطع کال بیرون دنیای با رو

 همیشه....اومده سراغم دلشوره باز...باشه مرتضی حضور با باید

 ..بوده همینطور
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 عمو......گیرم می دلشوره منم بیفته قراره بدی اتفاق موقع هر

 ال جلوی که این برای خودش قول به و داره خونگی لوازم مغازه

 مغازه میبره خودش با اونو تابستونا بگیره رو مرتضی شدن ابالی

 کرد صحبت شه نمی که مریم با......مغازه رفتن دو هر هم االن

 این توی.. خوابه می یا کنه می گریه یا.رفته فرو خودش توی..

 ولی سوزه می براش دلم.کرده کم وزن کیلو..5...1 شاید روز چند

 متصمی کنم کم دلشورمو که این برای...اد نمی بر دستم از کاری

 کنم کمک عمو زن به و برم گیرم می

 

 خواید؟ نمی کمک عمو زن-

 گه می و کنه می بهم مهربونی نگاه عمو زن

 

 کن پاک رو ها سبزی این کنی کمک خوای می اگه...دخترم بیا-

 زیرش کنم پهن بدین چیزی یه....عمو زن چشم-

 

 ...گه می و ده می بهم بزرگی سینی عمو زن

 این توی بذار-

 میشه بادمجون خورش کردن درست مشغول خودش و
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 ....نمونده جدید ترم نام ثبت شروع تا دیگه هفته 2

 گم می عمو زن به نگران لحنی با...نگرانم خیلی

 

 هب راجع تصمیمش ببینید کنید صحبت عمو با میشه...عمو زن-

 چیه؟ ما دانشگاه

 

 گه می و کشه می اهی عمو زن

 

 یدبر دیگه بذاره عموت دونم می بعید افتاده که اتفاقی این با -

 مریمم به..نشی ناراحت گم می بهت چیزی یه ساقی...دانشگاه

 باشه؟..گی نمی چیزی فعال

 ..............لرزید دلم

 

 گم نمی مریم به چیزی باشید مطمئن....عمو زن شده چی-

 بود شده جمع چشماش توی که رو اشکی که حالی در عمو زن

 :گفت کرد می پاک

 پسرش واسه مریم از رسولی حاج گفت عموت دیشب-

 کرده قبول عموتم و کرده خاستگاری
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 شد خراب سرم روی دنیا حرف این شنیدن با

 رسولی؟ حاج عمو زن...چیییییییی؟-

 

 هام شنیده بر بود تاییدی مهر عمو زن اشکای

 شتباها شما گفته رو دیگه کسی عمو شاید....کنید می اشتباه حتما-

 شنیدید

 

 :گفت گریه میون عمو زن-

 کرد مطمئنم عموت نه-

 

 :گفت چی مگه گفتم گیجی با

 این از هم باید افتاده دهنا توی و کرده مریم که کاری این با گفت-

 ...باشه اینطوری خاستگارای منتظر بعد به

 

 تصادف یه توی پسرش..پسر یه و داشت دختر تا 2 رسولی حاج

 حاج حاال و...بود داده دست از چشمش یه با دستاشو از یکی

 از ات بود گذاشته پیش قدم بود دیده اینطور رو اوضاع که رسولی

 بگیره ماهی الود گل اب
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 رو عمو جلوی ما....کنه نمی کارو این عمو...نداره امکان این نه-

 عمو؟ زن نه مگه..گیریم می

 

 و بود کرده بغض حسابی هم بشینه تونست نمی دیگه عمو زن

 کرد می سعی هم و کنه گریه صدا با خواد می دلش بود مشخص

 خارج اشپزخونه از داشت نشه چیزی متوجه مریم تا باشه اروم

 هر که کردم می نگاه رفتنشو گریون چشمای با منم و شد می

 بهت...دیدیم اشپزخونه ورودی استانه در مریمو همزمان دومون

 گچ مثل صورتش رنگ و بود شده میخکوب خودش جای سر زده

 بغلش و رفتیم سمتش به عمو زن و من همزمان...بود شده سفید

 با هم با سه هر و ترکید اونم بغض ما حرکت این با....کردیم

 اروم مون همگی که کمی....کردیم گریه به شروع بلند صدای

 :گفت و کرد مادرش به نگاهی مریم شدیم

 

 ....کشم می خودمو بکنه کارو این باهام بخواد بابا اگه مامان-

 

 :گفت و کرد مریم به نگاهی عصبانیت با عمو زن

 

 باهات و نگفتم بهت چیزی حاال تا...بزنی حرفا این از نبینم دیگه-

 ..بودی مقصر که دونی می خوب خودت ولی....شدم همراه
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 لتحال شیرمو همیشه برای بگی اراجیف این از دیگه یکبار ولی

 مریم اسم به دختری کنم می فکر و میزنم قیدتو و کنم نمی

 ....میگم راست خدا خداوندی به...نداشتم

 

 داد ادامه کرد می گریه که وهمونطور

 فهمیدی؟...ام تو با.....مریم؟ فهمیدی-

 

 تو خودشو گریه با و انداخت عمو زن به مستاصل نگاهی مریم

 :گفت و انداخت بغلش

 ماااااماااان-

 

 هپرید رنگی با مرتضی و شد باز شدت به خونه در حین همین در

 و دایی پسر و دوستاش از تا چند هم سرش پشت و شد خونه وارد

 ددا می نشون هاشون قیافه.شدند وارد گویان یاهللا اش خاله پسر

 اکخ و کثیف شون همگی لباسهای...افتاده بدی خیلی اتفاق که

 این دیدن با عمو زن.....بود خونی هم هاش قسمت بعضی و الود

 دز فریاد بلند صدای با و کوبید سرش به رو هاش دست وضعیت
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 شدین؟ شکلی این تون همگی شده؟چرا چی....زهرا فاطمه یا-

 گریه به شروع مرتضی تا بود کافی عمو زن حرف این

 پرسید باره دو اشفته و نگران عمو زن.....کنه

 

 افتاده؟ اتفاقی چه مرتضی....شده چی بگه من به یکی-

 شده؟ طوریش بابات

 

 و گرفت رو عمو زن دست و اومد جلو مرتضی دایی پسر محمد

 ....عمه باش اروم :گفت

 

 شده؟ چی بگو...شدم سر به جون خدا رو تو محمد-

 

 بگم تا باش اروم-

 

 زبج همه وقتی..ببرن اتاق با رو مرتضی تا کرد اشاره بقیه به

 به کرد شروع شمرده و اروم محمد اتاق توی رفتن خاله پسر

 گفتن
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 ...که بودیم عمو مغازه جلوی سعید و مرتضی منو....جون عمه-

 

 کرد مریم به نگاهی و کرد مکثی و

 

 :گفت قراری بی با عمو زن

 

 خوب-

 

 مرتضی...گرفتن رو جالل عمو سراغ و اومدن پسر تا دو.... که

 کار عمو خود با گفتن هم اونا و بگن کارشونو گفت بهشون

 هم وخودش برد عمو پیش رو اونا مرتضی....دارن خصوصی

 صدای دیدیم که بود نگذشته ای دقیقه 5 هنوز ایستاد جا همون

 و زهمغا توی رفتیم عجله با....شده بلند مرتضی و عمو فریاد دادو

 از تا رفتیم....شدن گالویز هم با مرتضی و پسره همون دیدیم

 هک گلدونی با مرتضی برسیم ما تا ولی...کنیم جداشون همدیگه

 خون غرق پسره....پسره سر روی کوبید بود عمو میز روی

 هم خودش و خونه بیاریم رو مرتضی خواست ما از عمو......شد

 گرفت تماس اورژانس با
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 برای رمقی دیگه که من....بود شده سست مون همگی پاهای

 زن...نشستم زمین روی دادمو تکیه دیوار به اروم..نداشتم ایستادن

 :گفت گریه با عمو

 

 مرده؟ -

 

 داد جواب خسته نگاهی با محمد

 

 اومدیم اورژانس یا پلیس رسیدن از قبل ما..عمه دونم نمی-

 کردن؟ دعوا بود؟چرا کی پسره-

 

 :گفت کردو مریم مرددبه نگاهی محمد

 راستی بهروز-

 

 هوش بی و کشید جیغی مریم محمد دهن از هلجم این خروج با

 .افتاد زمین روی

 

***** 
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 ممات به تبدیل عمو خونه....گذره می وحشتناک اتفاق اون از ماه1

 زده سرش به مرتضی که ای ضربه خاطر به بهروز....شده کده

 فرار مرتضی....شد فوت هم بعد هفته یک و کما توی بودرفت

 زا دیگه یکی و محمد کمک با روز همون....دنبالشه پلیس و کرده

 هر پلیس...نداره خبری ازش کسی االن تا و کرد فرار دوستاش

 ای نتیجه به کرد بازجویی دوستاش بقیه و محمد از قدر چه

 این از عمو....بودن کرده اطالعی بی اظهار همه که چرا...نرسید

 شاگرد دست رو مغازه....شد شکسته و خرد بدتر مرتضی کار

 پیر سال 41 اندازه به عمو زن.....شد نشین خونه خودش و سپرد

 از... پاست سر دارو و قرص کمک با مریم....شده شکسته و

 تهرف پدرش پیش ازش خاستگاری برای بهروز شنیده که وقتی

 نمیکنه صحبت کسی با هم کلمه یک یگه و شده تر مریض

 به که بودم من وسط این....داره هم رو مرتضی نگرانی مطمئنم

 از عمو زن با صحبت از بعد....کردم می رسیدگی کارا همه

 برای هم و خودم برای هم..بودم گرفته مرخصی ترم یه دانشگاه

 اروم رو عمو زمان گذشت شاید کردم می فکر خودم با....مریم

 تثب موقع حاال و... دانشگاه بریم هم باز ما که بشه راضی و کنه

 از.....سرگردون بودم مونده من و بود جدید ترم برای نام

 ولی...سوزه می همه برای دلم...دلگیرم اومده بوجود وضعیت

 همگی غم بار تونستم می کاش....نیست ساخته ازم کاری هیچ

 ....افسوس ولی...بکشم دوش به شونو
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 هاجاز عمو ببینه و کنه صحبت عمو با خواستم عمو زن از دیشب

 این به راجع عمو با صحبت روی خودم.....دانشگاه بریم ده می

 همه به و نشستم اتاقم توی...ندارم شرایط این توی رو موضوع

 ....کنم می فکر چیز

 

 کجایی؟....ساقی-

 عمو زن بله-

 ....شد اتاقم وارد زدو در عمو زن

 رفتم استقبالش به و شدم بلند جام از

 

 دارین؟ کاری بامن عمو زن بله-

 صحبت باهام خواد می که فهمیدم..نشست تخت روی عمو زن

 نشستم کنارش اروم منم....کنه

 

 کنم صحبت باهات خواستم می جون ساقی راستش-

 شده؟ چیزی......عمو زن بفرمایید-

 

 یادت که رو رسولی حاج قضیه....مریمه مورده در...میدونی-

 هست
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 گفتم و کشیدم هم در هامو اخم

 مگه؟ طور چه....بله-

 

 بیان شب فردا قراره-

 :گفتم بلند صدای با

 چی؟-

 

 .....بشنوه مریم خوام نمی....ارومتر-

 کنی راضیش و بگی بهش اروم تو خوام می

 

 گفتم عصبانیت با

 گین؟ می دارین چی معلوم-

 

 رو کردنش گریه جلوی کرد می سعی که حالی در عمو زن

 :گفت بگیره

 ....نهک ازدواج مریم که بهتره افتاده وقت چند این که اتفاقاتی با-

 وضعیت و کنه می فراموش بهروزو ازدواج از بعد مطمئنم

 میشه بهتر هم روحیش
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 شرایط این توی مطمئنم من که..باشه درستی راه ازدواج شاید-

 احمق رسولی پسر با نه ولی..نیست

 ...دونی؟ نمی رو اینجا شرایط کی؟هان؟تو با پس-

 گارخاست دیگه میشه نام بد شکل این به دختر یه وقتی دونی نمی

 نمیاد سراغش خوبی

 

 کرده؟ کرده؟هرزگی چیکار مریم مگه...نام بد-

 یه به مردم.....مردم...نکرده بدی کار مریم دونیم می تو و من-

 تپش حرفایی مطمئنا....که دن می بال و پر انقدر کوچیک اتفاق

 ....که هست سرمون

 

 نشناسه رو ما کسی که جایی میریم...میریم اینجا از خوب-

 یه تو پاشو نکردم؟عموت فکر موضوع این به کنی می فکر-

 اوارگی تاوان گه می...کنه ازدواج باید مریم که کرده کفش

 از بعد گه می....بده پس باید رو خونواده ابرویی بی و برادرش

 نیست من دختر دیگه رفت خونه این از که هم این

 ...کرد گریه به شروع و زد رو حرف این عمو زن

 

**** 
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 ور عمو خواستم اقوام از خیلی از....بود فایده بی عمو با صحبت

 اب خودش هم اخر....بود فایده بی ولی بیاد کوتاه تا کنن راضی

 ولقب حرفی هیچ بی مریم ما تعجب نهایت در و کرد صحبت مریم

 ره باشه... گفت فقط العملی عکس هیچ نه و اعتراضی نه....کرد

 تادمواف راه مریم دنبال تعجب با.رفت اتاقش به و... بگین شما چی

 شدم اتاقش وارد

 

 کنی؟ می غلطی چه داری معلومه هیچ-

 

 روما صدایی با مریم.کنم چیکار دونستم نمی عصبانیت شدت از

 :گفت بود رنج و درد از پر که

 

 .....کنی درک منو باید دیگه تو....ساقی کنم می خواهش-

 

 کنی؟ می کارو این داری چرا-

 

 ....کنم زندگی کی با کنه نمی فرقی برام-

 



 

 

 بخوان نگاهم از
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  28  

 دیگه سال 1...کنی می برخورد احساسی داری االن چی؟تو یعنی-

 اهر دیگه اونوقت...کردی کار چی بینی می و کنی می باز چشاتو

 دادی دست از چیزو همه نداریو برگشتی

 

 :گفت دردمندی با مریم-

 

 که کاری با....مونده برام هم احساسی دیگه مگه!!!!!احساسی-

 تهکش....رفتنش هم حاال و کرد مرتضی که کاری....کرد باهام بابا

 ام خسته....دادن دست از واسه دارم چی دیگه....بهروز شدن

 فرار ماتم از پر خونه این از...برم خوام می...خیلی...ساقی

 ای حاال تا وگرنه کنم بازی بابا ابروی با دیگه خوام نمی....کنم

 هک اشتباهی تقاص باید دونی می....فرار یا بودم کرده کشی خود

 جاش سر چی همه شدم نمی اشنا بهروز با اگه...بدم پس کردمو

 تقصیر همش..شد نمی اواره هم مرتضی و بود زنده بهروز....بود

 منه

 

 نمی.کرد گریه به شروع بلند صدای با اش جمله شدن تموم با و

 مریم با تمام ساعت 2...بدم انجام کاری چه یا بگم چی باید دونستم

 .....نداشت ای نتیجه ولی کردم می صحبت

 

**** 
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 عزا انگار...عروسی چه....گذره می مریم عروسی از هفته 2

 جشنی هیچ مریم خواسته به....کرد نمی گریه مریم فقط...بود

 و خانواده دو حضور با شام یه و محضری عقد یه...نشد برگزار

 خونشون راهی شوهرش رضا با مریم هم شب اخر...تمام

 دوست مریمو رسید می نظر به و بود ارومی پسر رضا....شد

 زندگی و بشن خوشبخت خواستم می خدا از فقط.....باشه داشته

 مریم عروسی از بعد...بده نشون مریم به رو خوشش روی دوباره

 برام رو سختی شرایط....برگردم دانشگاه به داد اجازه من به عمو

 عصبانی رو عمو کردم می رو سعیم تمام من و بود گذاشته

 برای مریم اومده بوجود وضع با مطمئنه گفت می عمو....نکنم

 وجود این با کردولی نخواهم اشتباهی من و شده عبرتی درس من

 بیرون خونه از ساعت سر باید...بود گرفته رو کالسام ساعات

 کالس یا شد می دیر اگه...گشتم می بر ساعت سر و رفتم می

 تا دنبالم اومد می خودش و زدم می زنگ بهش داشتیم اضافه

 بودم خوشحال بازم کارا این وجود با...بودم دانشگاه بشه مطمئن

 خواسته مریم از رضا....بدم ادامه رو درسم تونم می حداقل که

 اهدانشگ توی...بود نکرده قبول مریم ولی بده ادامه درسش به بود

 هیچ مریم حضور با چون کردم می حس رو خالیش جای واقعا

 متما تازه کالسم....بودم تنها االن و بودم نکرده پیدا رو دوستی

 تمرف می اتوبوس ایستگاه سمت به روز هر مثل داشتم و بود شده

 یه....دیدم هم باز بودم دیده صبح امروز که رو ماشینی همون که

 با..مباش توجه بی کردم سعی....دودی های شیشه با مشکی سانتافه

 نتظرم ایستگاه توی و ندادم اهمیتی...بوده اتفاقی حتما گفتم خودم
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 یتو...شدم سوار و رسید اتوبوس ربع یه از بعد.....شدم اتوبوس

 حرکت خونه سمت به سریع و مشدم پیاده خونه نزدیک ایستگاه

 که دیدم رو ماشین همون کوچه به ورودم محض به...کردم می

 دلم به عجیب ترسی...کرده پارک کوچه انتهای توی

 جیبم از هامو کلید سریع...اومد سراغم دلشوره دوباره..نشست

 ...شدم خونه وارد کردمو خارج

 

**** 

 

 خونه از که صبح هم.. دیدم رو ماشین همون هم روز اون فردای

 به اومد دنبالم هم باز فردا اگه گرفتم عصرتصمیم هم و رفتم می

 تمام توی...دیدمش باز میشدم خارج خونه از که صبح...بگم عمو

 ترسیدم می هم ببینم خوب رو رانندش بودم نتونسته مدت این

 عمو با و برگردم خواستم....کشیدم می خجالت هم و کنم نگاش

 موع بود گفته صبحانه موقع عمو زن افتاد یادم که کنم صحبت

 منصرف. خوابه االن و بخوابه نتونسته و داشته درد سر دیشب

 به تصمیم این با....گم می عمو به حتما عصر گفتم خودم با و شدم

 هک شدم می ماشین نزدیک....کردم حرکت اتوبوس ایستگاه سمت

 اومد سمتم به ساله 22...21 تقریبا پسر یه و شد باز نماشی در

 

 ...رحمتی خانم سالم-
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 تردید با رو سالمش جواب و کردم بهش نگاهی ترس و تعجب با

 دادم

 

 بفرمایید امرتونو...سالم-

 

 :گفت و کرد اطراف به مرددنگاهی پسر

 

 بشید؟ ماشین سوار میشه...کرد صحبت شه نمی اینجا-

 

 :گفتم و کردم بهش سفیهی اند عاقل نگاه

 

 مزاحم نه وگر بفرمایید جا همین دارید امری اگه...شه نمی نه-

 نشید

 

 خواد می....است مرتضی به مربوط موضوع راستش-

 ...ببیندتون

 

 :گفتک و کردم پسر به نگاهی مشتاق مرتضی اسم شنیدن با
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 میشناسید کجا از اونو خوبه؟شما کجاست؟حالش مرتضی-

 

 صحبت شه نمی اینجا که گفتم...ارومتر....کنم می خواهش خانم-

 دب براتون خیلی کنم فکر ببینه رو ما کسی اگه ضمن در...کرد

 نه؟ مگه..شه

 

 :گفتم میگه درست دیدم

 

 بگم عمو به کنید صبر لحظه یه-

 

 :گفت و اومد سمتم به باعجله پسر.افتادم راه به خونه سمت به و

 

 بفهمه چیزی عموتون نباید....خانم ساقی میرید کجا-

 

 گفتم؟ و برگشتم سمتش به تعجب با

 

 چرا؟-
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 مامانش و بابا گفت....بگم شما به فقط خواسته ازم مرتضی-

 بیاد بگو عموم دختر به فقط گفت..نفهمن چیزی

 

 گفتم و کردم بهش نگاهی تردید و شک با

 

 بیام شما با تونم نمی عمو اجازه بدون من ولی-

 

 :گفت شده خیال بی میداد نشان که حالی در پسر

 

 مرتضی نگید کسی به و کنید لطف فقط....میرم من پس خوب-

 و هفکرش به عموش دختر کرد می فکر بیچاره...بود فرستاده منو

 ماشینش سمت به و میره دیدنش به حداقل خرابش حال این با

 شده دل دو....کردم می نگاه رو رفتنش تردید با....کرد حرکت

 واقعا نکنه ولی....گه می دروغ....کردم می فکر خودم با...بودم

 حال گفت...باشه داشته احتیاج بهم مرتضی و بگه راست

 خرابش؟؟

 

 :گفتم رفتمو پسر سمت به سریع جمله این اوردن یاد به با

 

 ؟<شده چش خرابش؟مگه حال گفتید-
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 :گفت و کرد من به لبخند از پر نگاهی پسر

 

 واسه..نیست خوب اصال حالش....اره....ولی کنم نمی نگرانتون-

 مریضه که نفهمه کسی خواست....فرستاده منو همین

 

 گفتم و پریدم حرفش میون سریع

 

 شده؟ چش مگه-

 

 رو خدا االن ولی داشت کوچیک تصادف یه راستش....هیچی-

 خوبه شکر

 

 فتمر ماشین سمت به ای دیگه فکر هیچ بدون حرف این شنیدن با

 ....شدم سوار سریع و کردم باز رو عقب در و

 

 ببینمش ببرین منو کنم می خواهش-

 

 :گفت و زد عجیب لبخندی پسر
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 .بودم شمااومده بردن برای منم-

 

 اورد در حرکت به رو ماشین سرعت با و

 

 می اطراف به نگاهی گیجی با

 چشمام....داره درد اینقدر ا چر.....سرم...اخخخخخخخخخخ....کنم

 طمحی به نسبت دیدم تا میارم فشار چشمام به شدت به...تارن چرا

 یدمم فشار چشمامو هم باز...گذاره تاثیر کمی.....بشه بهتر اطرافم

 می تهوع احساس و دارم بدی درد سر...بشینم کنم می وسعی

 رت واضح و بهتر میتونم تالش دقیقه چند ااز بعد باالخره...کنم

 ....ببینم

 

 سوارش که ماشینی و پسر اون یاد به....کجام کجاست؟من اینجا

 سوار وقتی.....ارم نمی خاطر به چیزی چرا....افتم می شدم

 :گفت و داد بهم ابی لیوان پسر اون شد؟یادمه چی شدم ماشین

 

 پریده رنگتون-

 

 خوبه؟ حالش مطمئنید شما....هستم مرتضی نگران-
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 :گفت و انداخت من به نگاهی اینه از پسر

 

 شکسته پاش فقط....خوبه بله..نباشید نگران-

 

 که معدنی اب بطری واز برداشت داشبورد روی از و ولیوانی

 کرد تعارف بهم اب لیوان یه بود نشده باز هنوز درش

 

 ..شید ارومتر تا بخورید ابو این-

 

 نیست یادم چیزی دیگه...خوردم ته تا و گرفتم ابو

 وشر که تختی به رو اب؟دستم اون یعنی من خدای....اوففففففف

 می اطراف به نگاهی...میشم بلند واروم گیرم می بودم خوابیده

 تابک از پر قفسه یه و کامپیوتر یه...نفره یه خواب تخت یه..کنم

 یم سعی و میرم اتاق در سمت به میشه پیدا اتاق توی که چیزایی

 با و محکم...قفله..اه....است بیهوده تالشم ولی کنم بازش کنم

 ....نداره ای فایده...میزنم در عصبانیت

 

 .....کمک..نیست کسی-
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 تسم به بیحال و خسته....است فایده بی میزنم فریاد قدر چه هر

 اتفاقی چه و کجام دونم نمی....شینم می روش و گردم برمی تخت

 یا صبحه االن یعنی.....میشه و گرگ هوا...نگرانم ولی..افتاده

 ات حتما.میکشه تیر سرم عمو اوردن بیاد با...عمو....وای.....شب؟

 یفمک ببینم تا کنم می نگاه رو اتاق دور...شدن نگران خیلی االن

 بازش و رفتم سمتش به عجله با..خورد بهش چشمم.کجاست

 یول داشتن برش حتما لعنتی کو؟اه موبایلم پس..نیست..کردم

 مرتضی که میرفتم داشتم که اینجام؟من من چرا چرا؟اصال

 رسید ذهنم به جرقه مثل فکری چرا؟ناگهان پس روببینم

 

 منو یعنی..نیست کار در ای بود؟مرتضی دروغ...من خدای...

 دزدیدن؟

 

 شدنم دزدیده دلیل تا کردم می فکر چقدر هر...لرزید وجودم تمام

 فقط اتاق........کنم تمرکز کردم سعی....بود فایده بی کنم پیدا رو

 ردک بازش میشد ولی داشت نرده پنجره....داشت پنجره یه و در یه

 بازش و رفتم پنجره سمت به خوشحالی با خواست کمک و

 داشتم که ارتفاعی از..بزرگی باغ چه....من خدای اه.....کردم

 ساییک بودم دیده فیلما توی...باشم دوم طبقه توی باید شدم متوجه

 رو فریادشون صدای کسی که میبرن جاهایی به میدزدن که رو

 به وعشر و نشدم تسلیم میدیدم عینه به داشتم خودم االن ولی نشنوه

 .....کردم زدن فریاد
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 نیست؟ اینجا کسی....کمک

 

 و خسته نداشت من برای درد گلو بجز چیزی فریاد دقیقه 41

 یوترکامپ به چشمم ناگهان..بشینم تخت روی که گشتم بر عصبی

 ..اینترنت... افتاد اتاق توی

 

 وارد باهاش بشه کردم می خدا خدا...کردم روشنش سرعت به

 االن ولی نبود کردنی باور....شکرت....من خدای....شد نت اینتر

 هب در ناگهان که شدم انتظامی نیروی سایت وارد...بودم کانکت

 .شد باز شدت

 

 مشغولی و شدی بیدار که میبینم-

 

 مسی عجله با و.کرد کامپیوتر و من به نگاهی مسخره ای خنده با

 کشید بیرون پریز از رو کامپیوتر

 

 این اه.....افته می شد اتاق وارد سرعت با که شخصی به نگاهم

 :گفتم و شدم بلند جام از عصبانیت با است پسره همون که
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 کجاست؟ مرتضی-

 

 :گفت و داد ادامه خندش به هم باز

 

 فهمی می باش داشته صبر یکم....خانمی عجولی چقدر

 

 گرفته وجودمو همه ترس....شد خیره چشمام به خاص حالتی با و

 :گفتم لکنت با.بود

 

 ....شده نگرانم االن عمو....برم باید من-

 

 ندیدی رو مرتضی هنوز که تو...باش داشته کجا؟صبر-

 

 تاقا پنجره سمت به خندید می که همینطور...خندید بلند صدای وبا

 .کرد حرکت

 

 اتاق در سمت به سریع و کردم استفاده اومده پیش فرصت از

 راه اوه....کردم اطراف به نگاهی شدم خارج اتاق از و.دویدم

 صدای... شدم سرازیر ها پله از سرم پشت به نگاه بدون....پله

 و ردمبرگ که این جرات ولی میشنیدم میدوید دنبالم داشت که پاشو
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 کدوم از باید حاال....خدایا....نداشتم هم کنم نگاه رو سرم پشت

 خروجی در باید این خودشه...کردم دنبال رو نور....برم طرف

 جام سر خواست می ازم که شنیدم می فریادشو صدای.... باشه

 ررود دستگیره..میدویدم قوا تمام با من ولی نکنم فرار و بایستم

 هب محکم که شدم می خارج ازساختمان داشتم کردم بازش و گرفم

 چه اخ.....شکست بینیم من خدای وای.... کردم خورد بر چیزی

 ببینم ات گرفتم باال رو سرم و گذاشتم بینیم روی رو دستم.....دردی

 بوده چی کردم برخورد باهاش که چیزی

 

 میبینم؟ خواب دارم..من...من.....ممکنه غیر این......نهههههه-

 

 .پس.....بود شده کشته که بهروز....نبود کردنی باور واقعا

 

 ای؟ زنده... تو...تو....ممکنه غیر این...نه....بهروز؟-

 

 شدت از و رفتم می عقب عقب اروم اروم کلمات این گفتن با

 رفتم می حال از داشتم بود شده وارد بهم که شکی

 

 کنم چیکار باهات دونم می...چموش دختره.....بهنام گرفتیش-
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 درست تونی نمی کارم یه کرد؟سیاوش می فرار داشت یعنی-

 بدی انجام

 

 شبیه چقدر....نیست بهروز یعنی....بهنام؟ گفت.... من خدای

 نخش هم قیافش....تره بلند قدش..نیست بهروز اره ولی...بهروزه

 دیدیش ضربه با که بودم فکر و بهنام به کردن نگاه مشغول.... تر

 .....اومدم خودم به خورد صورتم به که

 

 نخوره سرت به فرار فکر دیگه دفعه که زدم این برای اینو-

 طاغل این از دیگه بهتره پس..داریم کار هم با حاال حاال.شد حالیت

 شد حالیت...نکنی

 

 نگاهش اشک از پر چشمای با....میزد که بود بهنام رو حرفا این

 :گفتم بغض با...کردم می

 

 خواین؟ می چی من هستین؟از کی شما-

 

 وله داخل سمت به منو و گرفت چنگش توی بازومو عصبانیت با

 داد
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 نزن هم زیادی حرف....تو برو-

 

 پایین به خون کردم می احساس بود اورده دستم به که فشاری با

 بیرون دستش توی از بازومو قدرت تمام با...رسه نمی دستم

 همون...سیاوش....شدیم خونه وارد...گرفتم فاصله ازش و کشیدم

 رو در و شد وارد ما سر پشت بود اورده خودش با منو که پسری

 تماسال و گریه با..گذاشت شلوارش جیب توی رو کلید و کرد قفل

 :گفتم

 

 برم من بذارین.....میشه نگرانم عموم....خدا رو تو-

 

 :گفت و کرد من به رو قرمز چشمایی با بهنام

 

 اینجا؟ اوردیمت چی برای کردی فکر...عموم..عموم...شو خفه-

 

 داد ادامه و زد مرموزی لبخند

 

 و برسه بزدلش پسره اون گوش به تا....کنه دق عموت تا-

 هست وجودش توی غیرتی واقعا اگه البته...برگرده
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 :گفتم ترس با

 

 خواین؟ می چی ما هستین؟از کی شما-

 

 :گفت و شد نزدیک من به عصبانیت با

 

 فهمیده اینجا به اومدنت راحت از...احمقی خیلی که بینم می-

 ایدب قیافم از...کیم؟ من...حد این تا کردم نمی فکر دیگه ولی..بودم

 ....باشی فهمیده

 

 چیزی که شد متوجه...کردم می نگاهش مستاصل و گیج

 داد ادامه..نفهمیدم

 

 21 فقط....بود گناه بی من برادر....همتون...بدین پس تقاص باید-

 پسر که داشت ها ارزو خیلی..سال 21فهمی؟ می....بود سالش

 بدید پس تاوان باید....کردن نابودش تو عموی و عمو

 

 بود؟حتما بهروز برادر ادم این یعنی....نه خدایا

 و شدم شجاع کمی.....بود عجیب واقعا شباهتشون...همینطوره

 :گفتم
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 اتفاق اون که خواسته نمی مرتضی....بود حادثه یه بهروز مرگ-

 تقاص مورد در....خواست نمی چیزی همچین کسی یعنی....بیفته

 ....دادیم پس تقاص اینا از بیشتر ما کنی فکر خوب اگه هم

 

 دادم ادامه وفریاد عصبانیت با و

 

 مریم که فهمیدی اینم حتما...میدونی من درباره چیزو همه که تو-

 نشنیده دونم می بعید.. کرد ازدواج طور چه بیچاره

 طور چه و کجاست نیست معلوم که هم بخت بد مرتضی...باشی

 بگیری؟هان؟از انتقام کی از خوای می....کنه می زندگی

 بده؟ دستش از بخواد که داره هم چیزی دیگه عموم؟مگه

 

 شد نواخته صورتم به بیشتری شدت با دوم سیلی

 

 به رو خودش سریع سیاوش...بود شده سرازیر لبم کنار از خون

 تر شجاع....کنه دورش من از تا کشید رو دستش و رسوند بهنام

 :گفتم و شدم

 

 ام؟ کاره چه من وسط این خوب-
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 و خوردم تمام نیمه رو حرفم کرد سمتم به بهنام که حرکتی با

 شدم ساکت

 

 :گفت کننده مشمئز ای خنده با ترسیدم فهمید

 

 پسر از اون...تویی مونده عموت واسه که کسی تنها...تو؟-

 خودش دست به که احمقش دختر از اونم...فراریش ترسوی

 هم و براش عزیزی هم که...تو و عموته حاال...کرد بدبختش

 شوناز تو وسیله به کردینو ما با که کاری تقاص...دستش امانتی

 بدی پس تقاص باید پس ای خانواده اون از تو...گیرم می

 

 رو بدنم نفرتش از پر نگاه....کردم چشماش به نگاهی

 حاال...خدایا...دید وضوح به شد می جدیتو نگاه اون توی...لرزوند

 کنم کار چی

 

 :گفت و کرد سیاوش به رو بهنام

 

 ببینم نحسشو قیافه خوام نمی....کن دور چشمام جلوی از اینو-
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**** 

 

 غذا موقع فقط....شدم زندانی اتاق این توی که است هفته یک

 نگران....شه می باز لعنتی در این رفتن دستشویی و خوردن

 پیدا منو ممکنه یعنی... داده خبر پلیس به االن تا حتما...عمومم

 چیکار باهام خوان می دونم نمی.کن کمکم خودت کنن؟خدایا

 کنم می سوال سیاوش احمق پسره این از هم چقدر هر....کنن

 هچ این...گرفته دلم خیلی.کنه می ترک اتاقو جوابی هیچ بدون

 که بابام و مامان از اون..شانسی بد همیشه..دارم من که زندگی

 هاتن رنج از پر دنیای این توی منو رفتنو..بود کوتاه عمرشون

 این که هم حاال و عمو پاشیده هم از خانواده از اینم....گذاشتن

 زندگی به برگردم میتونم طور چه دیگه....وحشتناک اتفاق

 از تونستم می کاش کنن؟خدایا می فکری چه دربارم عادیم؟مردم

 مشغول افکارم در غرق..بشم خالص بار نکبت زندگی این

 ودمب داشتم که گندی زندگی از شدن خالص برای ای نقشه کشیدن

 .شد پیدا هفته یه از بعد بهنام کله و وسر شد باز در که

 

 ترس دیدم می که بهنامو ولی..ترسیدم نمی سیاوش حضور از

 ایستادم و شدم بلند سریع.گرفت می وجودمو همه

 

 :گفت و کرد پام تا سر به نگاهی

 



 

 

 بخوان نگاهم از
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  47  

 نه؟ بودی راحت خیلی هفته این انگار....گذره نمی که بد-

 

 مکرد سعی نشه ترسم متوجه نگاهم از تا انداختم پایین رو سرم

 می تالش که اروم صدایی با پس بشه عصبانی که نکنم کاری

 گفتم باشه مظلومیت از پر کردم

 

 ... خدا رو تو...برم من بذارین کنم می خواهش-

 

 خبری یه اومدم....بشنوم رو تو التماسای اینجا نیومدم...ساکت-

 بدم بهت

 

 داد ادامه و کرد ای خنده حرفش شدن تمام با

 

 عموت؟ پیش بری خوای می

 

 واقعا انگار دیدم...شدم خیره بهش گنگ نگاهی با شد نمی باورم

 :گفتم پس جدیه

 

 برم؟ من بذاری خوای می یعنی-
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 :گفت و کرد ای مسخره خنده

 

 البته-

 

 پرسیدم..بودم شده گیج

 

 ؟ چرا-

 

 دل ته از ای خنده...خندید

 

 بری؟ خواد نمی دلت گذشته خوش بهت واقعا انگار نه-

 

 ندادم جوابی و کردم نگاهش اخم با

 

 سمتم به اروم و داریم هم با کوچولو کار یه ما رفتنت از قبل -

 بیشتر وجودمو ترس میشد نزدیک من به که قدمی هر با...اومد

 مصورت به هاش نفس که بود شده نزدیک بهم انقدر.....گرفت می

 فهمیدن با...مسته؟ اون خدایا وای....الکلی بوی چه اه...خورد می
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 عقب من که قدمی هر با...رفتم عقب عقب ترس با موضوع این

 دیوار با...کن کمکم...خدایا...اومد می تر جلو اون رفتم می

 دوش نزدیک بهم...بخورم تکون تونستم نمی دیگه...کردم برخورد

 شده سرازیر چشمام از اشک...شد خیره چشمام توی

 روی کرد پرتش و اورد بیرون سرم از شدت به روسریمو...بود

 گوشام روی رو دستام و بردم سرم سمت به رو دستم...زمین

 گفتم گریه با و گذاشتم

 

 نکن کارو این میکنم خواهش....نه

 

 برد مانتوم سمت به رو دستاش بود شده کر گوشاش انگار اما

 و ردک پاره شدت به هم رو بود تنم تماما هفته این توی که مانتویی

 ایستاده روبروش جین وشلوار تاپ با حاال..انداخت زمین روی

 و سینم روی گذاشتم و برداشتم گوشام روی از رو دستام...بودم

 می ازش زجه با و گرفتم محکم دستام با طرف دو از بازوهامو

 .باشه نداشته کاری باهام خواستم

 

 زد فریاد

 

 تو بیا سیاوش -
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 شون دو هر یعنی بیاد که خواست اونم از چی؟چرا یعنی خدایا

 ...خوان می

 

 سیاوش...لرزید می وحشت شدت از بدنم و بود اتاق در به نگاهم

 دستاش؟ توی چیه این..وایییی کردم بهش نگاهی شد اتاق وارد

 

 سیاوش؟ ای اماده-

 

 اره

 

 من سمت به و زد رو حرف این بهنام..کنیم می شروع خوب-

 کوبید طرف دو از محکم و کرد باز هم از رو دستام کرد حرکت

 دیوار به

 

 خدااااااا..افتم می پات به....کن ولم خدا رو تو...نه..نه-

 

 روی گذاشت رو لباش کرد نزدیک صورتم به رو صورتش

 نمی کاری ولی میشنیدم رو دوربین تیک و تیک صدای....لبام

 می طور چه من مثل الغری و نقش ریز دختر بکنم تونستم
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 هیکل هم و داشت بلندی قد هم که بهنام مثل کسی با تونست

 !کنه مقابله ای ورزیده

 

 می رو هام گوش....میداد حرکت گردنم و صورت روی رو لباش

 عکس مسخره نمایش این لحظه به لحظه از هم سیاوش و بوسید

 رفشا خودم به بس از..بودم شده خسته تقال از دیگه...گرفت می

 کمال در...نداشتم نایی دیگه بودم کرده گریه و بودم اورده

 نگاه بدون و رفت عقب عقب و کرد رها منو بهنام دیدم ناباوری

 :گفت من به ای دیگه

 

 سیاوش بریم...باشه کافی کنم فکر دیگه-

 

 کردن ترک رو اتاق دو هر و

 

 زمین روی و خوردم سر داغون ای روحیه با حال بی و خسته

 گریه به کردم شروع و کردم صدا رو خدا توان تمام با...نشستم

  کردن

 

 مشغول گیجی اینجام؟با چرا...اخخخخ...کنه می درد بدنم تمام

 تمام...اومد چیزیادم همه....شم می شده خشک که پام مالیدن

 این بهنام چرا..شد می رد چشمام جلوی از فیلم مثل بهنام حرکات
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 بودم کرده گریه بس از گرفتن؟ رو عکسا اون کرد؟چرا کارو

 خسته....کردن ورم پلکام کردم می احساس و میسوخت چشمام

 شد نمی ولی شم بلند کردم سعی...روحی وهم جسمی هم..بودم

 خواب تخت سمت به...شدم بلند اروم و گرفتم دیوار به دستمو

 گوشم به صداهایی یه گذشت که کمی...نشستم روش و رفتم

 از..میاد داره صداهایی چه...دادم گوش تعجب با..خورد

 نبالد اومدن یعنی خدایا..دعواست...خبره چه پایین یعنی!...پایینه

 یه بیداد و داد صدای....میشد تر بلند و بلند لحظه هر من؟صداها

 تونستم می اینجاست؟کاش کی یعنی...میشنیدم هم رو زن

 از هم دنبال داشتن عده یه انگار شنیدم می دویدن صدای....بفهمم

 کلید... شدن متوقف اتاق در پشت صداها...اومدن می باال ها پله

 شده ثابت در روی نگاهم....شد باز شدت به در و چرخید در توی

 هم سرشون پشت و ساله21...23دختر یه و پیرمرد یه...بود

 شدن اتاق وارد سیاوش

 

 :گفت و اومد سمتم به پیرمرد

 

 دخترم خوبه حالت-

 

 می بدنم..رفتم عقب کمی و کردم بهش نگاهی تعجب و ترس با

 همیدف پیرمرد..بود گرفته رو بدنم شدیدی لرز اونا دیدن با..لرزید

 زد فریاد..ترسیدم که



 

 

 بخوان نگاهم از
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  53  

 

 چیکار مردم دختر با ببین...کشم می دوتونو هر..کشمتون می -

 ترسیده اینطوری که کردین

 

 :داد ادامه و

 

 دخترم نترس-

 

 ردک بغل محکم منو و اومد سمتم به سریع بود کنارش که دختری

 :گفت می دائم و

 

 باش اروم...شد تموم چی لرزی؟هم می چرا...باش اروم-

 

 جلب خودش به توجهمو زنی صدای که. کردم می نگاهشون گیج

 کرد

 

 اینطرف بیا غزل-
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 شبیه چقدر..بود نشسته ویلچر روی..رفت زن سمت به نگاهم

 چون..کرد می ارزیابی منو داشت هم اون..بود بهنام و بهروز

 چرخید می صورتم روی نگاهش

 

 :گفت زن سکوت ثانیه چند از پس

 

 بذارین تنها رو ما-

 

 ترک اتاقو درنگ ای لحظه بدون حرف این شنیدن با همه

 به و اورد در حرکت به رو ویلچرش..بودم کرده تعجب.....کردن

 :گفت و کرد من به رو و داشت نگه تخت کنار..اومد من سمت

 

 بشین-

 

 سریع ولی خوردم جا داشت که خشنی و جدی لحن از

 صورتم به دقیق نگاهی زن...بودم شده ارومتر کمی..نشستم

 :گفت و انداخت

 

 بگی؟ چیزی خوای نمی-
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 بود من کردن ارومتر برای مطمئنا که مهر از پر صدایی با و

 داد ادامه

 

 کنم کمکت که اومدم من...کن تعریف برام چیزو همه...-

 

 همینطور و قیافش از..انداختم پایین رو سرم و کردم بهش نگاهی

 یه...باشه بهنام مادر باید زدم می حدس بود تنش که مشکی لباسای

 حرف طوری کردم سعی پس کن اعتماد بهش گفت می بهم حسی

 و کردم شروع بهروز و مریم ماجرای از...نشه ناراحت که بزنم

 این توی که بدبختیایی همه از..کردم تعریف براش چیزو همه

 هک کاری از...گفتم شدنم دزدیده از کردمو گریه..بودم کشیده مدت

 هسکسک با و.... کردم تعریف رو بود چیزی هر...کرد باهام بهنام

 دادم ادامه بود زیاد گریه و بغض خاطر به که ای

 

 دیدین پیش لحظه چند خودتون که هم رو بقیش-

 

 نشده متوجه اصال....بود اشک از پر صورتش کردم بهش نگاهی

 نگاهش رنگ....کرده می گریه من با مدت این تمام پس..بودم

 ومهربونی درد از پر..بود شده عوض

 

 :گفت و شد تر نزدیک بهم
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 ببخش بهنامو -

 

 :گفتم و کردم پیدا جرات کمی

 

 هستین؟ کی شما ولی ببخشید-

 

 ....بهنامم مادر...من

 

 ضعف احساس که دادم سر ای گریه چنان حرف این شنیدن با

 بود گرفته وجودمو همه

 

 اشک من پای به پا و نمیزد حرفی اصال..بود شده خیره جلوش به

 شده ارومتر مون دو هر گذشت که کمی...ریخت می

 :گفت...بودیم

 

 برای اتفاق اون وقتی....بودن صمیمی خیلی بهروز و بهنام-

 رایاخ....نگفتیم بهش چیزی هم ما....نبود ایران بهنام افتاد بهروز

 همهبف اگه دونستیم می داشتیم ازش که شناختی با و بود درسش

 چند که این تا.....گرده می بر و کنه می رها اونجا چیزو همه
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 و داد سامون و سر کاراشو و شد تمام درسش پیش هفته

 نمی فتهه یک تا....بود شده کنترل قابل غیر فهمید وقتی...برگشت

 شنید وقتی پرسید بهروز قاتل درباره. ...زد حرف باهاش شد

 دهش ها دیوونه مثل بود شده بد خیلی حالش..شد تر بد فرارکرده

 مجبور رو ما....شد اروم یکدفعه که شد چی دونم نمی ولی...بود

 ازش چقدر هر. مسافرت بریم روحیمون شدن عوض برای کرد

 یمنشکن رو دلش که این برای نکرد قبول بیاد باهامون خواستیم

 سوال تا هزار جای برامون رفتارش این که این با..کردیم قبول

 این از افلغ افتادیم راه پس نکنیم ناراحتش گفتیم ولی بود گذاشته

 که هایی نقشه اجرای برای و بکنه رو کارا این بهنام قراره که

 ...مسافرت میفرسته رو ما داره سرشه توی

 

 داد ادامه کوتاه مکثی با

 

 اینطور رو هامون بچه ما....متعجبم بهنام رفتار این از من-

 ....کنن بازی کسی ابروی با بخوان که بودیم نکرده تربیت

 

 :گفت و کرد چشمام به درد از پر نگاهی

 

 دخترم کن وحاللمون ببخش رو ما-
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 این شنیدن با...کردم بهش نگاهی...شد اشک از پر چشماش باز و

 دست از... مهربونیه و خوب زن که بودم شده مطمئن ازش حرفا

 بغض با...بود غم از پر وجودش...نیست چیزی کم پسر دادن

 :گفتم

 

 بگذره هممون گناه از خدا...ببخشم رو شما بخوام که کیم من-

 بهروزو اقا خدا..کنین حالل رو ما شما خدا رو تو.... خانم حاج

 من..بودیم دانشگاهی هم هم با..بود خوبی پسر خیلی...بیامرزه

 خیلی هم بیچاره مریم....بودم مریم و اون بین ی عالقه درجریان

 مرتضی...بود خورده رقم اینطور قسمتشون ولی داشت دوسش

 زندگی از ای تجربه اون..سالشه 41 فقط...کرد بچگی

 ....ببخشیدش شما....نداره

 

 دادم ادامه گریه با و افتادم پاش به

 

 عموم...شده اواره که ترسه از....خانم حاج ببخشیدش خدا رو تو-

 اونم...من از این دخترش از اون....اتفاقا این با شده خورد کمرش

 خدا رو تو...دادن پس تقاص کافی اندازه به همه....پسرش از

 بگذرین و کنین بزرگی
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 نوازش رو سرم دستی کردم احساس..  گرفتم پاهاشو دستام با و

 هب لبخندی گریه میون بهروز مادر..چرخید باال به نگاهم کنه می

 :گفت و پاشید روم

 

 ...معذبم من نشستی اینطور پاشو....دخترم پاشو-

 

 :گفت و دوخت اتاق پنجره به و گرفت ازم نگاهشو

 

 عموت به باید االن...میزنیم حرف موضوع این به راجع بعدا-

 .اینجایی که بدیم خبر

 

 فکر مدت این تمام...اوف! بودم سمنان من یعنی شد نمی باورم

 بوده بیهوش خیلی باید پس...خودمم شهر توی هنوز کردم می

 چند تا و بود راه توی عمو....نفهمیدم و اوردنم اینجا تا که باشم

 و بود کرده صحبت عمو با بهنام بابای..رسید می دیگه ساعت

 من دیدن با عمو دونستم نمی.... بیاد سمنان به بود خواسته ازش

 ازم ارامشو اضطراب و ترس..میده نشون العملی عکس چه

 چرا...خدایا وای... بود دیده که عکسایی اون با....بود گرفته

 غرق خودم فکر توی.....نمیشه تموم من های بدبختی چرا...من

 می حاال که دختر وهمون خورد اتاق در به ای ضربه که بودم

 شد اتاق وارد لبخند با غزل اسمش دونستم
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 بهتری؟....سالم-

 

 :گفتم و زدم بهش کمرنگی لبخند منم

 

 ممنون...سالم-

 

 :گفت و نشست تخت روی کنارم اومد

 

 ....بهنام خواهر.. غزلم من-

 

 وبیخ دختر. دادم دست باهاش متقابال منم...گرفت سمتم به دستشو

 تیپ هم تقریبا...بود شادی و شور از پر نگاهش..اومد می نظر به

 کل در... بودوبانمک خوشگل..... متوسط قدی با الغر بود خودم

 :گفت.بود نشسته دلم به خیلی

 

 دوستیم؟-

 

 زدم لبخندی و کردم بهش نگاهی
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 .دوستیم-

 

 :گفت خوشحالی با

 

 خواد می..پایین ببرمت فرستاده منو مامان... خوشحالم خیلی-

 کنه صحبت باهات

 

 :وگفت گرفت دستمو نگرانم فهمید کردم نگاهش نگرانی با

 

 یه پاشو...پاشو...خوبه و مهربون خیلی مامانم...نباش نگران-

 منتظرن پایین بریم بگیرتا دوش

 

 ولی..بودم نکرده حمام اصال مدت این...بودم شده کثیف خیلی

 :گفتم پس بپوشم حمام از بعد بخوام که نداشتم هم لباسی

 

 گیرم نمی دوش....مرسی-

 

 :گفت چون چیه مخالفتم دلیل فهمید که این مثل
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 ....یاال دیگه پاشو-

 

 تاقا سمت به منو افتادم راه دنبالش و شدم بلند.. کشید دستمو و

 باشه خودش اتاق باید فهمیدم شدم که اتاق وارد....برد ای دیگه

 پیدا حال در و رفت لباساش کمد سمت به...بود وشیک مرتب

 بده لباس بهم خواد می زدم حدس..بود لباس کردن

 

 بیان بهت هم خیلی کنم فکر....بپوش رو اینا بیا-

 

 گتن مشکی شلوار یه با بود خوشگل قرمز و مشکی سارافون یه

 

 ...ممنون نه-

 

 :گفت و گذاشت دستم توی رو لباسا و اومد سمتم به

 

 مخوشحال خیلی بپوشی اینارو اگه....بگیرشون کنم می خواهش-

 ...کنی می
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 :گفت و داد بهم زیر لباس ارایشش میز کشوی توی از

 

 شهرو قیمتش هنوزم کن نگاه....نوه...نکردم استفاده اصال خدا به-

 

 :گفت و داد هلم بود اتاقش توی که حمامی سمت به..وخندید

 

 توی هم تمیز حوله...میشم منتظرت جا همین من..... باش زود-

 هست حمام گوشه کمد

 

 دوش سریع...شدم حمام وارد و کردم تشکری خجالت با

 گندیده هفته یه این توی...خوبه کردن حمام چقدر وای..گرفتم

 بودو داده بهم غزل که لباسایی و زدم لبخندی...بودم

 هن ولی میشد تر گشاد کمر از سرافونه...بودن خوشگل..پوشیدم

 نشون باسنمو برجستگی کمرمو باریکی همین واسه..خیلی

 یا قهاتا توی کسی ببینم کشیدم سرک و کردم باز حمامو در..میداد

 نه

 

 باشه اومدی؟عافیت زود چقدر..ا-
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 دلبخن با داشت و بود دستش بوکش نوت....کردم غزل به نگاهی

 شدم خارج حمام از..کرد می نگاه منو

 

 مرسی لباساهم واسه....ممنون-

 

 :گفت ثانیه چند از بعد..بهم کردن نگاه کرد شروع و شد بلند

 

 باش موهاشو....داری اندامی چه...خوشگلی تو چقدر وای-

 

 همیشه...کرد اشاره میرسید باسنم تازیر که مشکیم موهای به و

 پر هم..میشد عاشقشون میدیدشون کی هر.. داشتم دوست موهامو

 :گفتم و خندیدم..مشکی خیلی هم و بودن

 

 ...مرسی-

 

 عادت همیشه....کردم دست با موهام کردن خشک به شروع

 می توشون دستمو و میذاشتم باز موهامو کردن حمام از بعد داشتم

 دقیقه چند از بعد...گرفتم می موهامو اب دستم تکون با و کردم

 گفتم خجالت با و بستم موهامو
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 یه شهمی..شستم لباسام بقیه با هم و ام مقنعه من ببخشید جان غزل-

 بدی؟ بهم روسری

 

 فتر لباساش کمد سمت به حتما...گفتن با و شد بلند لبخند با

 

 ونمی بودم نگران...میرفتم پایین ها پله از غزل سر پشت اروم

 ینب از میومد بحث و جر صدای... بیفته اتفاقی چه قرار دونستم

 صدای با غزل.میشناختم بهنامو خود و بهنام مادر صدای صداها

 :گفت بلندی

 

 اومدیم ما مامان-

 

 رو اونا بحث جلو خواست می مطمئنا کارش این با

 ها اهنگ..کشید خودش دنبال و گرفت منو دست و برگشت...بگیره

 پایین رو سرم و...کردم سالم اروم..برگشت ما سمت به

 تادهاف بینمون که اتفاقی اون از بعد اونجا بهنام حضور....انداختم

 مادر دایص....ببینم قیافشو نداشتم دوست..بود خوشایند نا برام بود

 اورد خودم به منو بهنام

 

 بشین اینجا و بیا...ایستادی چرا....سالم-
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 به زیر به سر و اروم..کرد اشاره بود ویلچرش کنار که مبلی به و

 یقادق که بهنام من نشستن با..نشستم کنارش و رفتم مبل سمت

 و کرد مادرش به رو و شد بلند عصبانیت با بود من روبروی

 :گفت

 

 دانید خود حاال...مامان گفتم نظرمو من-

 

 رفت باال طبقه به و

 

 :گفت و کرد من به رو خونسرد و اروم بهنام مادر

 

 درسته؟ ساقیه اسمت-

 

 خانم حاج بله-

 

 چیزایی یه مورد در خوام می عموت اومدن از قبل ساقی ببین-

 ...کنم صحبت باهات
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 یم چیزی بود مشخص..بود بیشتر نگرانیم زدنش حرف لحن از

 روی از فقط که ارامشی با...نیست خوشایند اصال که بگه خواد

 :گفتم بود ظاهر

 

 خدمتم در من..بفرمایید-

 

 :گفت باالخره درگیره خودش با بود مشخص

 

 بگذرم بهروزم خون از و بدم رضایت عموت پسر به خوام می-

 

 که چیزی شد نمی باورم...... کردم بهش نگاهی خوشحالی با

 ریعس بود شده اشک از پر چشمام...باشه داشته حقیقت بودم شنیده

 :گفتم شد مانع ولی..ببوسم دستاشو تا رفتم سمتش به

 

 باشه راضی ازتون خدا..بده خیر بهتون خدا..خانم حاج ممنون-

 

 رتشک بود کرده حقم در که بزرگی لطف این خاطر به ازش داشتم

 :گفت که کردم می

 

 شرط یه به ولی-
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 :گفتم سریع

 

 شرطی؟ چه-

 

 :گفت و کرد چهرم به دقیق نگاهی

 

 کنی کار ما خونه توی و بیای-

 

 رو زدم شک نگاه...شد خالی سرم روی سرد اب سطل یه انگار

 حالجی خودم پیش رو بودم شنیده که چیزی داشتم..دوختم بهش

 خدمتکارشون؟ بشم یعنی.....و برم گفت؟گفت چی...کردم می

 

 میگی؟ چی خوب-

 

 :گفت و کرد مادرش به رو غزل

 

 حرفیه چه این...مامان-

 



 

 

 بخوان نگاهم از
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  69  

 نکن دخالت و غزل باش ساکت تو-

 

 :گفت من به رو باز و

 

 بدی جواب بهم عموت اومدن از قبل خوام می-

 

 :گفتم پس باشم اروم کردم سعی

 

 کنم فکر و اتاق توی برم عموم اومدن تا میشه-

 

 :گفت

 

 زودتر پس نمونده عموت اومدن تا چیزی دیگه ولی باشه-

 

 باال طبقه به..افتاد راه سرم پشت هم غزل....شدم بلند جام از

 شدم همیشگی اتاق همون وارد و برگشتم

 

 ...ساقی ببین-
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 :گفتم و کردم اشاره غزل به دست با

 

 یدبا....بذاری تنها منو میشه...نیستم ناراحت من... نباش نگران-

 ببخشید باید البته کنم فکر یکم

 

 گفتن با غزل

 

 عزیزم باشه-

 

 .کرد ترک رو اتاق

 

 ولی چیه تصمیمم دونستم می شنیدم رو شرط که اول همون از

 کردم گریه ساعت نیم...کنم اروم خودمو تا باال اومدم می باید

 خونسرد کردم سعی و شدم بلند جام از شدم ارومتر که کمی..

 حرکت پله راه سمت به و...بیرون اومدم اتاق از اروم..باشم

 رد جلوش از باید که اتاقی در که بودم پله راه نزدیک...کردم

 بسح سینم توی نفسم...بیرون اومد اتاق از بهنام و شد باز میشدم

 ودمب ایستاده....پیش راه نه و داشتم پس راه نه...بودم ترسیده...شد

 به نگاهی...شد من حضور متوجه هم اون..بودم شده خیره بهش و

 ولی برگرده اتاقش به خواست و برگردوند رو روش کردو من

 روبروی...اومد من سمت به و برگشت چون شد پشیمون انگار
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 بعد...شد خیره بهم نشسته خون به و قرمز چشمایی با و ایستاد من

 :گفت بود قرن یه من برای انگار که ثانیه چند از

 

 این...داد خوبی پیشنهاد مامانم بینم می کنم می فکر که حاال-

 این زا بشه شیرینی زندگی چه...انتقامه گرفتن واسه کار بهترین

 ...من واسه بعد به

 

 :گفت لذت از پر نگاهی با و زد من دور چرخی

 

 ستاره 1 هتل میشه خونمون....کرد تحملت میشه..نیست بدک نه-

 ..جانبی خدمات با

 

 چی منظورش....لرزید بدنم تمام...کرد من به ای اشاره و

 .دویدم پله راه سمت به وسریع کردم جمع رو جراتم بود؟تمام

 

 که رو ای لحظه.بود شده شکسته و پیر مدت این توی عمو چقدر

 پر چشمای با.....کنم نمی فراموش هیچوقت افتاد من به چشمش

 بندازم خودمو و بدوم داشتم دوست....بود شده خیره بهم اشک از

 عمو که این تصور از...نداشتم کارو این روی ولی بغلش توی

 و کنه باز دهن زمین داشتم دوست دیده رو لعنتی عکسای اون

 پایین رو سرم و کردم سالم بهش اروم فقط...ببلعه منو
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 حضور هم غزل و بهنام..بود اومده تنها عمو....انداختم

 دیگه حاال که بهنام مادر....نشستیم که این از بعد....نداشتن

 کرد عموم با صحبت به شروع است فاطمه اسمش میدونستم

 

 ....افتاده که افتاد می نباید اتفاق این-

 

 :گفت عصبانی عمو

 

 می صحبت موضوع این به راجع راحت چقدر-

 دخترم اگه....مردمه کردن ابرو بی این....اتفاق...کنین

 

 کرد من به ای اشاره و

 

 باید نم افتاده که اتفاقایی این با...حاال تا بودم تر راحت بود مرده-

 م شکایت ازتون من....باشین گو جواب باید کنم؟شما چکار

 .....کنم

 

 زد فریاد عصبانیت با خانم فاطمه
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 و صحیح شما دختر....نیفتاده اتفاق ابرویی بی.....اقا ارومتر-

 زشکیپ ببرینش تونین می کنین نمی باور....نشسته جلوتون سالم

 قانونی

 

 دختر به راجع دارن اینا....مردم می داشتم حرفا این شنیدن با

 فکر به فقط چرا....شدم ناراحت عمو کنن؟از می بحث من بودن

 برخوردی چه شده دزدیده که کسی با دونه می حتما....ابروشه

 چرا..گه نمی چیزی من داغون روحیه به راجع چرا.. شه می

 توی من گه نمی چرا....شده بازی من روان و اعصاب با گه نمی

 طفق...نمیشنیدم حرفاشون از چیزی دیگه...کشیدم چی مدت این

 از لحظه هر و بودم کرده مشت دستامو. خوردم می حرص

 ....میشدم تر مطمئن بودم گرفته که تصمیمی

 

 ساقی؟ منه با حواست-

 

 :گفتم و کردم خانم فاطمه به نگاهی اسمم شنیدن با

 

 گفتین؟ چیزی...نبود حواسم ببخشید-

 

 :گفت خانم فاطمه

 



 

 

 بخوان نگاهم از
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  74  

 عموت با خودت خواستی... کردیم هم با که صحبتی به راجع-

 کنی صحبت عموت با و بری تونی می پس کنی صحبت

 

 به باهام خواستم عمو از ممنون گفتن با و کردم عمو به نگاهی

 حیاط توی عمو روبروی ناراحت و زده خجالت....بیاد حیاط

 عمو....بگم چیزی. و کنم باز دهن تونستم نمی.. بودم ایستاده

 :گفت و شکست رو سکوت

 

 کردن خوبی؟اذیتت-

 

 افتاد من وضعیت یاد عمو باالخره...عجب چه

 

 خوبم ممنون-

 

 من کرد می فکر خودش با بودم مطمئن...نگفت چیزی دیگه عمو

 با من نبود از که کسی هر که چرا...شدم افکندگیش سر باعث

 نگفت می یا....بود ساخته برام داستان تا هزار حاال بود شده خبر

 دزدیده که بودن کرده باور که هم اونایی یا...کردم فرار خودم

 نبود عموم خود همین مگه..میزد سرشون به ای دیگه فکرای شدم

 به و کردم بلند رو سرم راسخ عزمی با....من بود کرده فکر که

 کردم نگاه عمو
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 بگم بهتون چیزی یه باید عمو-

 

 :گفت و کرد بهم کنجکاوی نگاه عمو

 

 شده؟ چی-

 

 مرتضی قصاص از گرفته تصمیم خانم فاطمه....راستش-

 شرط یه با ولی..بگذره

 

 :گفت و کوتاه لحظه یه برای ولی خندید عمو چشمای

 

 قتل از کمتر ربایی ادم حکم...بگذرن قصاص از بایدم-

 تشکای پسرشون از منم بدن رضایت خواستن نمی اگر....نیست

 کردم می

 

 عکسا اوردن یاد به با ولی شدم خوشحال بود درست عمو حرفای

 گفتم..رفت بین از خوشیم همه بهنام تهدید و
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 اسهو چیزی دیگه بکشه شکایت به کار اگه کردن تهدید عمو ولی-

 کنن می پخش عکسارو همه پس...ندارن دادن دست از

 

 زد فریاد عصبانی عمو

 

 و کنم می شکایت ازشون...نداره قانون مملکت مگه..کردن غلط-

 گیرم می رو عکسا

 

 :گفتم حرص با..بودم شده عصبانی منم

 

 نم ابروی بکنه کاری بخواد پلیس تا دونین می هم خودتون عمو-

 این زا بیشتر ندارم دوست..بیفته اتفاق این ندارم دوست...رفته

 بیفتم دهنا توی

 

 :گفت و کرد ناراحتم چهره به نگاهی عمو

 

 .....دونه نمی چیزی کسی-

 

 داد ادامه خودش که کردم نگاهش تعجب با
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 تدایی پیش رفتی گفتیم پرسید می دربارت که کسی هر به-

 

 غیر گرفت وجودمو ارامشی خبر این شنیدن از..شدم خوشحال

 رو شادی جای ناراحتی لحظه چند از بعد ولی....باور قابل

 :گرفت

 

 نگشتین؟ من دنبال اصال شما یعنی-

 

 :گفت و بدم ادامه نذاشت عمو

 

 هم ما....داشتی کالس شب تا دانشگاه رفتی خونه از وقتی-

 گفتن و گرفتن تماس باهام که بود عصر نزدیکای..نشدیم نگرانت

 ودمب ترسیده.....کشنت می بدم خبر پلیس به اگر و دزدیدن رو تو

 ولی....گن می دروغ که گفتم بهشون...کردم نمی باور و

 به اگر کردن تاکید هم باز و دادن بهم کامال رو تو مشخصات

 هم و ابرویی بی از هم..ترسیدم....میارن سرت بالیی بگم پلیس

 می تماس باهام روز هر..بیاد سرت بالیی واقعا نکنه که این از

 نمی چیزی من ولی خواستن می رو مرتضی ادرس ازم و گرفتن

 ازمون هک پوالیی بگو مرتضی به گفتن می بهم.... بگم که دونستم

 باور. کنیم ازاد عموشو دختر هم ما تا برگردونه رو برداشته
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 نای توی و خالف کار توی افتاده مرتضی کردم می فکر... کردم

 ینا سمت به فکرم هم لحظه یه حتی..شده خالفکار نبوده که مدتی

 فقط..ودب صبر بکنم تونستم می که کاری تنها..نشد کشیده خانواده

 یامب گفت و گرفت تماس باهام خانمی یه دیروز که این تا صبر

 ...ببینم رو تو و اینجا

 

 ای دیگه نگاه....بودم دلگیر ازش هم و میدادم حق عمو به هم

 رفت و شد دود داشتم ازش که هایی ناراحتی همه.....کردم بهش

 پیش ابرویی هیچ دیگه کرد می ابرو ابرو اینقدر بیچاره....هوا

 بود نکرده گیری سخت اینقدر مریم مورد در اگه...نداره مردم

 باید..سوخت می براش دلم.....بود خودش جای سر چیز همه حاال

 ینا جبران باید....پیشش برگرده پسرش حداقل که کردم می کاری

 ناال تا که من....کردم می رو بود کشیده برام که زحمتی سال چند

 کردن فدا با حداقل پس نداشتم براشون چیزی ازار و زحمت جز

 برگردونم عمو و عمو زن به دوباره رو شادی تونستم می خودم

 از پر که برگردم ای خونه به تونستم نمی دیگه هم خودم..

 به بود بهنام از ترس نبود کردنش کار برام شرط سختی...غمه

 تونه نمی کاری بهنامم...نداره سختی هیچ کردم تلقین خودم

 پس باشم چیزی نگران نباید پس هستن مادرش و غزل...بکنه

 :گفتم
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 بذارین کنم می خواهش ولی بگم بهتون چیزایی یه خوام می عمو-

 خواین می شما...بگین خواین می چی هر شما بعد شه تمام حرفام

 برگرده؟ مرتضی

 

 :گفت فکر بدون عمو

 

 ولی دخترم ارزومه-

 

 :گفتم ساختگی لبخندی با

 

 مکنی قبول خانمو فاطمه شرط....اگه..اگه....گرده برمی پس خوب-

 

 شرطی؟ چه-

 

 شما بعد بزنم حرفامو اول من دادین قول عمو-

 

 کنم می گوش بگو-
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 و شد عصبانی عمو..گفتم رو خانم فاطمه شرط چینی مقدمه با

 :گفتم و شدم مانع که بگه چیزی خواست

 

 ....دادین قول شما عمو ببینین-

 

 برای مرتضی و تو مگه...کردی فکر چی تو.دختر شو ساکت-

 خودش مواظب تونه می...پسره یه اون تازه...کنین می فرق من

 تو؟ ولی باشه

 

 با و گرفتم و دستش..بره ساختمان سمت به تا افتاد راه عصبانی

 :گفتم التماس

 

 میکنم خواهش..بدین گوش منم حرفای به خدا رو تو جون عمو-

 وایسین بابام روح به رو شما

 

 خودمو کردم سعی...کرد من به نگاهی و ایستاد حرص با عمو

 دادم ادامه بدم نشون شاد

 

 کار..چیه مگه....کنم می قبولش من.....نیست سختی شرط عمو-

 و گرده می بر مرتضی من کار این با اگه کشه نمی ادمو کردن



 

 

 بخوان نگاهم از
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  81  

 کرف خودتون شما....بکنم کارو این نباید چرا کنه زندگی تونه می

 ..کنین

 

 گفتم پس کنم مرتضی نگران رو عمو کردم سعی

 

 طور چه فاسد جامعه این توی..اواره..ساله 41 بچه یه مرتضی-

 و کنم می کار.....ندارم نگرانی....اینجام من...بیاره دووم تونه می

 بذارن موقع هر...داییم پیش موندم گین می همه به شما....زندگی

 یم چیکار و کجام میدونین که اینه حداقلش...بینمتون می میامو

 نمی....مادره چی؟اون عمو چی؟زن بیچاره مرتضی ولی کنم

 به...عمو کنه می دق....کنه تحمل رو مرتضی از خبری بی تونه

 هم اینا باالخره..کاره بهترین این..کرد فکر باید چیز همه

 و اومد رحم به دلشون شاید کردم کار پیششون که دت یه....ادمن

 است مرتضی واسه رضایت مهم حاال....برگردم من گذاشت

 

 یلودل کنم اصرار بیشتر اگه کردم احساس...بود شده ارومتر عمو

 گفتم و گفتم پس..میشه راضی بیارم

 

 می فکر امروز اتفاقات به و نشستم دادن بهم که اتاقی توی

 شدن راضی با...شد راضی تا کردم صحبت عمو با چقدر....کنم

 هم...شد برداشته دوشم روی از سنگین بار یه انگار عمو
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 دیگه مرتضی که این از خوشحال..ناراحت هم و بودم خوشحال

 گوشش به زود دوستاش و خبر این بودم مطمئن....شد نمی اعدام

 به من و....عمو زن و عمو پیش گشت می بر اونم و رسوندن می

 بودنو کشیده برام که زحمتایی جبران تونستم می طریق این

 در ای اینده چه دونستم نمی که چرا....بودم هم ناراحت...بکنم

 یه قطف نباشه تنم به سر خواست می که کسی با فاصلم....انتظارمه

 ات عمو رفتن لحظه....ترسوند می منو بیشتر همین و بود اتاق

 شده جمع چشماش توی اشک..نمیره یادم از دارم عمر

 :گفت و گرفت دستامو..بود

 

 ادا بودند عمو حق باید که اونجوری......ببخشی منو باید-

 ....نکردم

 

 :گفتم و پریدم حرفش میون

 

 نای توی....دنیایین عموی بهترین شما...جون عمو حرفیه چه این-

 ...نکردم بودن یتیم احساس وقت هیچ بودم خونتون که مدتی

 

 وننگهش زور به لحظه اون تا که اشکایی جلوی تونستم نمی دیگه

 :گفتم و پریدم عمو بغل توی گریه با..بگیرم بودمو داشته
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 ببخشین دیدین ازم که بدی هر...عمو کنین حاللم-

 

 ....کرد می گریه من پای به پا هم عمو

 

 فاطمه..بشنوم صداشو یا ببینم رو عمو بتونم کی دیگه نبود معلوم

 دیگه نباید عمو که گذاشت شرط موافقه عمو فهمید وقتی خانم

 تماس باهام نه و بیاد دیدنم به نه...بگیره من از سراغی

 و..میده من به کارو این اجازه خودش دید الزم اگر گفت.....بگیره

 عمو رفتن موقع.کردم راضی رو عمو و پذیرفتم من هم باز

 می هام ریه به رو تنش بوی و بودم کرده بغلش محکم انچنان

 طاقت دیگه عمو...ماست دیداره اخرین این که انگار کشیدم

 ....ترف سریع و بوسید رو پیشونیم کرد جدا بغلش از منو نیاورد

 

 تنهایی عمر یه بودمو من حاال و

 

 توش مدت این که اتاقی همون خانم فاطمه عمو رفتن از بعد

 وسایل و لباس بود خواسته عمو....داد بهم رو بودم زندانی

 بود کرده مخالفت خانم فاطمه که بفرسته برام رو شخصیم

 شخصی وسایل و لباس کمی و بریم غزل با فردا بود قرار....

 دراز و رفتم خوابم تخت سمت به کالفه و بودم خسته.بخرم
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 سعی..کردم می عادت اتاق این و خونه این به باید دیگه..کشیدم

 بستم رو چشمام و خوندم الکرسی ایه..کنم اروم خودمو کردم

 

**** 

 

 همون بهنام.... گذره می جدید خونه تو من اقامت از هفته یک

 و شمال رفتن دوستاش از تا چند و سیاوش با موندم من که شب

 غزل با مدت این توی....نشده پیدا کلش و سر هنوز شکر رو خدا

 از....کنه می کمک بهم خونه کارای توی..شدم صمیمی خیلی

 خیلی بهنام و بهروز با و خالشونه پسر سیاوش شنیدم غزل

 کمک نقشش اجرای توی بهنام به همین برای و بوده صمیمی

 با و ترسیده دیده من برابر در بهنامو رفتارای وقتی ولی....کرده

 همین و گفته من دزدیدن درباره چیزو همه و گرفته تماس خالش

 ..شده باباش و مامان و غزل برگشتن باعث

 

 می راحتی احساس که کردن رفتار باهام جوری غزل خانواده

 سر رو صبحانه باید ها صبح... نیست زیاد خونه کارای....کنم

 کالس غزل اگه...کنم اماده غزل پدر پرتو اقای برای 1 ساعت

 هوگرن میره باباش با و خوره می صبحانه و میاد اونم باشه داشته

 بعد..خوره می صبحانه مامانش و من با ونیم هشت..هشت ساعت

 از بعد....کنم می اماده ناهار و کنم می تمیز رو خونه صبحانه از

 کار عصر تا دیگه و بشه شسته ظرفا باید که ناهارم
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 و ظرفا شستن باز هم بعدش شامو کردن اماده هم عصر.....ندارم

 و میشینیم وغزل خانم بافاطمه هم بیکاریم اوقات توی.تمام

 و غزل و من اتاق.... بیرون میرم غزل با یا..کنیم می صحبت

 از....پایین طبقه شوهرش و خانم فاطمه اتاق و دومه طبقه بهنام

 اتاقش تو پامو حاال تا..بهنامه اتاقه اول باال میایم که پله راه

 انجام بهنامو اتاق نظافت کار خوام می غزل از همیشه..نذاشتم

 سریع دونه می کارو این برای من دلیل چون غزلم بیچاره...بده

 اتاق هم اون از بعد و غزله اتاق بهنام اتاق از بعد..میکنه قبول

 ...من

 

 انجام رو خونه کارای همه تنها من و داشت کالس غزل امروز

 فاطمه شخصی کارای به رسیدگی و کردن حمام وظیفه.... دادم

 انجام کارو این کامل رضایت با بگم باید... منه عهده به هم خانم

 جای برام... دارم دوست خانمو فاطمه قلب صمیم از که چرا.میدم

 من خواسته داره که مهربونی قلب وجود با چرا که داره سوال

 شدت از.. ام خسته....کنم کار براشون و بمونم خونشون توی

 پهلو اون به پهلو این از دائم..بره نمی خوابم درد سر و خستگی

 من و شبه نصفه 2 اوف..کنم می ساعت به نگاهی کالفه...میشم

 قدم به شروع و..اومدم بیرون تختم از....بخوابم نتونستم هنوز

 طرف به..نداره ای فایده که این مثل نه...کردم اتاق توی زدن

 و بدتر داره دردم سر...شدم خیره بیرون به و رفتم اتاق پنجره

 روما....بخورم مسکن قرص یه و برم گرفتم تصمیم..میشه بدتر

 اتاق در نزدیک...رفتم پله راه سمت به و....اومدم بیرون اتاق از
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 جون اخ....گفتم خودم با بازه اتاقش در الی دیدم که بودم بهنام

 اتاق سمت به شوق و ذوق با...شده خواب بی من مثل غزلم حتما

 و رفتم جلوتر.. نداد جواب کسی ولی زدم در اروم....رفتم بهنام

 شیدمک می سرک اتاق توی داشتم....کنم نگاه اتاقو توی کردم سعی

 گرفت دهنمو جلوی کسی یکدفعه که کردم می صدا غزلو اروم و

 ...اتاق داخل داد هل منو و

 

 رو دهنم جلوی محکم که قوی دستای از خودمو کردم می سعی

 ینمبب و برگردم کردم تالش...شد نمی ولی کنم ازاد بودن گرفته

 برگشته کی این...بهنامه خدایا وای...گرفته رو دهنم جلوی کی

 نفهمیدم من که خونه

 

 وتو دونم می من وگرنه نیاد در صدات-

 

 وزامر دورپس راه عروسی میریم داریم نیستم فردا خوبم دوستای

 وقت رو ها نوشته...باشین راضی امیدوارم..گذاشتم پست تا 2

 ببخشید داشتن مشکلی اگه پس کنم ویرایش کنم نمی

 

 دونستم نمی ترس از...لرزوند تنمو بود صداش توی که جدیتی

 فاعد بی و ترسو اینقدر بود دزد اگر کنم می فکر.....کنم چیکار

 :گفت و چسبوند گوشم به لباشو...شدم نمی
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 کردی؟ می غلطی چه اینجا-

 

 دنبو اماده هم لعنتی اشکای این...بگیرم فاصله ازش کردم سعی

 نباید.ساقی کنی گریه نباید....گفتم می خودم با.پایین بریزن تا

 حکمترم دستاشو و بود بیهوده تالشم... ببره لذت و ترسیدی بفهمه

 :گفت و کرد

 

 نگران....باشی باهام که مشتاقی حسابی هم خودت که بینم می-

 ذارم نمی منتظرت زیاد نباش

 

 موهامو و انداخت موهام توی چنگی و برد موهام سمت به دستشو

 به هم سرم درد شدت از که طوری کشید عقب سمت به محکم

 مداو می نفرت از پر نظر به که صدایی با شد متمایل عقب سمت

 :گفت

 

 مقشاح پسره اون به رو تو غیرتت بی عموی که حاال نکنه ببینم-

 من به خودتو خوای می بری نداری جایی دیگه و فروخت

 خوندی ببندی؟اره؟کور
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 از هک صدایی با و داد فشار و گرفت دندوناش توی شمو گو بعد و

 :گفت اومد می بیرون زور به دندوناش بین

 

 ...بلدم تو از بردن لذت برای زیادی خطر بی های راه من ولی-

 

 از و بود شده سرازیر اشکم..کرد من بوسیدن به شروع شدت با و

 اخد از و کردم می شکایت خدا به خودم کسی بی و پناهی بی این

 مدهن جلوی از دستش برداشتن برای تالشمم....خواستم می کمک

 مبزن پس رو دستش خواستم می که بار هر که چرا بود فایده بی

 فشار این با دیگه االن و میداد فشار دهنم روی محکمتر اونو

 به حرکت به شروع.....شده ضخم دهنم دور که کردم می احساس

 واقعا دیگه کشوند می خودش با منو و کرد خوابش تخت سمت

 االن اگه....کردم می کاری یه باید...مردم می ترس از داشتم

 تختش کنار گلدون به نگاهم....شد می دیر دیگه کردم نمی کاری

 و نزدیک تخت به منو همچنان.....کاره بهترین این اره... افتاد

 هب دستم کردم می دراز دستمو اگه دیگه االن...کرد می نزدیکتر

 هب کردم پرتش محکم و داشتم بر گلدونو سریع میرسید گلدون

 رو خونه گلدون شدن خرد صدای...روبروم دیوار سمت

 دهنم روی از رو دستش..بود شده عصبانی بهنام.برداشت

 سمت به قدم چند که طوری کرد رها حرص با منو.....برداشت

 خواستم و چرخیدم سزیع.... کنم حفظ تعادلمو تونستم تا رفتم عقب

 زد فریاد بلند صدای با که کنم فرار اتاق از



 

 

 بخوان نگاهم از
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  89  

 

 از پا و سر بی هرزه کنی؟دختره می غلطی چه من اتاق توی تو-

 بیرون شو گم اینجا

 

 در صدای...بودم شده شکه... دوختم بهش اشکمو از خیس نگاه

 قاتا وارد سراسیمه غزل ثانیه چند از بعد و.. شنیدم رو غزل اتاق

 :گفت ترس با و شد

 

 خبره؟ چه اینجا-

 

 من به بود حرف از پر که شیطانی نگاهی قرمز چشمای با بهنام

 :گفت و کرد

 

 جردم پسر یه اتاق توی شب نصفه که بپرس فاسد دختره این از-

 کنه؟ می چیکار

 

 یم..کردم غزل به استیصال سر از نگاهی....بود اومده بند زبونم

 ور کار این توانایی ولی کنم دفاع خودم از و کنم باز دهن خواستم

 می تکون طرفین به رو سرم و ریختم می اشک فقط...نداشتم

 ....دادم
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 :گفت و گرفت رو دستم..اومد من سمت به اروم غزل

 

 بیرون بریم بیا-

 

 من.. من.. بگم تونستم فقط توانم تمام با

 

 :گفت و پرید حرفم میون غزل ولی

 

 نشدن بیدار بقیه تا بریم بیا حاال....کنیم می صحبت بعدا-

 

 :تگف بهنام که شدیم می خارج اتاق از داشتیم..کشید رو دستم و

 

 اورده شعورو بی دختره این کرده فکری چه مامان دونم نمی من-

 خودت من اتاق توی اومدی ببینم دیگه یکبار اگه....اینجا

 فهمیدی؟...میدونی
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... .ایستاد من منتظر و بیرونرفت اتاق از و برگردوند روشو غزل

 مخواست و دادم تکون باشه نشانه به رو سرم کردم بهنام به نگاهی

 :گفت شنیدم می من فقط که طوری اروم که بشم خارج اتاق از

 

 دترب اتفاقات منتظر بعد به این از...بود اولیه گویی خوشامد این-

 باش این از

 

 .شدم خارج اتاق از گریه با نایستادم دیگه

 

**** 

 

 دهش بدتر دردم سر...شد نمی باز چشمام که بودم کرده گریه انقدر

 این با..نداشتم رختخوابم توی از شدن بلند برای توانی اصال و بود

 کارا به و بیام پایین تختم از شده طور هر کردم سعی حال

 هیچ تحت نباید من و است بهانه دنبال بهنام دونستم می..برسم

 اومدن با زندگیم سخت های روز...بدم دستش ای بهانه شرایطی

 می تحمل و صبر خدا از فقط من و بود شده شروع بهنام

 تا خودم من ولی..نپرسید ازم چیزی غزل قبل شب....خواستم

 و اومده بهنام دونستم نمی که بودم داده توضیح براش حدودی

 و بهنامه اتاقه توی اون کردم می فکر اومده نمی خوابم چون

 دیده اتاقش تو منو بهنام هم بعدش و اونجا رفتم همین واسه



 

 

 بخوان نگاهم از
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  92  

 با برخوردم مواظب خواست ازم هم غزل....و شده وعصبانی

 ادرشبر رفتار از بیچاره...نیاد پیش برام ناراحتی تا باشم بهنام

 بین چقدر....نگیرم دل به خواست می ازم دائم و بود زده خجالت

 ....داشت وجود تفاوت برادر و خواهر این

 

 کار مشغول و رسوندم اشپزخونه با رو خودم زحمت با باالخره

 و هشت تا پرتو اقای رفتن از بعد و نداشت کالس غزل.......شدم

 میز روی رو سرم و خوردم مسکن قرص یه.....بودم بیکار نه نیم

 ....بستم رو چشمام و گذاشتم خوری ناهار

 

 با خانم فاطمه...کردم بلند رو سرم هم به ظرف خوردن صدای با

 :گفتم سریع...کرد می نگاهم لبخند

 

 بخیر صبح سالم-

 

 ترسیدی؟...بخیر صبحت....سالم-

 

 :گفتم لبخند با

 

 شدین؟ بیدار کی شما...نه-
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 خوردیم هم صبحانه بودی؟نه؟ما خسته خیلی-

 

 مشغول و زد من به لبخندی...کردم غزل به نگاهی تعجب با

 ...شد صبحانه های ظرف شستن

 

 :گفت خانم فاطمه

 

 کردن؟ پف و قرمز اینقدر چشمات چرا

 

 :گفتم پس باشم داشته عادی لحن کردم سعی

 

 وابمخ که بود صبح نزدیکی...بودم شده خواب بی دیشب راستش-

 گرفت

 

 خوابیدی می خوب-

 

 خوبم االن ممنون نه-
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 بخوری چیزی یه بهتره شدی بیدار که حاال خوب-

 

 ودب شده بهتر حالم.....خوردم پنیر و نون لقمه یه و کردم تشکری

 طرف بر رو دردم سر مسکن قزص و خواب ساعت دو همون

 و خونه اوضاع دادن سامون و سر به و شدم بلند...بود کرده

 تنظاف کارای تقریبا بود یازده ساعت.....شدم مشغول اشپزخونه

 ناهار پختن مشغول و رفتم اشپزخونه سمت به....شد تمام خونه

 پیدا بهنام کله و سر که پختم می سبزی قرمه داشتم..شدم

 که نکنم کاری و بیام کوتاه برابرش در داشتم تصمیم....شد

 و مانداخت پایین رو سرم شد خونه اشپز وارد وقتی..بشه عصبانی

 بده رو سالمم جواب که این بدون.کردم سالم ارومی صدای با

 :گفت

 

 کن اماده منو صبحانه-

 

 اقا چشم-

 

 از زدم حدس...کرد بهم ونگاهی کرد بلند رو سرش شدم متوجه

 اماده مشغول رو خودم...کرده تعجب دادم بهش که جوابی نوع

 خوره می چی ها صبح دونستم نمی...کردم اش صبحانه کردن

 می جلوش یکی یکی و کردم می اماده واسش چیزو همه پس
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 ناهارم پز و پخت ادامه به تا برگشتم شد تمام که کارم....ذاشتم

 :گفت که شم مشغول

 

 کن جمعشون بیا...ندارم اشتهایی فعال انگار-

 

 گفتم و برگشتم سمتش به ریلکس خیلی.کنه اذیتم خواد می فهمیدم

 

 میلتونه جور هر...اقا بله-

 

 شدم میز کردن جمع مشغول و

 

 :گفت و شد بلند

 

 بیار چایی لیوان یه برام....مامانمم پیش-

 

 و دادم فحشی بهش لب زیر حرص با...شد خارج اشپزخونه از و

 براش و ریختم چایی و زدم غذا به سری...شدم کارم مشغول

 هر من ورود با ولی بودن صحبت مشغول خانم فاطمه با...بردم

 و طلبکارانه صدای با گذاشتم جلوش رو چایی...شدن ساکت دو

 :گفت بلند
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 چیه؟هان؟ این-

 

 :گفتم و کردم بهش گیج نگاهی

 

 بله؟-

 

 چاییه؟ این نظرت چیه؟به این گم می-

 

 :گفت و کرد دخالت خانم فاطمه

 

 چشه؟ مگه رنگی خوش این به چایی

 

 این..خورم می کمرنگ چایی من میدونی که شما مامان-

 ....کن عوضش زود...سیاهه

 

 گفتن با و برداشتم رو چایی سریع

 

 اقا چشم-
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 :گفت می که شنیدم می رو صداش...رفتم اشپزخونه سمت به

 

 بده انجام درست تونه نمی کارم یه احمق دختره

 

 کرد می حمایت ازم خانم فاطمه که فهمیدم و

 

 کارای دنبال ره می روزا...گذره می بهنام اومدن از هفته یک

 می بر شبا و تاسیسشن مشغول دوستاش از یکی با که شرکتی

.... نشدم ظاهر جلوش تونستم که جایی تا مدت این توی...گرده

 بهم و داده ازارم تونسته تا داشتم برخورد باهاش که هم مواقعی

 بد من چقدر....بزنم فریاد دارم دوست و شدم خسته....گرفته سخت

 زندگی روزی یه ممکنه یعنی گم می خودم با همیشه...شانسم

 بده؟ نشون منم به خوششو روی

 

 منو استرس هم همین و بیاد مهمون قرار بار اولین برای امشب

 النا تا صبح از....بیان خانوادش با غزل خاله قراره...کرده بیشتر

 کالس غزل...کردم تمیز و شستم فقط ظهره از بعد 1 ساعت که

 خانومومی فاطمه صدای.....خونه رسه می تازه 5 ساعت و داره

 کنه می صدام داره که شنوم
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 اومدم...بله-

 

 برمش می ناهار از بعد روز هر...رفتم اتاقش سمت به سرعت به

 هک هم وقتی بخوابه تختش روی تا کنم می کمکش و اتاقش توی

 بیارمش اتاق از و کمکش برم تا میزنه صدا شه می بیدار

 اتاقش وارد.... کمکم میاد اونم باشه خونه غزل اگه البته...بیرون

 :گفتم و شدم

 

 خوابیدین؟ خوب...سالم-

 

 :گفت و زد لبخندی

 

 ...ممنون....ماهت روی به سالم-

 

 :گفت و کرد چهرم به نگاهی

 

 نه؟...نکردی استراحت تو-

 

 نه گفتم و انداختم پایین رو سرم خجالت با
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 :گفت و داد تکون رو سرش

 

 یگهد ببین....کن استراحت یکم نگفتم مگه...دختر تو دست از-

 ...نداری رو به رنگ

 

 نمی خوابم...باشه اماده شب واسه چیز همه خواستم می-

 کنم می شامو کارای دارم تازه...برد

 

 .نباش نگران...ندارم تعارف خواهرم با که من-

 

 به خودم با مرتب و اماده و کنه عوض رو لباساش کردم کمکش

 رو دستم.بردمش بشینه داره دوست معموال که جایی سالن سمت

 :گفتم و گذاشتم شونش روی

 

 بخورین؟ که بیارم براتون دارین دوست چی خوب-

 

 :گفت و گذاشت دستم روی رو دستش
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 نیستم تنها هم و خورم می چیزی یه هم... اشپزخونه توی میام-

 

 :گفتم و زدم لبخندی

 

 ره نمی سر حوصلم دیگه منم....خوب چه-

 

**** 

 

 بعد هم خانم فاطمه...مرغم های تکه اخرین کردن سرخ مشغول

 ومشغول...کنه درست خودش رو ساالد خواست میوه خوردن از

 کنم می درست که غذایی نگرانم.....شده ساالد کردن اماده

 کرده سرخ بادمجون و زمینی سیب و مرغ....نه یا هست خوشمزه

 می چون و داره دوست خیلی سبزی قورمه بهنام دونستم می.. ام

 اون که همونجوری نگیره بهم ایرادی دیگران جلوی خواستم

 برنج فقط دیگه االن... کردم درست رو سبزی قورمه داره دوست

 تمرف در مت به در زنگ صدای شدن بلند با..کنم ابکش که مونده

 :گفتم خانم فاطمه به ذوق با و

 

 غزله-
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 و صدا و سر با......کنم اتستقبال ازش تا دویدم در سمت به و

 خونه توی غزل موقع هر...شدیم اشپزخونه وارد غزل با خنده

 ییک غزل...کردم می تنهایی احساس کمتر و بودم تر شاد منم بود

 :گفت خنده با و داشت روبر ها قابلمه در یکی

 

 مندی هنر خیلی تو....میاد خوبی بوی چه....کردی چیکار وای-

 ....ساقی

 

 :گفتم و زدم لبخندی

 

 بود گی می تو که اینطور کاش.....ممنون-

 

 :گفت خنده با خانم فاطمه

 

 ....گه می درست غزل-

 

 :گفت و کرد غزل با رو و

 

 ....گرفتی می یاد ساقی از تو یکمم کاش-
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 :گفت ساختگی دلخوری با غزل

 

 هنرم بی من یعنی....مامان-

 

 از بعد...خندیدیم همه..کرد جمع لوس های بچه مثل هاشو لب و

 :گفت غزل سکوت لحظه چند

 

 خسته حسابی باید.... کردی رو کارا همه که این مثل...خوب-

 شیم اماده و بگیریم دوش بریم بیا..باشی

 

 :گفت هم خانم فاطمه

 

 عوض لباساتم و بگیر دوش برو....دخترم گه می راست-

 باشی حال سر اومدن مهمونا تا کن استراحت یکمم...کن

 

 :گفتم من و من با

 

 بکنم ازتون خواهشی یه شه می ببخشید-
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 :گفت لبخند با خانم فاطمه

 

 دخترم بگو-

 

 :گفتم و انداختم پایین رو سرم

 

 یعنی...نیام بیرون اشپزخونه توی از من میشه

 اگه ولی.. منه با پذیرایی وظیفه دونم می..راستش....راستش

 هم جون غزل کنم می رو اینجا کارای من میدین اجازه....اگه

 بکشه رو پذیرایی زحمت

 

 :گفت سریع غزل

 

 چرا؟-

 

 نمیشه روم...اخه-

 

 :گفت و داد حرکت من سمت به رو ویلچرش خانم فاطمه
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 شرکت خانوادگی های مهمونی همه توی باید هم تو....شه نمی نه-

 اماده و برین سریع هم حاال.....کنی کمک غزل به و باشی داشته

 شین

 

 رکتح باال طبقه سمت به غزل با بگین شما چی هر بله...گفتن با

 کردیم

 

 پریدم غزل از رو بود ذهنم توی که سوالی

 

 نمی راستش......بپوشم باید چی امشب دونم نمی من...جون غزل-

 داشت پوششی چه باید شما فامیل توی دونم

 

 :گفت و کرد ای خنده غزل

 

 تنگ دامن با رو یاسیت بلوز اون بخوام ازت خواستم می خودم-

 بپوشی مشکیت

 

 :گفتم و زدم لبخندی
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 بودم بالتکلیف....کردی راحت کارمو....ممنون-

 

 میان دیگه االن که بدویم پس خوب-

 

 رو بود گفته غزل که لباسایی و گرفتم دوش سریع

 دامنم کمر روی تا قدش و بود رنگ پر یاسی بلوزم....پوشیدم

 گتن هم مشکیم دامن...بود پیدا توش اندامم و بود تنگ...میرسید

 مه ویاسی مشکی روسری یه...رسید می پام روی تا وبلندیش بود

 راضی و انداختم اتاق اینه به نگاهی. کردم ارایش کمی..کردم سر

 نشستم اتاق توی مهمونا اومدن اماده قیافم و تیپ از

 

**** 

 

 درست..خونگرم و مهربون...بود خوبی زن غزل خاله خانم زهرا

 بزرگش دختر داشت پسر تا دو و دختر تا دو....خانم فاطمه مثل

 خیلی داشت ایلیا اسم به ساله یه پسر یه بود کرده ازدواج ایدا

 متینی و موقر مرد هم ساسان اقا شوهرش...بود برخورد خوش

 داشت دوست ادم و بود خوشگل و مپل تپل ایلیا.....بود

 سال 2 من از خانم زهرا کوچیکتر دختر ایناز...بخوردش

 خودش کار به سرش...بود حرفی کم و اروم دختر بود کوچیکتر

 پسرای...بود مشغول موبایلش با شب اخر تا شب اول از و بود
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 22 بودن هم به شبیه خیلی و قلو دو احسان و ایمان خانم زهرا

 ....انرژی پر و شیطون....بود سالشون

 

 فاطمه....گذشت می هم با ما اشنایی و اومدنشون از یکساعتی

 و پدر..ندارم رو گسی گفت و کرد معرفی غزل دوست منو خانم

 اونا خواهش به حاال و دادم دست از تصادف یه روتوی مادرم

 کردم تعجب خانم فاطمه حرف این از..کنم می زندگی باهاشون

 قح در پسرش که کاری خواسته فهمیدم کردم فکر که کمی ولی

 خونشون توی من حضور شده مجبور پس نکنه فاش رو کرد من

 ....کنه توجیه اینطور رو

 

 که بودیم منتظر همه...بود نیومده هنوز بهنام...بود شب 9 ساعت

 ندبل هم من در صدای شدن بلند با.....بکشیم رو شام و بیاد بهنام

 صدای....کنم اماده رو شام مقدمات تا رفتم اشپزخونه به و شدم

 رو وجودم تمام و شنیدم می رو بقیه با بهنام احوالپرسی و سالم

 اومدن از که دقیقه 41 از بعد....کرد می پر لحظه به لحظه ترس

 کردن کمک و شدن اشپزخونه وارد هم با ایدا و غزل گذشت بهنام

 همه...بخورن شام و بیان که کردن دعوت رو بقیه و شد چیده میز

 که بود نفری اخرین بهنام...بودن نشسته میز دور

 

 اروم باشیم عادی دیگران جلوی که این برای..کردم نگاهش اومد

 کردم سالم
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 خان بهنام سالم-

 

 ریعس ولی داشت تازگی برام ثانیه چند برای نگاهش...کرد نگاهم

 .... شد خشن و سرد نگاه همون

 

 :گفت اروم

 

 سالم-

 

 چیکار دبای دونستم نمی و بودم تکلیف نشستبال جاش سر سریع و

 متوجه که غزل.....بخورم غذا باید کجا دونستم نمی..کنم

 :گفت و گرفت رو دستم بود شده من بالتگلیفی

 

 میز سمت به منو و..بشینیم بریم امادست چیز همه خوب-

 من دیگه سمت هم ایناز..نشستم غزل کنار صندلی روی...برد

 بودم معذب کامال....ها قلو دو و بود بهنام روبروم....بود نشسته
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 همه که بودم خوشحال..کرد می تعریف غذا از نوعی به کس هر

 می ازارم احسان گاه بی و گاه نگاه فقط....دارن دوست رو غذا

 رو شامم درست تونستم نمی....شد می خجالتم باعث و داد

 شده علت بر مزید هم روبروم بهنام حضور...بخورم

 :گفت و داد قرار مخاطب رو من بار اولین برای احسان....بود

 

 ....شم نمی سیر خورم می چی هر که من....عالیه پختتون دست-

 

 :گفت و زد بهنام شونه روی رو دستش و

 

 خونتون توی خانم ساقی حضور نعمتی چه....حالتون به خوش-

 

 دیپوزخن با که افتاد بهنام به نگاهم...کردم تشکر و زدم لبخندی

 هدیگ کردم سعی و انداختم پایین رو سرم...شده خیره بهم لب به

 خوردن از دست و شدن سیر همه باالخره.. نکنم نگاه رو کسی

 زاینا و ایدا و غزل و من...کنن ترک میزو تا شدن بلند و کشیدن

 لبخند با ایدا...کردن می شوخی ها بچه و کردیم می جمع میزو

 :گفت

 

 دافر پس....بده عرضه بی غزل این اشپزیویاد یکمم جون ساقی-

 بود گفتن من از...ها خوره می برگشت شوهرش خونه رفت
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 :گفت خنده با غزل

 

 شتبرگ که میشه پیدا من واسه ساسانم مثل یکی....نباش نگران-

 نخور منو حرص تو...نخورم

 

 :گفت و کرد ساختگی اخمی ایدا

 

 تو مثل منم کنه می فکر جون ساقی حاال گی می جوری یه وا-

 ..بودم

 

 :گفت و گذاشت من شونه روی رو دستش و اومد من سمت به و

 

 ..بینی می اینو...نکن باور و بشنو جون ساقی-

 

 :گفت و کرد اشاره غزل به و

 

 که بودم خودت مثل معنا تمام خانم یه من...گه می دروغ داره-

 اینا مثل نه... کردم ازدواج
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 کرد اشاره ایناز و غزل به و

 

 :گفت لبخند با ایناز

 

 تا نه البته....بگیرم یاد رو خونه کار بینم نمی دلیلی من خوب-

 روز هر تو مثل معنا تمام خانم یه خودت قول به که وقتی

 افتاده خونمون

 

 شد اشپزخونه وارد احسان که خندیدیم می ایناز حرف این از همه

 :گفت و

 

 خندین؟ می بلند اینجور چی به-

 

 :گفت شیطنت با ایدا

 

 ....دخترونس....خصوصیه-

 

 :گفت و زد لبخندی احسان
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 بگین؟ منم به شه نمی حاال-

 

 :گفت غزل

 

 داره شرط ولی چرا-

 

 :گفت و کرد من به نگاهی...خندید احسان

 

 بدین من به اب لیوان یه شه می-

 

 :گفت غزل به رو بعد و

 

 شرطی؟ چه-

 

 :گفت زدو لبخندی غزل

 

 بستنی کنی دعوت هممونو که-
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 :گفت و گرفت خود به متفکر ای چهره احسان

 

 بدونم چیزی خوام نمی بینم می کنم می فکراشو که حاال

 

 فرار اشپزخونه از اونم و کردن حمله سمتش به دخترا...خندید و

 چیکارش باید دونستم نمی...بودم کرده اماده رو اب لیوان...کرد

 بحث...شدم پذیرایی وارد و کوچیک سینی یه توی گذاشتمش..کنم

 کنن وادار احسانو زور به خواستن می دخترا و بود گرفته باال

 پشت.. رفتم احسان سمت به دست به لیوان....بخره بستنی براشون

 کردم صداش....بود ایستاده من به

 

 ....احسان اقا-

 

 نگاهش از.....شد ثابت چشمام روی نگاهش من سمت به برگشت

 سرم....لرزوند رو بدنم که بود نگاهش توی چیزی.شد داغ بدنم

 :گفتم گرفتمو سمتش به رو لیوان و انداختم روایین

 

 اب بفرمایید-
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 ور لیوان...کردم نگاهش و گرفتم باال رو سرم داشت بر رو لیوان

 رو لیوان...کرد می نگاه من به همچنان ولی کشید سر الجرعه

 :گفت اروم و گذاشت سینی توی

 

 ممنون-

 

 هک برم اشپزخونه سمت به تا چرخیدم و گفتم کنمی می خواهش

 :بلندگفت احسان

 

 بخوریم بستنی بیرونو بریم تا شید اماده....باشه-

 

 :گفتن بلند و کشیدن جیغی دخترا

 

 .....احسان به افرین-

 

 دادن سامون و سر و کردن مرتب مشغول و شدم اشپزخونه وارد

 نگذشته بیشتر دقیقه چند....شدم اونجا هم بر و هم در اوضاع به

 :گفت و شد اشپزخونه وارد غزل که بود

 

 نمیای؟ چرا-
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 :گفتم تعجب با

 

 کجا؟

 

 دیگه بخوریم بستنی ریم می ها بچه با داریم-

 

 :گفتم و کردم بهش نگاهی

 

 نمیام من...برین شما-

 

 :گفت و کرد اخمی-

 

 نمیای؟چرا؟-

 

 مین قبول نیست من واسه جایی شما بین بگم اگه که دونستم می

 :گفتم پس کنه
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 راستی....برگردین و برین شماها.....ام خسته خیلی کن باور-

 میان؟ هم پرتو اقای و خانم فاطمه

 

 هنوز بهنامم.....مونن می عمو و خاله و بابا و مامان....نه-

 هستیم بقیه ولی.....نگرفته اومدن واسه تصمیمی

 

 :گفتم لبخند با

 

 چیزی به بقیه اگه که مونم می من...سالمت به برید پس خوب-

 بگذره خوش...بدم بهشون داشتن احتیاج

 

 :گفتن اکراه با غزل

 

 ولی-

 

 :گفتم و کردم نگاهش لبخند با

 

 سالمت به برو...نداره ولی-
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 :گفت که شنیدم رو صداش... رفت پذیرایی سمت به غزل

 

 نمیاد ساقی-

 

 پرسید؟ ایدا

 

 چرا؟-

 

 :گفت غزل-

 

 خستس میگه-

 

 :گفت دوباره ایدا

 

 زیاد تونم نمی و خوابوندم رو ایلیا منم....گردیم می بر زود-

 دنبالش برم خودم بذار.....باشم بیرون

 

 :گفت که شنیدم رو بهنام صدای
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 نکنی ولش....دیگه بیاد نداره دوست حتما...دارین چیکارش خوب-

 

 :گفت خانم فاطمه

 

 کنم می صحبت باهاش خودم من-

 

**** 

 

 ساقی-

 

 :گفتم دیدم اشپزخونه در استانه در رو خانم فاطمه و برگشتم

 

 بله-

 

 نمیری؟ ها بچه با چرا-

 

 :گفتم پس دونه می رو نرفتنم دلیل دونستم می

 

 ام خسته راستش خوب-
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 :گفت و کرد بهم نگاهی

 

 دیگه و -

 

 :گفتم ناچارا

 

 نسبتی باهاشون من راستش....باشم بار سر خوام نمی-

 باشم مزاحمشون خوام نمی....ندارم

 

 :گفت خانم فاطمه

 

 شو اماده و برو سریع هم حاال..نزن رو حرفا این دیگه

 

**** 

 

 اصرار به ولی بیاد خواست نمی شدم راهی من دید وقتی بهنام

 بهنام پرادوی با پس بود زیاد تعدادمون..شد راهی بقیه

 یه جمعشون بین که این از هم....بود ریخته هم به اعصابم....رفتیم
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 می همراهشون منو و بودن کرده ترحم بهم مطمئنا و بودم غریبه

 هم خوشحال.....بودم شده بهنام ماشین سوار که این از هم و بردن

 هم دلیلش...بودم ولی خوشحالم که اشتباهه دونستم می.....بودم

 وستد......منم دلیلش دونستم می و داشت بهنام که بود عصبانیتی

 ودب وقتش واالن بکنم رو میده بهم که زجرایی تمام تالفی داشتم

 

 که کسی تنها گذشت ها بچه خنده و شوخی با مسیر طول تمام

 نشسته بهنام کنار جلو احسان....بودم من گفت نمی چیزی

 خابانت به راجع بحث مشغول....بودیم نشسته عقب هم بقیه....بود

 :گفت و برگشت احسان که بودن شاپ کافی

 

 دوست خاصی جای شما....ساکتین چرااینقدر.....خانم ساقی-

 برین؟ ندارین

 

 :مگفت اروم...گم می چی من ببینن بودن منتظر و شدن ساکت همه

 

 منم برین شما که جا هر...نیستم بلد رو جایی من راستش...نه-

 دارم دوست

 

 جلو اینه سمت به نگاهم شده خیره بهم بهنام کردم احساس

 و بیا که بود کرده اخمی....اینجوریه چرا این خدایا...چرخید
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 سمت به رو نگاهم.....کرد می خفم میذاشتنش اگه کنم فکر...ببین

 دادم ادامه و برگردوندم احسان

 

 خان احسان دارین خوبی خیلی سلیقه مطمئنم-

 

 بهنام دونستم می....نشوندم لبام روی کننده اغوا لبخندی و

 و ذوق با هم احسان....بدم حرصش خواستم می و منه به حواسش

 :گفت شوق

 

 ...میریم پس....دارین لطف شما-

 

 کردن موافقت همه

 

 از ودب پر شاپ کافی....بودیم نشسته میز یه دور شاپ کافی توی

 کافی ولی بود شب 41 ساعت که این با....جوون پسرای و دختر

 همگی و بود داده سفارش بستنی و کیک احسان...بود پر شاپ

 پرسید و کرد من به رو احسان....بودیم خوردن مشغول

 

 خونین؟ می درس خانم ساقی-

 



 

 

 بخوان نگاهم از
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  121  

 ایج به غزل که بدم جوابی چه باید دونستم نمی....بودم شده شکه

 داد جواب من

 

 و نداشت دوست رشتشو چون ولی....خوند می پرستاری ساقی-

 ادامه افتاددرسشو خونوادش برای که اتفاقی خاطر به همینطور

 نداد

 

 :گفت ناراحتی با ایدا

 

 خوبه که ندادی؟پرستاری ادامه درستو نبود حیف...اخی-

 

 :داد جواب غزل بازم

 

 نمی موفق هم باشه نداشته عالقه چیزی یه به تا ادم جون ایدا-

 ....شه

 

 :گفت و کرد من به رو بعد

 

 دیگه میدی کنکور امسال جون ساقی-
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 غیر برام خوندن درس دونستم می..کردم بهش نگاهی

 :گفتم پس....ممکنه

 

 می....خستهام...بخونم درس دیگه ندارم دوست....نه راستش-

 ...کنم استراحت یکم خوام

 

 :گفت احسان

 

 چیزای ولی خوبه خوندن درس درسته....کنین می خوبی کار-

 ....هست هم خوندن درس از مهمتری

 

 پرسید ایدا

 

 چی؟ مثال-

 

 :گفت بالبخند احسان-

 

 ..اشپزی..داری خونه
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 :گفت و پرید احسان حرف وسط ایدا

 

 اینه؟ فکرت طرز واقعا..احسان شو ساکت.....ایششش-

 

 :گفت و زد لبخندی احسان

 

 من نظر مخالف نظرش که مردیه چه...معلومه خوب

 بهنام؟ گم نمی درست...باشه

 

 :گفت و زد لبخندی بهنام

 

 ....مهمه خیلی خوندن درس نظرم به من ولی-

 

 داد ادامه و کرد من به نگاهی

 

 کار....میشه افراد درک و شعور رفتن باال باعث خوندن درس-

 انجام میشه هم نوکر و کلفت گرفتن با که رو اشپزی و خونه

 نبهتری ز یکی دلیلی هر به حاال کنه می رها درسو که کسی...داد
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 ادم اون برای من و میده دست از زندگیشو امکانات مهمترین و

 متاسفم واقعا

 

 و کنه ناراحت و بده حرص منو خواست می...زد من به لبخندی و

 دوست خوندنو درس و بودم رشتم عاشق من...زد هم هدف به

 رو جسارتم تمام..باشم خونسرد کردم سعی....حاال ولی داشتم

 :گفتم ساختگی لبخندی با و کردم جمع

 

 باال به ربطی خوندن درس... خان بهنام شمام نظر مخالف من-

 ادمو علمی اطالعات خوندن درس درسته...نداره ادما شعور رفتن

 رو سوادی بی ادمای من....کنم نمی فکر شعورو ولی میبره باال

 شعور با ما های دکترا و لیسانسا فوق از خیلی از که میشناسم

 دست از خودم واسه رو چیزو اینه فکرم طرز چون و....ترن

 بخورم غصه و باشم ناراحت واسش بخوام که بینم نمی رفته

 

 لیسانسا فوق گفتم که این از منظورمو که دونستم می

 دقیقا هم من منظور و داشت برق لیسانسه فوق خودش...گرفته

 ودستاش چون کردم عصبانیش حسابی کردم احساس....بود خودش

 طوفان یه دونستم می ولی شدم خوشحال...شد مشت که دیدم

 راهه در حسابی
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 عوض رو بحث سریع دید اینطور رو اوضاع که غزل

 سمت به و شدیم بلند...بودیم خورده رو هامون بستنی....کرد

 شدم بلند جام از که بودم نفر اخرین من...کردیم حرکت ماشین

 یصدا که بودم کردن فکر مشغول و بودم انداخته پایین رو سرم

 شنیدم گوشم کنار از بهنامو

 

 کردی وا زبون حسابی که میبینم خوب-

 

 :گفتم و کردم بهش نگاهی ترس با

 

 گفتم نظرمو من-

 

 :گفت و زد عصبی لبخندی

 

 متلک من به که شدی رو پر اینقدر اره؟حاال کمه من شعور که-

 میندازی

 

 برای و ترس بدون بود شده تموم طاقتم و بود اومده باال کفرم

 :گفتم بلندی تقریبا صدای با و بهش برگشتم بار اولین
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 چی...گرفتی خودت به که شمایی این نداشتم خاصی منظور من-

 می برات خوای می کار هر که من.... خوای؟هان می جونم از

 باید دیگه دونم کنم؟نمی می زنم؟اعتراضی می حرفی...کنم

 چیه؟ وسط این من گناه...کنم چیکار

 

 پارک جای اومدن موقع چون...پایین چکید چشمام از اروم واشک

 چهوب بودیم کرده پارک تر دور کمی رو ماشین نبود نزدیکی اون

 ما منتظر احسان بشن ماشین تاسوار بودن رفته همه ها

 :گفت و اومد سمتمون به دید دور از رو ما وقتی...بود

 

 ...ایستادین چرا-

 

 :گفت.....افتاد من چشمای به نگاهش و

 

 شده؟ کردی؟چیزی گریه...ساقی-

 

 :گفتم پس کنم انکار کردنمو گریه تونستم نمی

 

 ....گرفته دلم یکم.....نیست چیزی نه-
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 :گفت بود نشده باورش انگار که احسان

 

 گفتی؟ بهش چیزی تو.....بهنام-

 

 :گفت کرده گره ابروهایی با بهنام

 

 داد؟ پس جواب بهت باید که ای کاره چه تو-

 

 تداشت بهنام از رو برخورد این انتظار انگار خورد جا احسان

 

 داد ادامه بهنام

 

 وصیشی؟ وکیل تو کنم ناراحتش خواست دلم من اره-

 

 :گفت پس میشد تموم تحملش داشت احسان

 

 بهنام کنی می روی زیاده داری-
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 و کم من واسه بخوای که هستی کی کنم؟تو می روی زیاده من-

 کنی؟ تعیین زیاد

 

 یستنن بیا کوتاه نه دیدم..کردم هردوشون به نگاهی....بودم ترسیده

 :گفتم التماس با

 

 همب چیزی خان بهنام گفتم که من احسان اقا..کنین بس خدا رو تو-

 خدا رو تو....نگفتن

 

 اون به نگاه یه و کردم می این به نگاه یه

 

 کنین بس شما....کنم می خواهش خان بهنام-

 

 فتگ ببخشیدی کرده روی زیاده فهمید بهنام.گریه زیر زدم بلند و

 اب داد بیرون صدا با رو نفسش احسان...رفت ماشین سمت به و

 :گفت اروم صدایی

 

 نه؟ کرده ناراحتت بهنام-

 

 :گفتم و کردم پاک رو اشکام
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 نه-

 

 که این با...بودم شده خسته احسان توجهات و ها دلسوزی دست از

 باهاش زدن حرف از ولی باشه خوبی پسر اومد می نظر به

 به و کردم تند هامو قدم ای دیگه حرف بدون پس اومد نمی خوشم

 رفتم ماشین سمت

 

***** 

 

 فاطمه....خرابه خیلی اوضاع....خونه توی غوغاییه چه اوه اوه او

 گریه مادرش چشم از دور هم غزل....کنه می گریه بند یه خانم

 اروم اونو کنه می سعی میبینه مامانشو وقتی ولی کنه می

 چون بیچاره ولی نداره بقیه از کمی دست هم پرتو اقای...کنه

 خوشحال باید دونم نمی وسط این منم.... میریزه خودش توی مرده

 ....ناراحت یا باشم

 

 کمتر بهنامو برگشتیم شاپ کافی از که شبی اون از بعد

 و ستدر تنبیه یه بودم منتظر....بود عجیب برام رفتارش...میدیدم

 اومد یم کمتر....نیفتاد اتفاقی هیچ ولی بکشه رو انتظارم حسابی

 زنگ صدای شدن بلند با....بود عصبی و نگران همیشه و خونه
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 لوممع هم موبایلش با صحبت از بعد و میشد تر عصبی موبایلش

 می کبود کبود صورتش رنگ که شده عصبانی انقدر بود

 که هم وقتی شده چیزیش یه بودیم فهمیده خونه توی همه......شد

 اون تا....نمیداد حسابی و درست جواب چشه پرسیدن می ازش

 روز اون...شد مشخص چیز همه و شد زده خونه به که تلفنی

 نهاشپزخو توی منم نبود خونه و داشت کالس غزل....بود یکشنبه

 اهمیتی....خورد زنگ تلفن که بودم ناهار کردن درست مشغول

 پذیرایی توی خانم فاطمه وقتی همیشه...دادم ادامه کارم به و ندادم

 دیدم دقیقه 5 حدود از بعد.....میداد جواب رو تلفن خودش بود

 چی ببینم دویدم....شد بلند خانم فاطمه بیداد و داد صدای

 و میزد فریاد و کرد می صحبت تلفن با داشت خانم فاطمه....شده

 صورتش رنگ....گفت می بیراه و بد بود خط پشت که کسی به

 به.. بشه بیهوش ممکنه ان هر کردم احساس.. بود شده سفید

 :گفت و کرد من به نگاهی.. کرد قطع رو گوشی... رفتم سمتش

 

 نه؟ مگه دروغه-

 

 :گفتم پس چیه موضوع دونستم نمی چون

 

 خانم؟ فاطمه شده چی-
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 ....کرد ای شماره گرفتن به شروع من به دادن جواب بدون

 

 کجایی؟....بهنام الو-

 

-........ 

 

 خونه بیا االن همین..نه

 

-....... 

 

 منتظرم...حاال همین گفتم-

 

 کرد قطع رو تلفن سریع و

 

 :گفت و کرد من به رو

 

 میدی؟ من به اب لیوان یه-
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 با....دادم دستش به و اوردم خانم فاطمه برای اب لیوان یه سریع

 حرفی منم گفت نمی چیزی..خورد و گرفت رو اب لرزون دستای

 و خونهاشپز توی برگشتم پس است فایده بی ایستادنم دیدم....نزدم

 پیدا امبهن کله و سر که بود نگذشته ساعتی نیم...شدم کارام مشغول

 صدای که گذشت ربعی یه.... مادرش پیش رفت سریع.....شد

 و. کرد می بیداد و داد گریه با...شد بلند خانم فاطمه های فریاد

 مدونست نمی...بخشدش نمی که گفت می و کرد می نفرین بهنامو

 چیزو همه و گرفتم غزلو شماره سریع پس.....کنم چیکار باید

 خونه برگرده زود خواستم ازش و گفتم بهش

 

 بهنام کردم نمی فکر اصال.....شد روشن چیز همه غزل اومدن با

 مهفاط صحبت از بعد....باشه کاره این سردی و اخالقی بد این به

 امبهن...بیمارستان بردیمش و شد بد حالش خانم فاطمه وغزل خانم

 هم چقدر هر...نبود و بود رفته خونه از شرمندگی یا خجالت از

 فتگ دکتر.....نبود دسترس در میگرفت تماس موبایلش با غزل

 یه و شده خانم فاطمه حال بدی باعث فشار افت و عصبی شک

 همه غزل خانم فاطمه سرم شدن تموم تا....نوشت براش سرم

 مخان فاطمه ناراحتی باعث که تماسی....کرد تعریف برام چیزو

 تماس دختری یه که این مثل.بوده کشور از خارج از بوده شده

 دنیا هب بهنامو بچه هم االن و بوده بهنام دختر دوست گفته و گرفته

 باور هم خانم فاطمه....و بهنامه با بچه مسئولیت گفته..... اورده

 می هگفت و کرده تایید رو دختر اون با دوستیش بهنام ولی نکرده

 ویت گفته بهنام به دختره...نه یا گه می درست ببینه و بره خواد
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 ازش تلفنی یا و ادرس دنبال ایران اومده بهنام که ماهی چند این

 ویت شمارشو دوستاش و دانشگاه طریق از تونسته باالخره و بوده

 با تهنگرف ای نتیجه چون و کرده صحبت خودش با..کنه پیدا ایران

 گرفته تماس خونه

 

 کنین؟ چیکار خواین می حاال-

 

 :گفت ناراحت و گم در سر غزل

 

 هچ ببینه و بره بهنام بهتره کنم فکر ولی جون ساقی دونم نمی-

 می شکایت ازش نره بهنام اگر کرده تهدید دختره اون....خبره

 ....کنه

 

 گه؟ می راست گی می تو-

 

 بلق بهنام....اینطوریه که نبین رو حاال بهنام جون ساقی راستش-

 دختر دوست عالمه یه و بود شادی شیطونو پسر بهروز مرگ از

 ههم که ایران....بگه راستشو دختر اون که نیست بعید....داشت

 داشت کامل ازادیه دیگه که اونجا....کرد می کار
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 یعنی خورد می هم به بهنام از داشت حالم غزل حرفای شنیدن با

 اب.....حقشه میاد سرش بالیی هر...بود؟حقشه کثیفی ادم اینقدر

 بلند مببری رو مریضمون تونیم می گفت که پرستار صدای شنیدن

 ور به رنگ بیچاره.....خانم فاطمه پیش اتاق توی رفتیم و شدیم

 دائم غزل...ویلچرش روی گذاشتیمش و کردیم کمکش...نداشت

 :گفت می و داد می دلداری رو مامانش

 

 حتما دختنره اون...خوری می غصه چرا شما....دروغه...مامان-

 میشه درست چیز همه نباش نگران...کنه اخاذی خواد می

 

 :گفتم هم من

 

 پیش خیره چی هر که انشاهللا....خانم فاطمه میگه راست-

 میشه؟.....شه نمی درست چیزی که بخورید غصه شما....بیاد

 

 غم بود مشخص و بود فکر توی..گفت نمی چیزی خانم فاطمه

 این از هم این پسرش اون از اون بیچاره...دلشه توی عالم

 سختی واقعا.....نیستم اون جای که کردم شکر رو خدا....یکی

 صفرن خانم فاطمه مشکالت برابر در کشم می من که هایی

 

***** 
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 و بره بهنام دیگه روز 5 قراره میگذره روز اون از هفته یک

 ندچ این توی....کنه روشن دختره اون و بچه با رو خودش تکلیف

 یم تنبیهش طریق این به و بود کرده قهر باهاش خانم فاطمه روز

 من از و برداشت لباش از رو سکوت قفل امروز ولی...کرد

 باهاش نداشتم دوست.....اتاقش توی بره بگم بهنام به خواست

 اتاق در به ضربه چند....نداشتم ای دیگه چاره ولی بشم روبرو

 زدم بهنام

 

 بله-

 

 دلم وضعیت اون توی دیدنش با...کردم باز رو در اروم

 تختش روی و بود گذاشته دستاش دوتا بین رو سرش....گرفت

 کردم سالم اروم...بود نشسته

 

 سالم-

 

 بار اولین برای دوخت من به رو نگاهش و اورد باال رو سرش

 داد رو جوابم ارومی لحن با دیدم

 

 .....سالم-
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 چه....میدیدمش که بود بار اولین انگار...لرزوند رو دلم نگاهش

 بودمش؟اجزای ندیده حاال تا من یعنی...داره دلنشینی چهره

 چشمای....مشکی و پر ابروهای....کردم بررسی رو صورتش

 و متوسط لبای...فرم خوش بینی...مژه از پر و کشیده و متوسط

 ...خوشگل

 

 شد؟ تموم-

 

 :گفتم و کردم نگاهش تعجب با

 

 چی؟

 

 :گفت و کرد خشن رو صداش-

 

 داشتی؟ کاری....من بررسی-

 

 :گفتم سریع.....کشیدم خجالت
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 ونپیشش برین بگم بهتون گفتن... دارن کار باهاتون مادرتون-

 

 بیرون اومدم اتاقش از سریع و

 

 هب و......افتاد راه به من سر پشت سریع که شنیدم پاشو صدای

 رفت مادرش اتاق سمت

 

 و ادد صدای که بود نگذشته مادرش اتاق به رفتنش از ساعتی نیم

 فریاد به شروع خانم فاطمه هم اون سر پشت....شد بلند فریادش

 هک فهمیدم می فقط....شد نمی دستگیرم چیزی حرفاشون از...کرد

 رو کاری کنه مجبورش خواد می خانم فاطمه و معترضه بهنام

 ...بده انجام

 

 خاصی اتفاق مدت این توی.... گذشته بهنام رفتن از ماهی دو

 چهب و بهنام از که ای ان دی تست که فهمیدیم اینو فقط نیفتاده

 ردخت دوست که این مثل بهنامه از بچه که داده نشون شده گرفته

 شده بارداریش متوجه که هم وقتی و خواسته نمی رو بچه بهنام

 اش بچه و بره یا خواسته بهنام از پس بوده شده دیر سقط برای

 با مه بهنام....میسپاره خونه یتیم به رو بچه یا بگیره تحویل رو

 از مانع خودشه بچه اگر تا میره داشته که تردیدی و شک وجود

 رو کوچولو مسافر این ما که روزیه فردا و... بشه اوارگیش
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 زلغ به ایرانو به ورودش ساعت و گرفته تماس بهنام....میبینیم

 خانم فاطمه...کرده صدا فامیل توی بمب مثل خبر.....داده گزارش

 نوش باشه داده نشون همه به کاری اول همین از که این برای هم

 هفته اخر برای نذاره باقی رو حرفی هیچ جای و عزیزه براش

 ورود جشن خودش قول به و کرده دعوت رو اشنا و دوست همه

 .....کنه برگزار خواد می رو اش نوه

 

 فقط....فرودگاه رفتن کوچولوش پسر و بهنام از استقبال برای همه

 خونه کارای به رسیدگی مشغول و موندم خونه توی که منم

 باز رو در....سراغم بیاد استرس شه می باعث زنگ صدای....ام

 می شنیده بچه گریه صدای....شدم بقیه ورود منتظر و کردم

 هکالف همه که فهمید میشد میرسید گوش به که صداهایی از.....شد

 که بود بقلش توی کوچولویی بچه....شد وارد غزل اول.....ان

 سرش پشت....بود شده کبود گریه شدت از و کرد می گریه مدام

 بیچاره....پرتو اقای هم اخر ار و بهنام کمک با خانم فاطمه هم

 به رو..کنه اروم رو بچه تونست نمی کرد می کار هر غزل

 بهنام به نگاهی.... کردم سالمی پرتو اقای و خانم فاطمه

 کردم سالم اروم و رفتم سمتش به...کردم

 

 اومدین خوش...سالم-

 

 :گفت و چرخید من سمت به بهنام کالفه نگاه
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 ممنون...سالم-

 

 :گفت بلندی صدای با و کرد غزل به رو سپس و

 

 شدم کالفه...کنی نمی خفش چرا اه-

 

 :گفت عصبانیت با خانم فاطمه

 

 بچه این باشه حواست...دادی اب به خودت که گلیه دسته این-

 و کرد غزل به رو.... میزن داد که نداره ارتباطی بقیه به...توه

 :گفت

 

 شینه می هم لرزش پای خوره می خربزه کی هر......باباش بدش-

 

 :گفت و کرد مادرش به رو غزل

 

 حرفاست؟ این جای االن مامان-
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 یدکش بغلش از محکم رو بچه...رفت غزل سمت به عصبانی بهنام

 کرد دادن تکون به شروع محکم و

 

 کنم ساکتش طور چه دونم می خودم ودمه بچه اگه پس خوب-

 

 شدت بچه گریه دقیقه چند از بعد... رفت اتاقش سمت به و

 کسی و بودن ایستاده همه...بود ریخته هم به اعصابم...گرفت

 اتاق وارد زدن در بدون و دویدم اتاق سمت به...کرد نمی کاری

 هم خودش و بود کرده رها تخت روی رو بچه بهنام....شدم

 با.....بود دوخته چشم حیاط به و بود ایستاده پنجره روبروی

 شتبرگ من سمت به بهنام که کنم بغل رو بچه خواستم عصبانیت

 :گفت و کرد من به نگاهی

 

 کنی می غلطی چه تینجا تو-

 

 چیزی بچه خاطر به ولی....بود رسیده خودش اوج به عصبانیتم

 ردمک سعی و کردم بغل رو بچه بهنام حرف به توجه بی...نگفتم

 کنم ارومش

 

 کری؟..نیستم تو با مگه-
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 مک گریه شدت خاطر به بیچاره بچه.....میدادم تکون رو بچه اروم

 :گفتم و کردم بهنام به نگاهی...رفت می خواب به داشت کم

 

 چی هر بعد....بخوابه بچه باشین ساکت یکم...کنم می خواهش-

 کرده گناهی چه بیچاره این....کنین دعوا من با خواستین

 

 شاتاق توی....شدم خارج بهنام اتاق از و کردم بهنام به رو پشتم و

 بچه....شدم اتاق وارد...رفتم خودم اتاق سمت به پس بودم معذب

 سنگینه زیادی پوشکش کردم احساس... خوابوندم تخت روی رو

 ازش و زدم صدا رو غزل....خورد می مشامم به بدی بوی و

 من و اومد غزل...بیاره اتاقم به خودش با رو بچه وسایل خواستم

 مدت توی زدم حدس...کردم بچه ساک توی جستجو به شروع

 عوض لباساشو همه گرفتم تصمیم.... نشده عوض مامیش پرواز

 ...کنم

 

 و خیسی شدت از بیچاره بچه....بود رفته فرو سکوت توی خونه

 خوردن و لباساش شدن تمیز با کرد می گریه که بود گرسنگی

 لیخی...کنم نگاهش سیر که کردم فرصت من و خوابید شیرراحت

 وجود از بخشی کردم می احساس....بود نشسته دلم به

 رو من عالقه موضوع همین و بود اروم من بغل فقط.....خودمه

 ذتل با و بودم کشیده دراز کنارش....کرد می بیشتر بهش نسبت

 در سمت به سریع...شنیدم اتاقو در صدای که کردم می نگاهش
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 بهنامو کردم باز که رو در....بشم بچه شدن بیدار مانع تا رفتم

 دیدم منتظر

 

 خوابیده-

 

 ....خوابه بله-

 

 و شد منصرف ولی بگه چیزی خواست و کرد من به نگاهی بهنام

 :گفت

 

 ببرمش بدین....بخوابم میرم دارم من-

 

 از خوب تونه نمی بهنام دونستم می....کنم چکار باید دونستم نمی

 هب رو بچه مسئولیت ترسیدم می هم طرفی از...کنه مراقبت بچه

 هنامب همین افتاد می براش اتفاقی نکرده خدایی اگر...بگیرم عهده

 اتاق توی برگشتم پس کشت می منو

 

 ببرینش بیاین.....بفرمایید-
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 چند شد شکه چون نداشت رو حرف این انتظار بهنام که انگار

 شد اتاق وارد و اومد خودش به سریع ولی ایستاد جاش سر لحظه

 جمع رو بچه وسایل... شد خارج اتاق از و کرد بغل رو بچه....

 افتادم راه سرش پشت و و کردم

 

 شیرش شیشه اینم....بچه وسایل این.....اقا ببخشید-

 

 :گفت تشکر بدون و کرد من به عصبانی نگاهی بهنام

 

 برو و اونجا بذارشون...باشه-

 

 من به بازم تو....گفتم خودم با....شدم ناراحت ش حرکت این از

 تازه...کردم ترک رو اتاق و گذاشتم رو وسایل...کنی می پیدا نیاز

 یمن....خورد گوشم به بچه گریه صدای که بود شده سنگین چشمام

 برخورد یاد ولی کنم ارومش برم و شم بلند خواسنم می شدم خیز

 ولی گذشت ای دقیقه 41....کشیدم دراز جام سر پس...افتادم بهنام

 شدم بلند...شدم می کالفه داشتم دیگه...نشد که نشد اروم بچه

 باز محض به برم بیرون اتاق از خواستم و کردم سر روسری

 ....کردم برخورد کسی با محکم که چرخیدم سریع در کردن

 

 اخ-
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 لیناو برای...افتاد بهنام سرخ چشمای به نگاهم کردم بلند رو سرم

 :گفت ارومی لحن با دیدم بار

 

 نشد که طوریت.....ببخشید-

 

 دستاش...بودم شده خیره بهش همچنان....دادم تکون رو سرم گیج

 رداو پایین بود گرفته بازوهام به برخورد موقع خوداگاه نا روکه

 :گفت و گرفت فاصله ازم

 

 شه نمی ساکت کنم می کاریش کنی؟هر اروم رو بچه میشه-

 

 براش بزرگی تنبیه واقعا دیگه این....بود گرفته خندم

 که بقیه از بودم متعجب.... اومد می بند یه هم بچه صدای.....بود

 تاقا سمت به...نشده بیدار کسی گریه بلند صدای این با طور چه

 و دبو تخت روی افتادبچه راه سرم پشت هم بهنام.......رفتم بهنام

 جا لحظه یه که بود ریخته هم به انقدر....افتضاح بهنام اتاق

 چیه منظورم فهمید...کردم بهنام به نگاهی و برگشتم...خوردم

 نمی...گفت و خاروند رو سرش کرد موهاش توی رو دستش

 اتاق وسایل سر حرصمو شه اروم که کنم چیکار باید دونستم
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 به نگاهی...دادم تکونش کمی و کردم بغل رو بچه...کردم خالی

 :گفتم و کردم بهنام

 

 کو؟ خشکش شیر-

 

 :گفت و کرد جستجو رو اتاق دور نگاه با

 

 اونجاست...اوناهاشش-

 

 :گفتم

 

 کنین درست شیر براش سریع پس خوب-

 

 :گفت و کرد من به نگاهی تعجب با

 

 من؟-

 

 :گفتم و کردم نگاهش
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 براش و پایین برم تونم نمی....کنم عوض مامیشو خوام می من-

 میاخ....بیارید اب کتری توی از براش برید...بیارم جوشیده اب

 :گفتم که بره بیرون اتاق از خواست و کرد

 

 از ها نره یادتون....بشورین حسابی و ببرین شیرشو شیشه-

 شده سرد دیگه االن ابش...کتری

 

 رو شیشه خواست و اومد جلو....گرفتم سمتش به رو شیشه و

 رقرا بودم گرفته رو شیشه که من دست روی دستش که بگیره

 تمدس روی رو دستش شد خیره چشمام به ثانیه چند برای....گرفت

 داغ بدنم تمام....شد خارج اتاق از و گرفت رو شیشه و داد فشار

 به... شده گذاشته داغ چیز یه دستم روی کردم احساس...بود شده

 این....گفتم خودم با شدم خیره بود ایستاده پیش لحظه چند که جایی

 می عوض رو بچه مامی که زمانی طول در....شد؟ چش یهو

 سیدمر نتیجه این به اخر در.....کردم می فکر بهنام رفتار به کردم

 اره سرش به زده اخیر های ناراحتی و خوابی بی شدت از که

 ازن فسقلی یه خاطر به حاال مغرور عنق بد بهنام..همینطوره حتما

 در من حاال...بودم شده زده ذوق...بود شده من دامن به دست

 سر از لبخندی....داشت احتیاج بهم بهنام و بودم قدرت موضع

 کردم بچه کردن ناز به شروع و زدم رضایت
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 می گریه چرا برم قربونت من الهی....نازی چقدر تو...دلم عزیز-

 ....کنی؟

 

 چرخیدم در سمت به بهنام صدای با

 

 شیشه اینم بیا... شدم نوازشت و ناز مزاحم که ببخشید-

 

 :گفتم....بود تمیز تمیز..کردم شیشه به نگاهی

 

 ...شیر هم پیمونه تا 3 و بریزین اب تا 91 خوبه-

 

 می براش دلم...بیچاره...کرد اماده رو شیر مطیع بهنام

 سمتش به رو بچه..شده زیر به سر و اروم چه ببین...سوخت

 ... گرفتم

 

 اجازه اب...خوابه می بدین بهش شیرو...پسرتون گل اینم بفرمایید -

 

 می جا حرف این شنیدن با دونستم می...کنم تالفی خواستم می

 زور نباید داره قدرتی کی هر که کردم می حالیش باید...خوره

 بشم خارج اتاق از که چرخیدم..بگه



 

 

 بخوان نگاهم از
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  148  

 

 ساقی-

 

 ....شدم میخکوب بهنام زبون از اسمم شنیدن با

 

 نرو کنم می خواهش-

 

 حنل و بهنام زبون از اسمم شنیدن با....بخورم تکون تونستم نمی

 های رگ توی چیزی یه انگار داشت که خواهشی و غم از پر

 و زنهب تر تند قلبم شد می باعث که چیزی....افتاد جریان به بدنم

 با نگاهم و چرخیدم سمتش به...بگیره وجودمو خاص دلشوره یه

 و کردم دراز رو دستم..برگشتم رو رفته راه...خورد گره نگاهش

 :گفتم و گذاشتم دهنش توی رو شیشه....گرفتم ازش رو بچه

 

 ..بخوابین یکم این خسته شما....خودم پیش میبرم رو بچه امشب-

 

 کرد میخکوبم بهنام صدای باز کردم حرکت در سمت به و

 

 ساقی-
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 :گفتم اروم نده نشون درونمو هیجان صدام کردم سعی

 

 بله-

 

 ممنون

 

 ارجخ اتاق از و گفتم کنمی می خواهش...بمونم تونستم نمی دیگه

 ...شدم

 

 راه خواست می و خوابید نمی بچه...بودم بیدار صبح 1 ساعت تا

 رو ازش نگهداری کار واین شده بغلی که بود معلوم..ببرمش

 جون و دل با داشتم دوسش خیلی چون ولی....کرد می تر سخت

 :گفتم بهش و بوسیدم رو اش گونه..بردمش می راه

 

 دونم نمی...من واسه هستی نعمتی چه دونی نمی خودت کوچولو-

 من به کمک واسه رو تو خدا کنم می فکر ولی چرا

 خیلی...اینجایی که خوشحالم...فرستاده

 

 باعث کوچولو این کردم می احساس..فشردمش خودم به و

 ...بشه زندگیم توی خوشایندی تغییرات
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**** 

 

 

 

 سرم از خواب تا کشید طول کمی...موند ثابت تخت روی نگاهم

 ...بیاد یادم به چیز همه و بپره

 

 کو؟ بچه وای-

 

 و غزل اتاق...شدم خارج اتاق از و اومدم پایین تخت از نگران

 پایین رو ها پله سریع...نبود کسی ولی کردم نگاه بهنامو

 می ناز رو بچه داشت که خورد گوشم به غزل صدای..دویدم

 شدم اشپزخونه وارد اروم و کشیدم راحتی نفس...کرد

 

 سالم-
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 :گفت و کرد من به نگاهی غزل

 

 شدی؟ بیدار-

 

 خوردین؟ کجان؟صبحانه بقیه....موندم خواب..ببخشید...اره-

 

 :گفت و زد لبخندی غزل

 

 توی هم مامان...بیرونن بهنام و بابا....خوردیم صبحانه همه اره-

 خدمتیم در فینگیلی این با که منم...خودشه اتاق

 

 :گفتم و بوسیدم رو بچه و شدم خم..رفتم سمتشون به خندیدم

 

 هست؟ چی پسرمون اسم حاال....برم فینگیلی این قربون من-

 

 :گفت غزل

 

 هی برو..بگیره شناسنامه براش امروز بهنام قراره دونم نمی منم-

 نکنی ضعف بخور چیزی
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 :گفتم...اوردم در توش از رو پنیر و رفتم یخچال سمت به

 

 نفهمیدم اصال برداشتی؟من رو بچه اومدی کی-

 

 بود؟ تو پیش بچه مگه-

 

 :گفتم و کردم نگاهش تعجب با-

 

 اره-

 

 :گفت و کرد من به نگاهی

 

 اومد بغل به بچه بهنام خوردم می صبحانه داشتم که صبح ولی

 رفت و خورد صبحانه...من به داد رو بچه....

 

 همهبف کسی خواسته نمی چرا؟یعنی ولی...برده رو بچه بهنام پس

 ؟....داشته ای دیگه دلیل.یا بوده من پیش بچه
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 ...کرد گریه خیلی بچه دیشب-

 

 :گفت و زد لبخندی غزل

 

 میشنیدم-

 

 :گفتم و کردم نگاهش تعجب با

 

 نکردی؟ کاری چرا پس -

 

 داد جواب

 

 ...نکنم بهنام به کمکی هیچ خواسته ازم مامان-

 

 :پرسیدم تعجب با

 

 چرا؟-

 

 کنه تنبیهش خواد می کنم فکر دونم نمی-
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 :گفتم گیجی با

 

 این....کنم می کمکش دارم که من خوب-

 

 ادامه رو حرفم کردمو سالمی شد اشپزخانه وارد خانم فاطمه

 ..شنیده بودم مطمئن ولی ندادم

 

 نه؟ کنیم نمی بهنام کمک ما چرا گفتی می داشتی-

 

 :داد ادامه....انداختم پایین رو سرم شرمنده

 

 خودش وضعیت این با بچه همین و...کرده اشتباهی کار بهنام-

 داره ای دیگه دلیل ما نکردن کمک ولی....تنبیهه بدترین

 

 :گفت که کردم نگاهش تعجب با

 

 رو دورش ما االن...کنه ظلم تو حق در نباید بفهمه باید بهنام-

 هک کاری ولی....رونداری کسی که تو مثل درست....کردیم خالی
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 ینوا بهنامم...نیست کرد تو با اون که کاری مثل کنی می اون با تو

 تنبیه این از بیشتر باید ولی...خوند میشه شرمندش نگاه از..فهمیده

 چیزا خیلی خاطر به باید...دارم کار باهاش حاال حاال....بشه

 این زا باید...شده این و نگرفتم سخت بهش االن تا....کنم تنبیهش

 کنم تربیتش بعد به

 

 حمایت ازم داشت کار این با خانم فاطمه که این از....زدم لبخندی

 ...شدم شادی غرق کرد می

 

 کنم تشکر ازتون باید چطور دونم نمی....خوبین خیلی شما-

 

 :گفت و زد لبخندی خانم فاطمه

 

 نکوچولومو نوه از که تویی....کنیم تشکر ازت باید ما که فعال-

 دخترم ممنون....کردی مراقبت

 

 خانم فاطمه....کردم صبحانه خوردن به شروع و زدم لبخندی

 :گفت

 

 خرید؟ برین خواین نمی...نمونده چیزی عید تا-
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 و کرد من به نگاهی باشه اورده یاد به رو چیزی که انگار بعد

 :گفت

 

 اب جون ساقی داریم بهنامو پسر مهمونی که هم هفته اخر راستی-

 بخرین لباس و برین غزل

 

 :گفتم و کردم خانم فاطمه به نگاهی

 

 نباشم مهمونی توی من شه می لگه ولی.....ممنون-

 

 :گفت و کرد اخمی

 

 النا تو..کنم نمی تکرار هم دیگه و گم می بازم گفتم قبل دفعه-

 باید هم تو باشیم ما که جایی هر و مایی خونواده از عضوی

 بزنی رو حرفا این نشنوم فهمیدی؟دیگه...باشی داشته حضور

 

 گفتم و کردم بهش استیصال سر از نگاهی
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 چشم-

 

 :گفت و زد لبخندی

 

 دخترم بال بی چشمت-

 

 ارومش تونست نمی غزل و بود افتاده گریه به بچه

 بچه کردن اروم برای و خوردم ونیمه نصفه رو صبحانه....کنه

 :گفت و کرد بهم نگاهی خانم فاطمه....شدم بلند

 

 شدی؟ بلند چرا-

 

 :دادم جواب

 

 کنه می گریه بچه-

 

 بخور رو صبحانت نداره اشکال-

 

 :گفتم و زدم لبخندی
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 کنم ارومش بتونم من شاید..داره گناه...شدم سیر-

 

 اروم من بغل توی بچه که بود عجیب....گرفتم غزل از رو بچه و

 صحبت باهاش کردم شروع و زدم بهش لبخندی..میشد

 یخاص نگاه یه با خانم فاطمه دیدم کردم بلند که رو سرم....کردن

 شدم مشغول بچه با هم باز و زدم بهش لبخندی شده خیره بهم

 

**** 

 

 خوابید می که هم مواقعی....بودم مشغول بچه با روزو طول تمام

 می حال از داشتم دیگه...کردیم می رو خونه کارای غزل با

 هشب و پذیرایی توی بودمش اورده و بود شده بیدار بچه.....رفتم

 بودیم صحبت مشغول و بودیم شده جمع هم دور همه...میدادم شیر

 من سمت به و کرد سالم همه به...رسید راه از بهنامم که

 رو بچه اروم...کنه بغل رو بچه تا کرد دراز رو دستش....اومد

 :وگفتم گذاشتم بغلش توی

 

 بدین بهش شیرشو...گرسنشه....شده بیدار تازه-

 

 :گفت و کرد بهم نگاهی....دادم بهش رو شیشه و
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 ساقی ممنون-

 

 غزل....شد پسرش به دادن شیر مشغول و نشست مبلی روی و

 :گفت

 

 کردی؟ چیکار شناسنامشو بهنام-

 

 گرفتم-

 

 :گفت و کوبید هم به دستاشو خوشحالی با غزل

 

 گذاشتی؟ چی اسمشو....ببینم بده-

 

 :گفت و زد لبخندی بهنام

 

 بردار جیبم توی از بیا-
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 رو شناسنامه و رفت سریع غزل...کرد اشاره شلوارش جیب به و

 شد اشک از پر چشماش....کرد باز و اورد در بهنام جیب توی از

 

 پرتو بهروز

 

 فاطمه های چشم....شد غم از پر ها نگاه همه اسم این شنیدن با

 اب.....بود گرفته هم رو من گلوی بغض....شد اشک از پر هم خانم

 چیکار و کجاست االن یعنی...افتادم مریم یاد بهروز اسم اومدن

 وردا خودم به منو بهنام صدای که بودم برگشته گذشته کنه؟به می

 

 بخورید؟ شام خواید نمی-

 

 رو خانم فاطمه صدای. رفتم اشپزخونه سمت به و شدم بلند سریع

 :گفت که شنیدم

 

 شده خسته خیلی امروز ساقی کمک برو پاشو غزل-

 

 دش می نزدیک اشپزخونه به که شنیدم غزلو پای صدای هم بعد و
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 به ات رفتم....کشید می رو برنج داشت غزل....بودیم چیده رو میز

 از بهنام برای داشت خانم فاطمه...بخورن شام و بیان بگم بقیه

 دیدن با...گفت می کوچولو بهروز برای من های خدمتی خوش

 :گفت و شد ساکت من

 

 است؟ اماده میز-

 

 :گفتم لبخند با...چرخید من سمت به هم بهنام نگاه

 

 بفرمایید بله-

 

 :گفتم و رفتم بهنام سمت به

 

 ...کنید عوض لباساتونو و برید شما.... من به بدین رو بچه-

 

 داد بهم رو بچه حرفی گفتن بدون بعد کرد نگاهم لحظه چند بهنام

 نگاهش توی از تونستم می رو شرمندگی احساس..رفت و

 براش تنبیه بزرگترین و بهترین این نظرم به......بخونم

 کافی برام خودش بشه شرمنده که کردم می کاری که همین...بود

 داره رو نتیجه بهترین محبت اوقات گاهی...بود
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 صندلی روی..رفتم اشپزخونه سمت به و کردم بغل رو بچه

 امبهن...کردم خوردن به شروع بغل توی بچه و نشستم همیشگیم

 :گفتم... نشست و کرد بچه و من به نگاهی...شد اشپزخونه وارد

 

 بخرین چیزایی یه بهروز برای باید ببخشید-

 

 :گفت و کرد نگاهی بهنام

 

 بگیرم تا کن لیست الزمه که چیزی هر-

 

 :گفتم خانم فاطمه به

 

 داره الزم چیا بگین شما میشه دونم نمی چیزی زیاد من-

 

 یارب خودکار و کاغذ یه شام از بعد گفت و زد لبخندی خانم فاطمه

 کنیم لیست تا
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***** 

 

 

 

 :گفت و کرد لیست به نگاهی بهنام بود اماده لیست

 

 با باش اماده فردا غزل...هستن چیا نوشتین که اینایی نمیدونم من-

 بخریم بریم هم

 

 : گفت و کرد نگاهی غزل

 

 تونم می 5 از بعد...دارم کالس 5 تا فردا...ببینم فردا؟بذار-

 

 خوبه-

 

 :گفت خانم فاطمه

 

 بخر مهمونیتو لباس برو باهاشون هم تو ساقی-
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 :گفتم سریع برم خرید واسه بهنام با نداشتم دوست

 

 چیزی یه خودش غزل....کنم می مراقبت بچه از من...ممنون-

 خره می برام

 

 :گفت خانم فاطمه

 

 شهنمی...مواظبشیم هم با هستم منم...خونه میاد زودتر فردار پرتو-

 باشی باید خودت...بگیره لباس تو واسه غزل که

 

 :گفت هم غزل

 

 لباس دیگه این....جون ساقی بگیرم لباس واست تونم نمی من-

 یادن خوشت یا میترسم...بشه دومون هر برای که نیست خونه توی

 ...نباشه تنت اندازه یا

 

 :گفت خانم فاطمه که کنم اعتراض بازم خواستم
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 توی نپوسیدی....خری می خوشگل لباس یه و میری هم تو فردا-

 نزن حرف دیگه منم حرف رو...خونه؟

 

 عدب ساعت نیم...ندادم ادامه بحثو دیگه ولی بودم مخالف که این با

 دونستم نمی...بچه و بهنام و بودم مونده من..بخوابن تا رفتن همه

 خواست می دلم و بودم خسته خیلی..کنم چیکار باید امشب

 :گفت و کرد بهم نگاهی بهنام...بخوابم

 

 هنگ رو بچه دیگه روز چند فقط...پرستار واسه دم می اگهی فردا-

 ...شم می ممنون داری

 

 من از اخه.....مونه می من پیش امشبم یعنی...شد بلند نهادم از آه

 اهر و شدم بلند....بگم نه بهش شد نمی روم..هست هم زبونتر بی

 :گفت بهنام که بود بغلم توی هم بچه....افتادم

 

 برو تو و من به بدش..نمیاد خوابم فعال من....ای خسته خیلی-

 متون نمی دیدم اگه... خوابونمش می گرفت خوابم وقتی...بخواب

 پیشت میارمش

 

 حرفو این چرا دونم نمی.... بارید می خستگی چهرش از

 :گفتم....زد
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 و خوابونمش می...بخوابه دیگه احتماال....بیداره که وقته خیلی-

 بخوابین برین شما...خوابم می هم خودم

 

 ترسید دونم نمی...بگم رو جمله همین من بود منتظر که انگار

 :گفت و شد بلند جاش از سریع چون...بشم پشیمون

 

 ...رفتم من نیست مشکلی که حاال پس خوب-

 

 باال طبقه رفت دو با و

 

 ردم که تو بگه نیست یکی اخه...گفتم خودم با.....گرفت خندم

 :گفتم و کردم بچه به نگاهی.. کنی می تعارف چرا نیستی عمل

 

 داری؟ تو که بابا اینم بهروز ببین-

 

 رفتم اتاقم سمت به و
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**** 

 

 

 

 می خرید مرکز سمت به و بودیم نشسته بهنام ماشین توی

 من هواس و بریم بعدم بخریم بهروزو وسایل اول بود قرار....رفتیم

 نگه فروشی سیسمونی یه مقابل ماشینو بهنام...بخریم لباس غزل و

 همه چقدر وای...مغازه داخل رفتیم و شدیم پیاده 3 هر...داشت

 رسی است بچه مال که وسایلی به کردن نگاه از...است بامزه چیز

 و بودم گونه بچه لباسای به کردن نگاه مشغول بالذت شدم نمی

 همب که افتاد بهنام به چشمم که کردم می نگاه رو مغزه دور تا دور

 کردم نگاهش که این با....بود عجیب برام نگاهش....شده خیره

 می نگاه بهم همچنان و نداشت بر من به کردن نگاه از دست ولی

 با تا رفتم غزل سمت به و دادم نشون توجه بی رو خودم...کرد

 بیشترش..بودیم خریده چیز عالمه یه.....بخریم وسایلو هم کمک

 : گفت و داد من به لیستو غزل چون..بود من سلیقه هم

 

 دونی می خودت پس.....بلدی داریو بچه بیشتر من از تو-
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 راه هم ما...خونه بفرستن وسایلو همه شد قرار شد تمام که خرید

 می ها مغازه همه جلو غزل.....کنیم خرید خودمون برای تا افتادیم

 چیزی خواست نمی که هایی مغازه حتی کرد می نگاه و ایستاد

 که بود عجیب برام..بود کرده کالفه منو همین....بخره ازشون

 می همراهی ما با خونسرد و گه نمی چیزی بهنام چرا

 :گفتم و شدم خسته اخرش..کنه

 

 فکر ایستی می جا همه تو که اینجوری ولی ببخشید جون غزل-

 بخریم لباس نتونیم هم دیگه هفته یه تا ما کنم

 

 :گفت غزل...نگفت چیزی ولی بود گرفته خندش بهنام

 

 !تیگف تو گه نمی چیزی بهنام که بارم چرا؟یه دیگه تو...ساقی اه-

 

 گفتم پس بشه دلخور دستم از نداشتم دوست

 

 بهروز ولی ندارم مشکلی بازار توی گشتن با من....ببخشید-

 ....کنه اذیت باباتو و مامان ممکنه

 

 :گفت بود افتاده یادش تازه انگار که غزل
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 شد دیر که بدوین... بدوین...گیا می راست وای-

 

 مه ما....بود گرفته خندم.....کرد رفتن راه به شروع تند و تند و

 افتادیم راه دنبالش و کردیم زیاد سرعتمونو

 

 ودب رومی یقه لباسش باالی..خرید کوتاه ای سرمه لباس یه غزل

 گخوشرن خیلی قرمز لباس یه منم..رسید می زانوش تا بلندیش و

 رز های گل از پر روش که داشت سانتی 1 بند یه.. خریدم

 یقه مثل و بودن شده درست لباس پارچه ازخود که بود درشتی

 روی و بود بلند من لباس..گرفت می قرار شونم روی کج رومی

 باز رونم روی تا جلو از که داشت هم چاک یه....افتاد می کفشم

 ساکت بهنام خرید مدت تمام....خونه برگشتیم خسته..شد می

 و...کرد حساب پولشونو لباسا خرید موقع فقط...اومد می دنبالمون

 ....همین..مبارکه گفت مون دو هر به

 

***** 

 

 هم بهنام های اصرار و...بود پرستار استخدام مخالف خانم فاطمه

 نهک اعتماد کسی به تونه نمی گفت خانم فاطمه... نداشت ای نتیجه

 مه ساقی و میشه اروم ساقی با بچه چون...بسپاره بهش رو بچه و
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 یکی و...میداره نگه رو بچه ساقی پس رسه می بهش خوب خیلی

 خوشحال کنن می استخدام خونه کارای انجام برای رو دیگه

 ..کنم استراحت بیشتر تونستم می هم من اوضاع این با...بودم

 

 همش امروز بهروز من خوب شانس از...بود شده مهمونی روز

 حمامش صبح....رسیدم می کارام به راحت من و بود خواب توی

 موبود گرفته غزلو اتوی...بودم گرفته دوش هم خودم و بودم کرده

 از بعد ولی هستن لخت خودشون موهام....بودم کشیده اتو موهامو

 به تر بلند حاال...کردم درستشون اتو با..شن می وز یکم حمام

 پوش موهامو جلوی...بودن باسنم زیر تقریبا...رسیدن می نظر

 بقیه...باال کردم جمع قرمز سر سنجاق تا دو با رو همه و دادم

 ملیحی ارایش...پوشیدم رو لباسم... سرم پشت کردم رها موهامم

 پر لبخند..اومد خوشم خودم از...انداختم اینه به نگاهی و کردم

 بهروز دلم عزیز به تا ورفتم زدم اینه توی خودم به غروری

 کاله کردم تنش خوشگل سفید نارنجی تیکه یه لباس یه.....برسم

 پاش هم کوتاه سفید جوراب جفت یه گذاشتم سرش لباسو

 و کردم بغلش...بود شده خوردنی....انداختم بهش نگاهی...کردم

 به کرد شروع...رفتم اش صدقه قربون و.... دادم فشارش کمی

 نمی شوق و ذوق شدت از...خنده می ناز چقدر خدایا...خندیدن

 اشتد اشکم....خندید می که بود بار اولین این...کنم چیکار دونستم

 دویدم اتاق در سمت به و داشتم نگهش بغلم توی....اومد می در

 

 غزل...غزل-
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 خواستم و کردم باز رو در...کردم می صدا غزلو بلند صدای با

 انقدر..دیدم اتاقم در پشت بهنامو که غزل اتاق سمت به برم

 :گفتم بودم کرده گم موقعیتمو که بودم خوشحال

 

 نببی کن نگاش...خنده می بهروز.....خنده می داره ببین...ببین-

 خنده می ناز چقدر

 

 نمی و بود شده خیره بهم بهروز....دوختم بهروز به نگاهمو و

 شده گیج من غریب و عجیب رفتار از اونم کنم فکر.....خندید

 خجالت...اوردم یاد به بودمو توش که موقعیتی دفعه یک...بود

 مبهنا العمل عکس ببینم تا اوردم باال رو سرم اروم اروم بودم زده

 چشماش به نگاهم....بوده چی من بازی دیوونه این برابر در

 در صورتم اجزای روی چشماش... بهم بود زده زل...افتاد

 نمی چیزی ولی دوخت نگاهم به نگاهشو...بود حرکت

 صورتم روبروی ولی اورد باال رو دستش اروم اروم....گفت

 کمی..فهمیدم نمی کار این از منظورشو....ترسیدم...کرد متوقفش

 یگیج با کشید ام گونه روی و اورد جلوتر رو دستش.رفتم عقب

 پس رو دستش شد عوض نگاهش رنگ یکدفعه.... کردم نگاهش

 شکما کرد؟داشت چیکار او..بودم گیج گیج.. رفت سریع و کشید

 از خواست می و نداشت قرار و اروم قلبم.....کرد؟ می پاک رو
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 و ودمب مونده من حاال ولی بود رفته بهنام....بیرون بزنه سینم توی

 اسیر دل یه

 

 مهمونا زدم حدس....اومد می پایین از همهمه صدای

 می نگاهش و بودم نشسته... بود خواب بهروز...اومدن

 هک باشم مهمونی توی کمتر میشه که جایی تا خواستم می....کردم

 شد اتاق وارد در به ضربه چند زدن از بعد غزل

 

 پایین؟ نمیای چرا....ساقییییییی-

 

 ...خوابه بهروز-

 

 :گفت و زد لبخندی غزل

 

 پسر این پس گن می هی..ببینن رو شازده خوان می همه-

 بریم پاشو..پاشو.....کو کوچولوتون

 

 دوست...میزد شور دلم.....افتاد راه و گرفت بغل بهروزو غزل

 هب غزل... نمیشناختم رو کسی.. باشم مهمونیشون توی نداشتم

 :گفت و برگشت سمتم
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 دیگه بدو-

 

 شونه...گرففتم باال رو سرم...کشیدم عمیق نفس یه..نبود ای چاره

 توی میتونستم که نفسی به اعتماد تمام با و کردم صاف هامو

 از همه به مشرف و بودیم ها پله باالی..افتادم راه کنم جمع خودم

 انداختم پایین به نگاهی ها پله باالی

 

 مختلطه مهمونیتون....غزللللللللل وای-

 

 :گفت خیالی بی با و زد لبخندی غزل

 

 اشنان و فامیل همه که نیست کسی....اره خوب-

 

 :گفتم

 

 نمیشناسم رو کسی که من ولی اره شما با-

 

 خورد گوشم به ایدا صدای که اتاقم توی برم برگشتم



 

 

 بخوان نگاهم از
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  174  

 

 کوچولو بهروز افتخار به-

 

 داختمان پایین به نگاهی و برگشتم اروم..شد بلند ردن دست صدای

 

 تونستم می فقط...بود ما به نگاهشون همه من خدای وای

 حجاب بی اینقدر مردی هیچ جلوی حاال تا....کنم نگاهشون

 ها پله از داشت و افتاد راه غزل.....بود مرد از پر اینجا.. نبودم

 :گفت و کرد من به نگاهی گشت بر..رفت می پایین

 

 ساقی...ساقی-

 

 :گفتم زده خجالت و گیج

 

 هان-

 

 :گفت اروم و زد لبخندی

 

 زشته دیگه بیا...زده خشکت چرا-
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 روی از لبخندی.... دادم باال ابروهامو.. نداشتم ای دیگه راه

 خودم روی رو ها نگاه... افتادم راه غزل دنبال به و زدم ناچاری

 نم سمت به ایدا....کرد می اذیتم بیشتر این و....کردم می احساس

 گفت و زد لبخندی...بوسیدیم رو همدیگه اومد

 

 ..ها خوشگلی خیلی-

 

 :گفتم و زدم لبخندی

 

 بینم نمی کوچولوتو پسر.......همینطور هم تو-

 

 :گفت ایدا

 

 شوشو مادر پیش گذاشتمش-

 

 :گفتم تعجب با

 

 کی؟ -
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 :گفت و خندید

 

 دیگه میگم شوهرمو مادر-

 

 کسی ایدا خانواده جز.....کردم جمع به نگاهی....بود گرفته خندم

 هب که کرد اشاره بهم افتاد خانم فاطمه به چشمم...نمیشناختم رو

 :گفتم ایدا به...برم سمتش

 

 ارهد الزم چیزی ببینم برم ببخشید....داره کار باهام خانم فاطمه-

 

 :گفت

 

 ...عزیزم برو-

 

 راه خانم فاطمه سمت به اروم اروم.....بود ریخته یکم خجالتم

 نشسته خودش سال و همسن زن تا 3 کنارش....افتادم

 رو دیگه تای 2 ولی بود خانم زهرا خواهرش که یکیشون...بودن

 همه با و کردم جمعشون به سالمی لبخند با شناختم نمی

 :گفت بقیه به رو خانم فاطمه....کردم احوالپرسی
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 کردم می صحبت دربارش که جون ساقی اینم-

 

 :گفت خانوما از یکی

 

 می تعریف ازت خیلی فاطمه....دخترم کنه حفظت خدا...ماشاال-

 داره دوست اینقدر که کردی چیکار...کنه

 

 :گفتم

 

 داشتنین دوست و خوب خودشون...دارن لطف من به خانم فاطمه-

 ....بینن می خوب هم رو بقیه که

 

 :گفتم و کردم خانم فاطمه به نگاهی

 

 دارم دوسشون خودم مادر مثل منم-

 

 کرد ها خانم معرفی به شروع خوشحال خانم فاطمه
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 میشناسی که خواهرمو-

 

 :گفتم

 

 داشتم باهاشونو اشنایی سعادت بله-

 

 :گفت خانم زهرا

 

 عزیزم داری لطف-

 

 داد ادامه خانم فاطمه

 

 خانم منصوره ایشون....شوهرم خواهر...جون بهناز ایشون-

 شوهرم خواهر یکی اون جون مهناز ایشونم و جاریم

 

 :گفتم کردم نگاهی همه به

 

 خوشحالم باهاتون اشنایی از-
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 به بهروز گریه صدای که میدادن منو جواب نوعی به هم بقیه

 نم سمت به بهروزو داره کالفه غزل دیدم و برگشتم خورد گوشم

 :گفت رفتم غزل سمت به و گفتم ببخشیدی....میاره

 

 بیا...بچه شد کالفه کردن بغلش اون به بغل این از بس از-

 کنی ارومش تونی می ببین بگیرش

 

 جای یه.. چرخوندم سالن دور دورتا نگاهی... گرفتم بغل بهروزو

 ها مبل از یکی روی و رفتم سمت همون به.. کردم پیدا دنج

 توی و بودم کرده اماده قبل از که بهروزو شیر شیشه....نشستم

 مک دتن و تند...بود گرسنه خیلی.....دهنش توی گزاشتم بود دستم

 از کسی صدای که کردم می نگاه خوردنش به لذت غرق..زد می

 پروندم جا

 

 سالم-

 

 کرد می نگاه بهم لبخند با داشت که بود احسان

 

 ...سالم-
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 و شونم روی گذاشت رو دستش...شم بلند احترامش به خواستم

 :گفت

 

 باش راحت...نه نه-

 

 متوجه که انداختم دستش به نگاهی....کردم پیدا بدی احساس یه

 :گفت..کشید پس رو دستش و شد

 

 ....نبود حواسم...ببخشید-

 

 :گفتم جدی

 

 کنم می خواهش-

 

 : گفت ثانیه چند از بعد.. کرد می پا اون و پا این

 

 بشینم اینجا میشه-

 

 :فتمگ کنم چیکار باید دونستم نمی...کرد اشاره من کنار مبل به و
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 بفرمایید-

 

 :گفت و انداخت هم روی رو پاهاش..نشست

 

 میاد بهتون داری بچه چقدر-

 

 :گفتم و زدم لبخندی

 

 ....دارم دوست خیلی رو ها بچه-

 

 و مانداخت پایین رو سرم پس کنم صحبت باهاش زیاد خواستم نمی

 اشنایی صدای..شدم بهروز شلوار و جوراب کردن مرتب مشغول

 :گفت

 

 گذره می خوش...خان احسان به به-
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 مدت این توی....سیاوش....چرخوندم صدا سمت به رو نگاهم

 یمزندگ وحشتناک خاطرات دوباره دیدنش با الن ولی بودمش ندیده

 :گفت لبخند با و کرد من به نگاهی....شدن زنده برام

 

 "؟ خوبین....خانم ساقی سالم-

 

 :فتگ و کرد من به نگاهی احسان..کردم نگاهش فقط نگفتم چیزی

 

 میشناسین؟ رو همدیگه شما-

 

 :گفت سریع سیاوش بگم چیزی بتونم من که این از قبل

 

 ....کردم زیارتشون و اینجا اومدم پیش روز چند اره-

 

 واقعیتو من درباره نباید که دونه می فهمیدم زد که حرفی از

 ورد سیاوش چشم از که کشیدم راحتی نفس..شد راحت خیالم..بگه

 با باز و کردم بهش اخمی....زد بهم چشمکی و کرد نگاهم نموند

 ...کردم سرگرم خودمو بهروز
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 از هر شنونده من و بودن صحبت مشغول هم با احسان و سیاوش

 من کوتاه جوابای با که پرسید می من از چیزی احسان هم گاهی

 که احسان های نگاه از و بود رفته سر حوصلم.....میشد مواجه

 ....بودم شده خسته است عالقه روی از کردم می حس حاال

 

 چشمام با....بودم ندیده بهنامو مهمونی توی بودم اومده وقتی از

 که نبود....ببینمش بتونم شاید تا کردم می نگاه رو جا همه

 توجهمو گفت می بهنام درباره داشت که سیاوش صدای....نبود

 کرد جلب

 

 دقیقه 41 تا گفت...زدم حرف بابهنام تلفنی پیش ربع یه... اره-

 بشه پیداش باید دیگه...اینجاست دیگه

 

 :گفت احسان

 

 کجاست؟ نگفت-

 

 بگیره شام رفته که این مثل چرا-

 

 اومد..کن نگاه..هست ام زاده حالل چه-
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 شده تیپ خوش چقدر..بود خودش....کردم دنبال احسانو نگاه رد

 پیراهن یه با بود پوشیده مشکی شلوار و کت... بود

 بسته هم طوسی ظریف های خط با مشکی کراوات...سفید

 ودیمب نشسته ما که جایی....کرد احوالپرسی به شروع باهمه....بود

 بش و خوش از بعد....کردم نگاهش...نبود دیگران دید توی چندان

 لغز با کمی ایستاد غزل پیش رفت فامیل جوونای از تا چند با

 دور رو نگاهشون همزمان دو هر دقیقه چند از بعد کرد صحبت

 انگشت با موند ثابت ما روی غزل نگاه..چرخوندن سالن دور تا

 به چشمش تا که دیدم بهنامو...اومد ما سمت به و کرد اشاره ما به

 از بعد و پوشوند رو اش چهره اخمی بعد ولی کرد تعجب افتاد ما

 :گفت لبخند با غزل. افتاد راه غزل سر پشت اونم ثانیه چند

 

 ....جمعه جمعتون که میبینم..به به-

 

 :گفت و کرد غزل به نگاهی سیاوش

 

 رسید االن که بود کم گلمون-
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 هم به دو هر...کشید خودش سمت به و گرفت رو غزل دست و

 لبخند احسان....بود عشق از پر نگاهشون.....بودن شده خیره

 :گفت اروم و زد مرموزی

 

 تابلون چقدرم.....ها بیچاره-

 

 فکر اصال...بود جالب برام موضوع این کشف.... گرفت خندم

 این معنی ولی باشن داشته عالقه هم به سیاوش و غزل کردم نمی

 بهنام شدن نزدیک با..باشه تونست نمی این جز چیزی ها نگاه

 :گفت بلند و رفت جلو قدم چند شد بلند جاش از احسان

 

 اومدی باالخره عجب چه....عزیز بهنام به به-

 

 به و کرد رها رو غزل دست هم سیاوش.. احسان حرف این با

 بر ما سمت به و دادن دست هم با سه هر.. رفت اونا سمت

 مارو...بود خواب بغلم توی و بود شده تمام بهروز شیر....گشتن

 بهنامو چشمای توی کردن نگاه جرات....شدم بلند جام از

 کردم سالم اروم بدن لو رو احساسم چشمام ترسیدم می..نداشتم

 

 سالم-
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 :گفت جدی خیلی که شنیدم بهنامو صدای

 

 سالم-

 

 :گفت غزل

 

 دیگه ایستادین؟بشینین همه چرا-

 

 غزل کنار هم سیاوش.....نشست من کنار و اومد سریع خودش و

 :گفت و اومد جلو اروم بهنام....گرفت جای

 

 من بغل بده رو بچه-

 

 احسان.....دوخت چشم بهم منتظر و..نشست من کنار خودش و

 یه فقط وسیاوش احسان بین..نشست بهنام کنار مبل روی و رفت

 بغل توی گذاشتم رو بچه اروم و شدم خم..... بود فاصله مبل

 بهنام به اینقدر هیچوقت...میداد خوبی بوی چه من خدای...بهنام

 بوی از رو هام ریه و کشیدم عمیقی نفس... بودم نشده نزدیک

 یتو لباسم یقه دیدم که بودم شدن بلند حال در. کردم پر عطرش

 دست از رو لباسم تا شدم خم دوباره...مونده کوچولو بهروز دست
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 کردم می باز رو دستش اروم اروم..بیارم بیرون بچه شده مشت

 هر و میشه گرم و سرد بازه که لباسم یقه توی کردم احساس که

 باال رو نگاهم......میشه بیشتر شدن گرم و سرد شدت لحظه

 توی شدن زوم که دیدم رو بهنام چشمای..... خدایا وای...اوردم

 می گرم و سرد رو سینم داره که هاشه نفس هرم و لباسم یقه

 ور دستم و کشیدم بیرون بهروز دست از رو لباسم سریع....کنه

 و اومد خودش به بهنام من حرکت ابن با.....گذاشتم سینم روی

 و بود کرده عرق یکم پیشونیش....دوخت چشمام به رو نگاهش

 و گرفتم صورتش از رو نگاهم....بود شده خمار چشماش

 زا...همان لباسم جلوی چاک شدن باز و همان من نشستن....نشستم

 هک مونده جاییت دیگه....گفتم خودم با...بودم عصبانی خودم دست

 ردهک بغل که بهروزو.....ایستادم و شدم بلند سریع...باشن؟ ندیده

 توی االن ولی شد نمی دیده چیزی و پام روی ذاشتمش می بودم

 سیک ببینم کردم نگاه....میزد بیرون لباس از کامال پام نشستن

 و بودن صحبت گرم هم با که سیاوش و غزل....شده متوجه

 شده لباسم متوجه دو هر احسان بهنامو ولی ندیدن چیزی

 من سمت به و اورد در رو کتش و شد بلند سریع احسان..بودن

 :گرفت

 

 .....باشین تر راحت اینجوری کنم فکر...بفرمایید-

 

 :گفت و ایستاد شد بلند بهنام که بگیرم دستش از رو کت خواستم
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 ساقی-

 

 :گفت عصبی لحنی با..کردم نگاهش

 

 تختش توی بذار ببر رو بچه-

 

 گرفت من سمت به رو وبچه

 

 بد بهنام همون بود شده باز...گرفت دلم زدنش حرف لحن از

 هگری دیگران جلوی خواستم نمی ولی...بودم کرده بغض...اخالق

 :گفت و کرد مداخله احسان کنم

 

 ...پایین اومدن که نیست هم ساعت نیم بچه و خانم ساقی-

 

 :گفت سریع بهنام
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 میشه اذیت بچه صدا و سر این توی ولی-

 

 قهطب سمت به و گفتم ای اجازه با...گذاشت من بغل توی رو بچه و

 کنارش هم خودم و خوابوندم تختش توی بهروزو...افتادم راه باال

 و خودم باری و بند بی دست از اعصابم...کشیدم دراز تخت روی

 غزل هم دقیقه 21 به دقیقه 21 هر....بود خرد حسابی بهنام رفتار

 می ازم و بخورم من که اورد می چیزی یه و اتاق توی اومد می

 شهب بیدار که بهروز گفتم می بار هر ولی پایین برم که خواست

 بهنام و برم تا باشم تنها دادم می ترجیح..رفتم نمی ولی میرم

 فتهگر خوابم خستگی و بیکاری از.....کنه ضایعم دیگران جلوی

 دراز تخت روی من و بود رفته غزل که بود ای دقیقه چند...بود

 خودم با...شد باز در خورد در به ضربه چند..بودم کشیده

 تمبس چشمامو پایین برم که خواد می و اومده غزل باز حتما...گفتم

  نخوردم تکون جام از و

 

 کشیده دراز حرکت بی و بودم زده خواب به رو خودم همچنان

 نم دیده غزل کردم فکر...نشد خبری و گذشت ای دقیقه 5....بودم

 خیز نیم تخت روی و کردم باز چشمامو اروم.....رفته خوابم

 چیکار اینجا این...بهنامه که بینم؟این می چی خدایا وای.....شدم

 کردم شکر رو خدا.. نشستم و شدم بلند جام از سریع.... کنه می

 دهکر راحت لباس اون شر از رو خودم برگشتم اتاقم به که موقعی

 وگرنه....بودم کرده تنم جاش به سرافون و لی شلوار یه و بودم

 ...کشیدم می خجالت باید باز االن
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 :گفتم پته تته با

 

 سالم س-

 

 :گفت اخم با و جدی

 

 سالم-

 

 می نگاش فقط....داره چیکار باهام دونستم نمی....بودم ترسیده

 سکوتو قفل باالخره...زد می عصبانی خیلی قیافش.....کردم

 :گفت و شکست

 

 کردین؟ می صحبت چی مورد در احسان با-

 

 :گفتم

 

 بله؟-
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 کرد تکرار رو اش جمله

 

 :گفتم و کردم بهش نگاهی گیج

 

 ....زدیم نمی خاصی حرف-

 

 :گفت معمول حد از تر بلند کمی

 

 بدونم خوام می هم رو نیستن خاص نظرت به که چیزایی همون-

 

 :گفتم و گرفتم جانبی به حق قیافه

 

 ....نمیاد یادم...دونم می چه من-

 

 سمتم به کرد ش تر عصبانی من زدن حرف لحن که انگار

 :گفت....بود دوخته چشمام به عصبانیشو چشمای...اومد

 

 توی چی نفهمیدم کردی فکر....اره؟ بگی من به خوای نمی که-

 ابه بر نقشه من واسه هات نقشه...گذره می مغزت اون
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 به هاش نفس که نزدیک انقدر...شد تر نزدیک و نزدیک بهم

 :گفت...خورد می صورتم

 

 شاز اگه کردی کنی؟فکر چیکار خوای می نفهمیدم کردی فکر-

 اره؟..... بری خونه این از تونی می...کنی خرش و کنی دلبری

 

 :گفت فریاد با و کرد تنگ چشماشو

 

 دور چشمام جلوی از داری عمر تا ذارم نمی...خوندی کور ولی-

 خانوادم و من خدمت در هستم من و هستی تو تا باید...بشی

 ....باشی

 

 اون.....میگه چی فهمیدم کم کم ولی نشدم منظورش متوجه اول

 امبر واقعا موضوع این!!!!احسان دنبال افتادم من بود کرده فکر

 نمی بود گرفته وجودمو همه که ترسی وجو با شد تموم گرون

 خودش مثل باشم ساکت کرد بهم که توهینی برابر در تونستم

 :گفتم و بردم باال صدامو

 

 کنی توهین من به نداری حق تو-
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 :دادم ادامه کنم کنترل خودمو تونستم نمی عصبانیت از

 

 پستن؟ و باز دره دو خودت مثل همه کردی فکر...فاسد توی..-

 

 پمل روی رو دستم.....گرفته اتیش صورتم طرف یه کردم احساس

 به و.. گذاشتم سوخت می بودم خورده که سیلی شدت از که

 :گفت...بودن شده قرمز قرمز چشماش...شدم خیره چشماش

 

 .....احمق دختره...شو خفه-

 

 :داد ادامه وو زد پوزخندی

 

 نمایش هب بدنتو تمام که تویی بعد....فاسد گه می من به...باش اینو-

 دل خواستی می.....اره؟ هستی نجیبی و خوب دختر میذاری

 بودی پوشیده لباس اینجوری ببری احسانو

 

 موهای که بود چیزی یه چشماش توی..زد امیزی شیطنت لبخند

 :گفت ارومی صدای با..کرد سیخ رو بدنم
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 بگم بهت زیرتو لباس سایز خوای می-

 

 روی شده ریخته موهای و اورد باال رو دستش اروم اروم

 داد ادامه و زد کنار رو صورتم

 

 بر وسوسه خیلی دونستی می....داری ای العاده فوق اندام-

 انگیزی؟

 

 چند اگه..اورد می جلوتر و جلو رو سرش لبهام به خیره و

 میرسید هم به لبهامون اومد می جلو دیگه سانتیمتر

 

 توی برم و بشم ذوب خواست می دلم... داشتم بدی خیلی احساس

 بره پیش طریق این از بود فهمیده...بود پست خیلی... زمین

 االن و......میاره بدست من دادن زجر برای رو نتیجه بهترین

 اش سینه توی رو دستم...شد فعال مغزم....بود شده پیروز واقعا

 سیلی سریع حرکت یه وبا....عقب دادم حلش کمی و گذاشتم

 دنمب تمام که بودم عصبانی انقدر..گوشش توی خوابوندم محکمی

 ....لرزید می

 

 ...متنفرم ازت...لجن فطرت پست....کثیفی خیلی-
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 نمی و زدم می نفس نفس.....بخورم مفصلی کتک بودم منتظر

 :گفت و زد لبخندی دیدم تعجب کمال در... بشم اروم تونستم

 

 به باش مطمئن ولی....شه نمی و داریم مهمون االن که حیف-

 ...بینی می کارتو این نتیجه زود زودی

 

 ور در ودستگیره رفت در سمت به..بشه خارج اتاق از تا چرخید

 :گفت و من سمت برگشت شد پشیمون ولی... گرفت

 

 ....بیرون بیای در این از نداری حق-

 

 ....کردم می نگاهش عصبانی فقط..نگفتم چیزی

 

 شد خارج اتاق از سریع و برگشت

 

 محکم و کردم مشت هامو دست...نشستم زمین روی اروم اروم

 :گفتم و زمین روی کوبیدم

 

 روانی...روانی....روانی-
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 اومده خوشم کثیف ادم این ا من یعنی....بود اومده بدم خودم از

 ....ننهههه.....نهههههههه....بود

 

 من اره.....بودم نشده مند عالقه بهش من.....نداره امکان این

 خوشم ادمی همچین از هیچوقت

 و باش منتظر..میدم ونت نش....هیچوقت....هیچوقت....نمیاد

 تمام با و.....میرسه منم روز...بزرگه هم من خدای باالخره...ببین

 خدااااااااااا...کردم صدا رو خدا وجود

 

 بیرون اتاق از شب اون....گذشت مهمونی از روز 2

 از طرفی از.... بود فایده بی هم ایدا و غزل های اصرار....نرفتم

 بیرون دماغ و دل هم دیگه طرف از و ترسیدم می بهنام برخورد

 ردس خیلی بهنام رفتار روز دو این توی.....نداشتم اتاقو از رفتن

 خواستم می من که کاری..کرد نمی توجهی بهم اصال یعنی....بود

 .....کرد می من با داشت اون بکنمو باهاش

 

 و بودیم نشسته هم دور خانم فاطمه و غزل و من بود شده شب

 تهرف هم پرتو اقای و بود بغلم توی بهروز...بودیم صحبت گرم

 نگز تلفن.بیاد بهنام بودیم منتظر بودیم نخورده شام هنوز..بود

 :برداشت رو گوشی رفتو تلفن سمت به غزل..خورد
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 بله-

 

...... 

 

 کنی؟ می چیکارا....خوبی...سالاااام-

 

 خوبن همه مرسی-......

 

 :گفت و انداخت من به نگاهی غزل

 

 رسونه می سالم..خوبه هم ساقی-

 

......... 

 

 چطوره؟ شوهرت....خوبه؟ ایلیا....خوبی خودت-

 

......... 
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 کریرش توی گذاشتم بهروزو.....ایداست شدم متوجه حرفاشون از

 شنیدم می هم رو غزل صدای ولی بخوابه تا دادم می تکونش و

 

 خبرا؟ چه خوب....ممنون-

 

..... 

 

 کجا؟ خوب چه-

 

..... 

 

 هستن؟ کیا-

 

...... 

 

 نیومده هنوز بهنام نه...گم می بهشون باشه-

 

...... 
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 یگی؟ بهش خودت خوای می..جاست همین ساقی اره-

 

..... 

 

 گوشی....برسون سالم...فردا تا بای پس-

 

 زد صدا منو و کرد تموم رو صحبتش غزل

 

 تلفن.....ساقی-

 

 :پرسیدم غزل از اشاره با.....شدم بلند جام از باتعجب

 

 کیه؟-

 

 :گفت غزل

 

 بگیره دعوت ازت خواد می ایداس -

 

 :گفتم و گرفتم رو گوشی
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 سالم-

 

 خانم ساقی خوبی..عزیزم سالم-

 

 چطوره؟ پسرت خوبن؟گل خان خوبی؟سامان شما...مرسی-

 

 خیلی شب معرفت؟اون بی کنی می چیکارا....خوبیم همه..ممنون-

 شدم دلگیر ازت

 

 کسی که من....بودم تر راحت اتاق توی کن باور ولی....شرمنده-

 باشم جمعتون توی کشیدم می خجالت همین واسه نمیشناختم رو

 

 وسط؟ اون بودیم بوق ما پس نکنه درد دستت-

 

 خدا به....نگیر دل به ازم خدا رو تو...حرفیه چه این-

 

 بخوری قسم اینقدر خواد نمی..کردم شوخی بابا باشه-
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 و ودب ایستاده بهنام به افتاد چشمم که بودم ایدا با صحبت حال در

 همیشه....بود شده پرت ایدا از حواسم....کرد می نگاه منو داشت

 شانس این به لعنت....میشه ظاهر جن مثل

 

 اونجایی....... ساقی الو...الو-

 

 عزیزم بگو اره اره-

 

 نه؟ یا میای حاال-

 

 :گفتم متعجب

 

 کجا؟-

 

 نیستا گم؟حواست می چی دارم ساعت سه-

 

 عزیزم بگو میکنم گوش....ببخشید-

 

 میای؟ کوه بریم ها بچه با خوایم می فردا گفتم-
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 :گفتم ولی برم داشتم دوست که این با

 

 بیام تونم نمی...ممنون نه-

 

 بیای باید...نگو چرا؟بیخود-

 

 ...تونم نمی کن باور-

 

 ما با نداری دوست نکنه...بیای باهاش هم تو باید....میاد غزل-

 باشی؟

 

 :گفت می ایدا به که شنیدم احسانو صدای بدم رو جوابش اومدم تا

 

 دیگه باشیم خوش هم دور بیاد بگو...گه می چی-

 

 :گفت و داد رو جوابش ایدا

 

 نمیاد گه می...واال بگم چی-
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 :گفت احسان

 

 کنم می راضیش من...خودم بده گوشیو-

 

 گرفت ایدا از رو گوشی و

 

 می االن....کنم سرم توی خاکی چه.....افتاد بهنام به نگاهم ترس با

 کنم چیکار باید حاال....کنه صحبت باهام خواد می احسان فهمه

 

 خانم ساقی سالم الو-

 

 :دادم جواب اروم

 

 سالم-

 

 خوبید؟-

 

 هستید خوب شما...ممنون-
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 نمیاین؟ گفتین ایدا به چرا...عالی االن-

 

 می چی ببینه تا بود لبام به نگاهش و بود شده ریز بهنام چشمای

 :دادم جواب و کردم بهش رو پشتم و چرخیدم..گم

 

 در...بدم انجامش باید که دارم مهم خیلی کار یه فردا ولی متاسفم-

 خانم فاطمه...مونم می بهروز پیش من میاد شما با غزل اگه ضمن

 باشه بچه مواظب تونه نمی که

 

 :گفت عصبی احسان

 

 مواظبت مسول که داره؟شما ارتباطی چه شما به بهنام بچه اخه-

 نیستین اون از

 

 :دادم جواب

 

 هب هم وظایفی یه پس... کنم می زندگی خونه این توی منم ولی-

 منه عهده
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 :زد صدا خانم فاطمه

 

 جان ساقی-

 

 هی داشت و بود ایستاده کنارش غزل..کردم خانم فاطمه به نگاهی

 رو فردا برنامه داره زدم حدس...میداد توضیح براش رو چیزی

 :گفتم..گه می

 

 لحظه یه خان احسان ببخشید-

 

 خانم فاطمه بله-

 

 من؟ به میدی رو گوشی-

 

 چشم بله-

 

 :گفتم احسان به

 

 کنن صحبت باهاتون خوان می خانم ندارین؟فاطمه امری من با-
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 :گفت شده ناراحت که فهمید میشد صداش از

 

 ببینمتون فردا که امیدوارم-

 

 سمت به..خانم فاطمه به دادم رو گوشی و گفتم خدانگهداری

 نامبه با کردم می سعی...نشستم کنارش مبل روی و رفتم بهروز

 سالم از بعد میشنیدم رو خانم فاطمه صدای.....نشم چشم تو چشم

 :گفت وتعارف

 

 بیکاره؟ فردا زهرا-

 

....... 

 

 بیان بتونن ها بچه تا من کمک اینجا بیاد خواستم می-

 

...... 

 

 بیان فرستمشون می صبح فردا پس مادر باشه-
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....... 

 

 ....میاد هم ساقی دیگه اره..

 

.... 

 

 ..بهنام

 

..... 

 

 شاید باشه نداشته کاری اگه گم می اونم به دونم نمی-.

 بپرس خودش از خوای می اصال اینجاست.....بیاد

 

.... 

 

 سر حوصلشون خونه توی هم ها بچه..پسرم حرفیه چه این نه...

 لذت جوونیتون از و شین جمع هم با که خوبه خیلی این..میرفت

 ببرین
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........ 

 

 برسون سالم توهم....خاله برم قربونت

 

...... 

 

 پسرم خداحافظ..کنم می خواهش

 

 نم به رو و...گرفت سمتش به رو گوشی و کرد اشاره بهنام به و

 :گفت

 

 بری؟ خواستی نمی چرا.. ساقی-

 

 :گفتم و کردم بهش نگاهی

 

 باشم بهروز پیش خونه توی دم می ترجیح-

 

 :گفت
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 تو باالخره..باشی خونه توی بخوای همیشه که شه نمی اینطور-

 بچه با بهتره پس..کنی زندگی ما با عمری یه قراره...جوونی هم

 اه بچه با هم تو فردا..کن جور و جمع وسایلتو..بشی صمیمی ها

 میری

 

 ولی-

 

 هبیار صبح مامانشو گفتم احسان به که بهروزه نگرانیت اگه-

 هم کنیم می صحبت و همیم با خواهرم و من هم اینطوری..اینجا

 نباش بهروز نگران تو..بهروزیم مواظب

 

 هفاصل این تو..انداختم پایین رو سرم....بگم که نداشتم چیزی

 خداحافظی بهنام....بود شده تمام هم احسان و بهنام های صحبت

 :پرسید خانم فاطمه..اومد ما سمت به و کرد

 

 مادر؟ میری باهاشون توهم-

 

 :گفت بهنام
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 نه وگرنه میرم..شم بیدار تونستم زود صبح اگه....دونم نمی-

 

 :گفت بود اومده بیرون حمام از تازه که پرتو اقای

 

 ....بده شام ما به خواد نمی کسی-

 

 :گفتم و شدم بلند جام از سریع

 

 چینم می میزو االن-

 

 چیدیم شامو میز هم با. افتاد راه من سر پشت هم غزل

 

 و یادب خواستم غزل از.....کنه اذیتم تا میاد بهنام امشب دونستم می

 تدوس گفتم....چرا پرسید متعجب وقتی....بخوابه من اتاق توی

 شام زا بعد......کرد قبول اونم..بخوابیم بعد کنیم صحبت یکم دارم

 :گفت غزل بخوابیم که رفتیم می همه وقتی

 

 خوابم می ساقی پیش امشب من مامان-
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 توی...شد خیره من به زخمی گرگ مثل که دیدم بهنامو چشمای

 لغز کنار رفتم خیال بی..منه کار فهمیده که خوند میشد نگاهش

 :گفت خانم فاطمه..باال بریم هم با شدم منتظر و ایستادم

 

 دزو صبح که نمونین بیدار خیلی فقط.....دارین دوست جور هر-

 شین بیدار بشه سختتون

 

 :گفت و بوسید رو مامانش و شد خم غزل

 

 بخیر شب....مامان چشم-

 

 دخترم بخیر شب

 

 :گفتم منم

 

 ندارین؟ الزم چیزی-

 

 :گفت و کرد تشکری خان فاطمه
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 بخیر شب دخترم ممنون-

 

 االب طبقه سمت به و گفتیم پرتو اقای به هم بخیری شب غزل با

 راه و گفت بخیری شب ما سر پشت هم بهنام...افتادیم راه

 :گفت و ایستاد اتاقش جلوی غزل....افتاد

 

 می خوابم خودم بالش رو فقط من.....جون ساقی لحظه یه-

 میارم پتومم....بیارمش برم.بره

 

 گاهن من به و بود ایستاده اتاقش در مقابل بهنام...شد اتاقش وارد و

 منتظر جا همین دیدم بهتر...نکنم نگاهش کردم سعی...کرد می

 و یادب دنبالم بهنام بود ممکن..اتاقم توی برم که این تا بمونم غزل

 منتظر و کردم جابجا بغلم توی بهروزو پس...کنه اذیتم

 و سریع..میاد من طرف به داره بهنام کردم احساس...ایستادم

 :گفتم و غزل اتاق توی پریدم زدن در بدون

 

 کنی؟ می داری چیکار غزل وای-

 

 :گفت و من سمت برگشت متعجب
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 حداقل رفتی می خوب..دختر تو عجولی چقدر..میام االن-

 میشی اذیت که اینجوری...تختش توی ذاشتی می بهروزو

 

 :گفتم سریع

 

 ..کنی مرتبش بیای خواستم می....مرتبه نا تختش اخه-

 

 :گفت غزل

 

 .....کنم اماده رو فردا وسایل باید.... بشین دیقه دو خوای می-

 

 :گفتم و نشستم غزل تخت روی

 

 بکن کاراتو...نیستم اذیت من باش راحت-

 

 :گفت غزل..گذشت دقیقه چند

 

 ...بریم شد تموم خوب-
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 راه سرش پشت منم.افتاد راه و گرفت بغل پتوشو و بالش و

 از دیلبخن...نبود بهنام از خبری رفتیم بیرون که اتاق از....افتادم

 ....شدم اتاقم وارد و زدم رضایت سر

 

 پهن رختخواب زمین روی هم غزل و من و بود خواب بهروز

 کرف توی و بودم دوخته سقف به نگاهمو....کشیدیم دراز و کردیم

 من سمت به پهلو به غزل که نیاد فردا بهنام کردم می دعا...بودم

 :گفت و چرخید

 

 نشده؟ تنگ خانوادت برای دلت...ساقی-

 

 :گفتم و کشیدم اهی

 

 واسه مخصوصا....باشه نشده تنگ براشون دلم میشه مگه-

 باشه شده خوشبخت کاش....کنه می چیکار دونم نمی...مریم

 

 :گفت گرفته صدایی با غزل
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 مامان و من با موردش در....داشت دوست خیلی مریمو بهروز-

 ببینیمت که این از قبل دونستی می....بود کرده صحبت

 میشناختیمت؟

 

 :گفت و زد لبخندی که کردم نگاهش گیج

 

 میدونی...بود گفته واسمون بهروزدربارت-

 

 :داد ادامه و کشید اهی.. شد ساکت غزل

 

 محجوب و راه به سر خیلی.....بود خوبی و منطقی پسر بهروز-

 ام به وقتی...بود اروم اون شیطونه و شر که بهنام برعکس...بود

 حتما بودیم مطمئن...خواد می دانشگاهشون توی دخترو یه گفت

 از.....مهمه واسش دختر نجابت گفت می همیشه خوبیه دختر

 قرار...مهربونیه و خوب دختر که این از....گفت می مریم نجابت

 اممبهن واسه گفت می..خواستگاریش بیایم شد تمام مه درسش بود

 می و خندید می همیشه...داره سراغ خوب مورد یه

 نز نباید خودش.....کنیم انتخاب زن واسش باید بهنامو.....گفت

 ما سطح در مطمئنن کنه می انتخاب اون که زنی چون... بگیره

 خیلی بهنام اخه...گفت می بهنام خراب سابقه از اینو.....نیست

 می هم باری دو یکی...میشد دوست دخترا با و کرد می شیطنت
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 بد برخورد با که کنه ازدواج دختراش دوست همین با خواست

 و خوب دختر گفت..... گفت واسمون تو از.....شد روبرو مامان

 ولی.... کنی می راه به سر بهنامو بود مطمئن و...هستی زرنگی

... 

 

 :گفتم و کردم نگاهش تعجب با

 

 کنم؟ ازدواج بهنام با من میخواست بهروز چی؟یعنی-

 

 :گفت اروم غزل

 

 ..اره-

 

 :گفتم

 

 دونه؟ می بهنامم-

 

 :گفت غزل
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 امانم دونم می بعید...نگفتم بهش چیزی که من.....کنم نمی فکر-

 باشه گفته چیزی هم

 

 شدم دلگیر بهروز از لحظه یه برای......شدم خیال و فکر غرق

 ای فاتحه دلم توی بعد ولی....داشته نظر در بهنام واسه منو که

 کردم امرزش ارزوی براش و خوندم واسش

 

 پرسید غزل

 

 داشتی؟ دوست رو کسی حاال تا-

 

 :گفتم....افتادم سیاوش یاد و زدم لبخندی

 

 داری دوست کیو تو دونم می کنم فکر ولی......نه!!!من

 

 :گفت کنه انکار خواست می...کشید خجالت کردم احساس

 

 ندارم دوست رو کسی من؟؟؟؟؟؟؟من-
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 :گفتم و خندیدم-

 

 دوست رو همدیگه سیاوش و تو نفهمیدم که من اصال...باشه-

 نیستین تابلو اصال که شماها اخه..نفهمید احسانم تازه....دارین

 

 :گفتم و گذاشتم بینیم روی رو دستم..کشید کوچولو جیغ یه

 

 کنیا می بیدار رو بچه...هیسسسسس-

 

 :گفت

 

 تابلوییم؟ اینقدر.....ساقی-

 

 ...نه کم...گفتم

 

 :گفتم و خندیدم...اورد در کردنو گریه ادای غزل

 

 ....نداره اشکالی که این....میشن عاشق همه.....چیه مگه-
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 :گفت غزل

 

 هک گفت بهم اون که وقتی از یعنی....دارم دوست سیاوشو ساله 1-

 ...خوبیه پسر..شدم مند عالقه بهش منم داره دوسم

 

 :گفت و کرد من به نگاهی

 

 موضوع اون بابت.....داری ازش بدی خیلی خاطره تو البته-

 یه کردم می حس بود مدت یه...بود ناراحت خیلی خودشم

 ههم و گرفت تماس باهام که بودیم سفر توی که این تا...جوریه

 اخرش....بودم قهر باهاش هفته 2 تا برگشتیم وقتی....گفت چیزو

 ازم......بودم ندیده ازش حاال تا که کرد کاری و دانشگاه دم اومد

 هب ولی بوده اشتباه کارش دونه می گفت می...ببخشمش خواست

 کاری به موقعیت اون تو و کرده کارو این بهنام و بهروز خاطر

 یول....بود شرمنده هم تو بابت از...........نکرده فکر کرده می که

 کدورتو رفتارش با نیست خواهی عذر اهل زیاد که ادمیه کل در

 یه جایی یه باش مطمئن هم تو مورد در..میاره در ادم دل از

 داری ازش که هایی ناراحتی همه که کنه می برات کاری روزی

 ...دارم دوست خیلی سیاوشو اخالق این....کنی فراموش رو

 

 :گفت یکدفعه و شد ساکت غزل
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 پرسیدم می خانوادت درباره داشتم....کجا به رسیدیم کجا از-

 

 :گفت و کرد من به نگاهی بعد

 

 باشه؟ ها بمونه خودمون بین باید ولی... گم می چیزی یه-

 

 :گفتم و زدم لبخندی

 

 گم نمی چیزی کسی به من باش مطمئن...باشه-

 

 زد زنگ مریم پیش وقت چند راستش....راستش.....-

 

 :نشستم و شدم بلند سریع

 

 گی؟ می راست-

 

 :گفت و نشست من با هم غزل
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 منگفت کسی به من خوب یعنی.....نفهمید کسی..بابا اره...هیس-

 

 :گفتم سریع

 

 گفت؟ می بود؟چی خوب-

 

 ولی.....بفهمه کسی ترسیدم..نکردم صحبت باهاش زیاد من-

 ...گرفتم شمارشو

 

 به رو حرفا این داره چرا که بودم متعجب...... کردم بهش نگاهی

 :گفت اروم....زنه می من

 

 تو ات بیرون میریم باهم ای بهانه یه به فردا پس ولی هیچ که فردا-

 بگیری تماس باهاش بتونی

 

 غلب غزلو محکم انچنان....بود گرفته گریم که بودم خوشحال انقدر

 می هم و کردم می گریه هم...اومد در اخش صدای که کردم

 :گفتم می سره یه و خندیدم

 

 خیلی خوبی خیلی..غزل دارم دوست.......ممنونم خیلی...ممنونم-
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 :گفت خنده با و کرد دور خودش از منو غزل

 

 خوام می منم چون بخواب بگیر هم حاال.....کشتیم کن ولم...اه-

 پف و قرمز چشمای با منو سیاوش فردا ندارم دوست....بخوابم

 ببینه کرده

 

 مریم تصویر دائم...برد نمی خوابم خوشحالی از....کشید دراز و

 اون به پهلو این از چقدر دونم نمی....شد می ظاهر چشمام جلو

 برد خوابم تا کردم فکر و شدم پهلو

 

 بود قرار.....برسن هم بقیه تا بودیم ایستاده بوداماده 2 ساعت

 و ما دنبال بیان هم با سیاوش و مان سا..احسان..ایمان..ایناز..ایدا

 خیلی غزل.....نیست بهنام از خبری که بودم خوشحال...بریم

 اخرش کرد می نگاه اینه توی خودشو دائم و بود خوشحال

 :گفتم و کنم تحمل نتونستم

 

 اون کن ول...شدی عالی عالیه کن باور.... خوبی....دیگه بسته-

 ......رو بیچاره اینه

 

 :گفت و خندید غزل
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 هترب بودم پوشیده سفیدمو کاپشن اون اگه نظرت خوبم؟به واقعا-

 نبود؟

 

 شنکاپ یه با بود پوشیده مشکی کوتاه مانتو....کردم بهش نگاهی

 مشکی لی شلوار....روش رسید می کمرش تا که کوتاه مشکی

 که بود کرده سر قرمزهم و مشکی گردن شال و کاله و بود پاش

 :بودگفتم کرده بانمک خیلی قیلفشو

 

 اشتهد انرژی بعد واسه تا بشین یکم بیا...شدی ناز خیلی خدا به-

 باشی

 

 :گفت و کرد بهم نگاهی..نشست و اومد من سمت به

 

 بهت خیلی قرمزه کاپشن این....شدی ناز خیلی هم تو-

 باشه مبارک...میاد

 

 انومز از باالتر یکم که مشکی مانتو یه....کردم لباسام به نگاهی

 لی شلوار..بود خریده برام غزل که قرمزی کاپشن...بود

 می بهم کاپشنه هم خودم نظر به..مشکی روسری یه و...مشکی
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 و کردم نگاهی غزل به....کرد می خوشگلترم قرمز رنگ اومد

 :گفتم

 

 اومدم نمی کاش-

 

 چرا؟-

 

 :گفتم و کردم اویزون ابروهامو

 

 درست این...شما وسط غریبه یه من اخه....نمیشه روم کن باور-

 نیست

 

 :گفت و کرد اخمی غزل

 

 تکرار حرفو این هی نشدی خسته..دیگه کن بس..اه-

 تنیس بهتر پس کنی زندگی ما با قرار تو..چی که کردی؟اخرش

 بشی؟ دوست بقیه با

 

 نگاهی موبایلشو گوشی غزل...دادم تکون ناچاری از رو سرم

 :گفت و کرد
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 رفت سر نمیان؟حوصلمون چرا..اه-

 

 :شنیدم سرم پشت از بهنامو صدای یکدفعه

 

 رسن می دیگه ااالن....داری عجله چقدر-

 

 :گفت غزل

 

 میای؟ توهم...ا-

 

 حروم جمعمونو خواب...که کرد نمی ول دیشب احسان.....اره-

 کرد

 

 من روبروی مبل روی خواست و اومد و زد رو حرف این

 کردم سالم و شدم بلند..بشینه

 

 سالم-
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 :داد جواب مینشست که همینطور

 

 کو؟ بهروز....سالم-

 

 :گفتم و نشستم هم من

 

 ....مادرتون اتاق توی گذاشتش برد غزل....بود خواب-

 

 لندب سریع غزل....شد بلند در زنگ صدای که بگه چیزی خواست

 ....دوید در سمت به و شد

 

 بریم گن می...هان بچه-

 

 کشیده دستم که میرفتم در سمت به داشتم و شدم بلند جام از

 گرفته دستمو بهنام.....خواد؟ می من جون از چی این خدایا.....شد

 :گفت..کردم بهش نگاهی و برگشتم سمتش به..بود

 

 امروز....اتاقت توی بیاد خواستی غزل از نفهمیدم کردی فکر-

 باشی رفتارت مواظب بهتره پس هست بهت حواسم
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 و ناراحت.....رفت در سمت به و کرد رها رو دستم و گفت اینو

 عجل این وجود با من اخه...کردم می نگاه رو رفتنش عصبی

 و بودم ایستاده.....نرم شد می کاش...داشتم رفتنی چه معلق

 :گفت و تو اومد غزل دوباره که خوردم می حرص

 

 توان منتظر همه....ساقی دیگه بدو-

 

 نهخو از هللا بسم با و برداشتم رو کیفم....افتادم راه غزل دنبال

 خیر به امروزو خودش خدا کردم می دعا.....شدم خارج

 سالم هم با و شدن پیاده...بودن اومده ماشین تا دو با.....بگذرونه

 ایدا...کردیم احوالپرسی و

 

 :گفت

 

 باهات اومدی نمی اگه..اومدی که کردی خوبی کار جون ساقی

 کردم می قهر

 

 :گفت سریع هم احسان
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 مین افتخار که خانم ساقی این وگرنه..باشیم ممنون خاله از باید-

 باشن ما با دن

 

 :گفتم و کردم احسان به نگاهی

 

 باشم شما جمع توی که شم می خوشحال من....دارین اختیار-

 

 :گفت سریع بهنام که بگه چیزی کرد باز دهنشو احسان

 

 بیفتین؟ راه خواین نمی-

 

 :گفت احسان

 

 میان؟ من با کیا خوب-

 

 کرد من به نگاهی و

 

 :گفت من به رو.کرد دنبال رو احسان نگاه بهنام
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 میایم تو با هم مون بقیه....برن سامان با دخترا-

 

 و میل کمال با من ولی شد گرفته یکم غزل حال کردم احساس

 دوست....شدم سوار سریع و رفتم سامان ماشین سمت به رغبت

 پیدا مبهنا که حساسیتی به توجه با...باشم احسان جلو زیاد نداشتم

 و اومد من سر پشت هم غزل...بود کار بهترین این ود کرده

 سوار ما با هم سامان و ایناز و ایدا..ماشین توی نشست

 ماشین سوار پسرا کردم سرم پشت نگاهی و برگشتم...شدن

 راه اونا سر پشت هم ما..کرد حرکت ماشینشون و شدن احسان

 و مکرد بود نشسته شوهرش کنار جلو که ایدا به نگاهی..افتادیم

 :گفتم

 

 کردی؟ چیکار رو ایلیا-

 

 :گفت و خندید ایدا

 

 دوست من از بیشتر اونو....بزرگشه مادر پیش..دیگه معلومه-

 ....داره

 

 :گفتم و زدم لبخندی
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 خوبی بزرگ مادر چه-

 

 :گفت و خندید سامان

 

 بچه باید هم حاال هیچ کرده بزرگ که رو ما.....مامانم بیچاره-

 کنه بزرگ هامونو

 

 :گفت و کرد ساختگی اخمی ایدا

 

 مامانتا به دادم رو بچه بار یه حاال!!!!!!سامان-

 

 :گفت و خندید سامان

 

 ...کردم شوخی-

 

 :گفت و کرد ما به اینه توی نگاهی

 

 مواظب چقدر تو که میبینن خودشون بقیه عزیزم خوب-

 کنه باور که کیه بگم خوام می چی هر منم حاال...پسرمونی
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 خندید بلند و

 

 :گفت قهر حالت با ایدا

 

 بود؟ چی حرف این از منظورت-

 

 ام کردنو کل کل انقدر سامان و ایدا رسیدیم مقصد به وقتی تا

 المح بهنام دیدن با دوباره و بود رفته یادم چیز همه من که خندیدیم

 در دم و بودن کرده پارک رو ماشینشون ها پسر..شد گرفته

 اب و کرد پیاده رو ما سامان....بودن ایستاده ما منتظر پارکینگ

 مه دور همه....کنن پارک پارکینگ توی رو ماشین تا رفتن ایدا

 و غزل..روبروم هم احسان و بود من کنار بهنام بودیم ایستاده

 دو هم ایناز و ایمان و بودن من دیگه سمت ترتیب به سیاوش

 راه و بیان هم تا دو اون تا منتظرایستادیم....احسان طرف

 که ودب جایی اولین استان این توی بودم اومده که وقتی از....بیفتیم

 نای با......بودم شده زیباش طبیعت محو...اومدم می تفریح برای

 سردی سوز هوا بازم ولی نبود بیشتر هفته 3 عید تا که

 چشم کوه قله به و کردم محکم دورم کاپشنمو....داشت

 ولی داشتم دوست دور از کوهو قله به کردن نگاه همیشه..دوختم

 هم تندی شیب عجب.....اومد می بدم قله فتح و نوردی کوه از

 حال به وای بود خوب کوه از رفتن باال بازم.... کوه این داشت
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 وهک از اومدن پاین با همیشه....پایین بیای خواستی می که وقتی

 گها تفریح رفتیم می اینا عمو با موقع هر همین واسه داشتم مشکل

 نمی نم باال برن خواستن می بقیه و داشت کوه که رفتیم می جایی

 یشکل چه قیافم دونم نمی..کردم خریتی چه فهمیدم تازه.... رفتم

 :پرسید احسان که بود شده

 

 خانم؟ ساقی شده چیزی-

 

 گرفته لجم..برگشت من سمت به ها نگاه احسان حرف این با

 اروم.....نداشت من به کردن نگاه جز کاری ادم این یعنی..بود

 :گفتم

 

 .....نه-

 

 :گفت غزل

 

 خوبی؟ پریده یکم رنگت-

 

 :گفتم و دادم تکون رو سرم
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 سرده یکم فقط....خوبم-

 

 ترسیدم می هم طرفی از...باال بیام ترسم می بگم شد نمی روم

 موارامش کردم سعی.کنم خراب رو بقیه تفریح و باال نمیرم بگم

 :گفت دوباره احسان..کنم حفظ

 

 وشین؟بپ بدم چیزی یه خواین می.....میشه گرمتون بیفتیم که راه-

 

 :گفتم

 

 ممنون نه نه-

 

 :گفت عصبی و چرخوند پارکینگ سمت به رو نگاهش احسان

 

 طول اینقدر کردن پارک ماشین یه دونم نمی...نمیان؟ چرا-

 میکشه

 

 :گفت من گوش کنار اروم و زد پوزخندی بهنام
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 چی؟ که کردی بهانه رو سرما....بیای عشوه و ناز بلدی خوب-

 

 :گفتم اروم فقط....نکردم نگاهش

 

 ....دارین نمی بر سرم از دست چرا-

 

 که کارا چه کنم ولت....کنی می رو اینکارا هستو بهت حواسم-

 کنی نمی

 

 باال غوز بود شده بهنامم کارای..بودم کوه از رفتن باال نگران

 کار فکرم...کردم می تهوع احساس و بودم گرفته دلشوره....غوز

 یه و انداختم پایین رو سرم..بدم بهنامو جواب بخوام که کرد نمی

 گردن؟ می بر و رن می طور چه بقیه.. کردم می تلقین خودم به

 تکرار جمالتو همین دائم....کمتره بقیه از چیت..اونا مثل هم تو

 :گفت ایمان که کردم می

 

 میرسن هم اونا...بیفتین راه..اومدن-

 

 کرد حرکت بقیه از تر جلو خودش و
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 احسان و بهنام هم سرشون پشت رفتن می جلو سیاوش و ایمان

 طول تمام طوی......سامان و ایدا هم اخر و دخترا ما بعد...بودن

 و ایناز....بزنم حرف تونستم نمی که داشتم استرس انقدر مسیر

 فکر این به همش من ولی زدن می حرف چیز همه درباره غزل

 تا.... بودم کالفه..برگردم راهو این باید طوری چه که کردم می

 وقتی ولی نبود سخت و شیب پر زیاد بودیم اومده که اینجایی

 ایه صخره و سنگ از باید...ترسیدم می کردم می نگاه رو باالتر

 :گفت گم نمی چیزی دید که غزل...شدیم می رد هم بلند نسبتا

 

 .....ساقی-

 

 کردم نگاهش

 

 شدی جوری یه خوبه؟انگار حالت-

 

 :گفتم

 

 کن ولش هیچی....بخوای راستشو-

 

 :گفت و ایستاد غزل
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 اشب زود....زنی نمی که حرفم....پریده که رنگت...چته بگی باید-

 شده چی بگو

 

 بینمب تا برگشتم...کرد می نگاه ما به و ایستاد هم ایناز.. ایستادم

 هنوز و اومدن می اروم اروم داشتن.....کجان شوهرش و ایدا

 :گفتم...داشتن فاصله باهامون

 

 باشه؟...نگین کسی به خدا رو تو ولی گم می باشه-

 

 :گفتم....شدن نزدیک من به کمی متعجب دو هر

 

 میترسم کوهنوردی از من خوب...خوب-

 

 زیر زدن هم با شون دو هر که ود نشده خارج دهنم از جمله هنوز

 :گفت هاش خنده میون ایناز.....کردم می نگاشون ناراحت...خنده

 

 شتربی کنم عرض چه که کوه نه....کوه این به نگاه یه تو....ساقی-

 ترس کجاش این من جون...بنداز.... کوه تا است تپه شبیه

 داره؟هان
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 جمع لبخندشو سریع شد من ناراحتی متوجه غزل.خندید دوباره و

 :گفت و کرد

 

 ترسی می چی از-

 

 راحت رو خودم و بگم نفر دو این به واقعیتو بهتره دیدم

 :گفتم پس..بکنن واسم کاری بتونن شاید...کنم

 

 صخره باالتر ولی نیومدیم رو سختی راه نبوده بد حاالش تا-

 بیام خوام می وقتی ولی ندارم مشکلی اومدن باال با من......داره

 از اومدن پایین...بخورم تکون تونم نمی ترس از اونوقت...پایین

 می....میدم دست از پاهامو کنترل شیب توی...سخته واسم کوه

 پایین شم پرت ترسم

 

 سمتم به کرد من به جدی نگاهی.. شد شدیدم ترس متوجه غزل

 :گفت و گرفت رو دستم اومد

 

 نگفتی؟ دیشب چرا خوب-
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 ینکرد می فکر....کردین نمی باور شماها گفتم می اگرم راستش-

 نیام و بیارم بهانه خوام می

 

 :گفت و زد لبخندی غزل

 

 رفتوح که قیافته این از االنم..شد نمی باورم که من گی می راستم-

 راه جااون تا..میریم باال بعد ایستگاه تا نداره اشکالی...کردم باور

 خوبه؟ کنیم می واست فکری یه اونوقت....خوبه

 

 :گفتم و زدم لبخندی

 

 بخرا کوهنوردیشون بقیه که کنی کاری خوام نمی ولی....عالیه-

 ...ها بشه

 

 :گفت و خندید

 

 کنیم می فکری یه راه توی بریم...نترس-

 

 تا..افتاد راه ماس دنبال هم ایناز...افتاد راه و کشید رو دستم و

 هک دادن می دار خنده و مسخره پیشنهادای انقدر ایستگاه برسیم
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 تهگرف درد لپام بودم خندیده بس از..بودم کرده فراموش ترسو منم

 رفتیم هم ما.....کردن می استراحت و بودن نشسته پسرا....بود

 :گفت و کرد ما به نگاهی ایمان....نشستیم وکنارشون

 

 ..کن نه؟نگاشون گذره می خوش بهتون داره خیلی انگار-

 

 :گفت و خندید هم باز ایناز

 

 توی وقت هیچ...گذشته خوش خیلی حاال تا واقعا که من. به-

 .بودم نخندیده اینقدر عمرم

 

 :گفت و کرد من به نگاهی بعد

 

 ساقیه خاطر به هم اش همه-

 

 :گفت و کرد من به نگاهی احسان

 

 به باید..هستن هم گو بذله و شوخ خانم ساقی دونستم نمی-

 کرد اضافه هم رو یکی این محاسنشون
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 :گفت جدی بهنام

 

 دونی نمی خانم ساقی درباره که هست چیزا خیلی-

 

 صداش توی وضوح به کالمش نیش...کرد من به نگاهی و

 بحث ادامه مانع و رسیدن سامان و ایدا..نگفتم چیز..بود مشخص

 :گفت جمع به رو ایدا..شدن

 

 نیستین؟ گرسنه شماها...شدیم خسته-

 

 :گفت غزل

 

 گشنمه خیلی من-

 

 :گفت هم سیاوش

 

 منم-
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 و نشستیم جا همون....کردن گرسنگی اعالم یکی یکی هم بقیه

 اورده ایدا که پنیری و نون های ساندویچ خوردن به شروع

 که بودیم خورده رو هامون چایی....چسبید خیلی....بودکردیم

 :گفت و شد بلند احسان

 

 شد ظهر که پاشین خوب-

 

 متوجه....کردم غزل به نگاهی..سراغم بود اومده استرس دوباره

 :گفت جمع به رو و زد من به چشمکی..شد من نگاه

 

 جا همین من..برین شماها....باال بیام تونم نمی دیگه من ها بچه-

 ...بیاین تا میشینم

 

 گفت سریع بهنام

 

 نمیای؟-

 

 :گفت غزل

 

 کنم می تهوع احساس چرا دونم نمی..بهنام تونم نمی کن باور-
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 اینجا بمونی تنها بذارم ممکنه غیر.....شو بلند....غزل نمیشه-

 

 :گفتم بهنام به رو و کردم غزل به تشکری از پر نگاه

 

 برین شماها....مونم می پیشش من-

 

 :گفت من به رو احسان....نگفت چیزی ولی کرد اخمی بهنام

 

 .....باال بیان دارین دوست هم شما....نمیشه که اینجوری-

 

 :گفت و کرد غزل به نگاهی

 

 حال....باال بیای خوای نمی میبینم باره اولین..چته..پاشو.... غزل-

 دیگه نگیر رو بقیه

 

 :گفتم سریع

 

 ..برین شماها.... ام خسته.....بدم ادامه تونم نمی دیگه منم ولی-



 

 

 بخوان نگاهم از
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  243  

 

 :گفت و اومد کمکمون به ایناز

 

 ضمن در....دیگه بیان تونن نمی حتما خوب..دارین چیکارشون-

 تره نزدیک پایین به اینجا..بشه هم تر بد غزل حال ممکنه

 

 :گفت ما به رو بعد

 

 برگردیم ما تا جا همین بشینین...ها بچه باشین راحت-

 

 :گفت و شد بلند و

 

 من...بگه بیاد تونه نمی هم دیگه کسی اگه..شد دیر دیگه بدوین-

 میرما دارم

 

 :گفت خواهرش به رو و شد بلند ایمان

 

 ایناز بریم-
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 بهش چشمکی و کرد غزل به نگاهی غزل رفتار از گیج سیاوش

 به لبخندی غزل...شدم متوجه بودم غزل کنار که من فقط که زد

 :گفت عصبی بهنام..نگفت چیزی و زد سیاوش

 

 افتادین راه چرا برین باال کوه از تونین نمی که شما دونم نمی-

 ...خونه بریم پاشین..پاشین....کوه اومدین

 

 :گفت بقیه به رو و

 

 باال برین راحت خیال با هم شما... میریم ما..ها بچه ببخشید-

 

 من خاطر به بیچاره غزل...بودم ناراحت اومده بوجود اوضاع از

 ...دردسر توی انداخت خودشو

 

 :گفت کنه اروم رو اوضاع که این برای سامان

 

 ونببریمت تا بده خیلی حالتون برگردیم؟اگه خواین می خانم غزل

 دکتر

 

 :گفت سریع غزل
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 بهتر بشینم.....شده سردیم کنم فکر...باال برین شماها....نه-

 نره من خاطر به یا برگرده بخواد کسی اگه خدا رو تو..میشم

 من..هاون تقصیر شد بد حالم اگه اونوقت..باال میام افتم می باالراه

 میشم خوب بشینم گم می که

 

 :گفت بهنام به رو سامان

 

 و بریم ما تا میشینن دخترا.....امده و رفت پر و شلوغ اینجا-

 ....بهنام نباش نگران..افته نمی اتفاقی هیچ...بیایم

 

 :گفت بقیه به رو و افتاد راه خودش

 

 هم رو بقیش اومدیم اینجا تا که حاال..باال بریم پاشین..پاشین-

 برگردیم زود بتونیم که ریم می تر تند...بریم

 

 بلند هم سیاوش.. افتاد راه کردو من به نگاهی عصبانی بهنام

 :گفت و شد نزدیک غزل به اروم..شد

 

 شده چی-
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 :گفت اروم هم غزل

 

 .... گم می بهت بعدا..نیست چیزی-

 

 :گفت سیاوش

 

 بمونم؟ خواین می-

 

 :گفت و زد بخشی اطمینان لبخند غزل

 

 نباش نگران....بهتره بری.نه-

 

 :گفت و کرد غزل به ای دیگه نگاه سیاوش

 

 فعال...باشین مواظب-

 

 نم به ناراحتی نگاه میرفت که بود نفری اخرین احسان..رفت و

 رفت بقیه دنبال چیزی گفتن بدون و کرد
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 :گفتم غزل به رو و کشیدم راحتی نفس

 

 شدی اذیت من خاطر به ببخشید....ممنون-

 

 :گفت و زد لبخندی غزل-

 

 ....نباش من بشم؟نگران اذیت که شد چی مگه...اذیت؟-

 

 صحبت مشغول غزل با...بود گذشته بقیه رفتن از ساعت نیم

 :گفت اروم غزل که...بودیم

 

 ها نکنی تابلو ساقی-

 

 :گفتم اروم

 

 شده؟ چی-

 

 :گفت غزل
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 ....مشکوکن خیلی...ایستادن طرف اون تاپسر 2-

 

 :گفتم

 

 وقتی باشن داشته هم منظوری اگه..نکن نگاشون...کن ولشون-

 میرن میشن خسته نذاری محلشون

 

 :گفت غزل

 

 نباشه هم سالشون بیست کنم فکر..ان بچه هم چقدر-

 

 :گفتم....ببینمشون که شدم وسوسه

 

 ببینمشون منم بگو کردن نمی نگاه موقع هر-

 

 :گفت غزل

 

 کن نگاه تو پایین انداختم سرمو من-
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 انداخت پایین رو سرش بعد لحظه چند

 

 این......من خدای......چرخوندم ها پسر سمت به رو نگاهم اروم

 نداره امکان

 

 می چشمامو....کنه می چیکار اینجا مرتضی...نبود کردنی باور

 لندب جام از....میبینم اشتباه حتما....کردم می باز دوباره و بستم

 سرم پشت رو غزل صدای..افتادم راه پسرها سمت به و شدم

 میشنیدم

 

 ری؟ می داری کجا...شد چت...ساقی....ساقی-

 

 پسر نگاه.....دادم می ادامه راهم به صداش به توجه بی من ولی

 متمس به قدم چند اونم که بودم شده نزدیکش تقریبا....بود من به هم

 :وگفت برداشت

 

 ساقی-
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 نمی.....اوردم می در بال داشتم خوشحالی از...بود خودش اره

 یرینش برام اینقدر مرتضی دیدن کردم نمی فکر..بگم چی دونستم

 بغض با..بود پوشونده رو صورتم تمام اشک..باشه خوشایند و

 :گفتم

 

 خودتی؟ مرتضی-

 

 جواب سر با..بود شده خیره بهم و کرد می گریه اونم

 شده عوض چقدر..شدیم خیره هم به ای دقیقه چند.....اره..داد

 :گفت دوستش... بود شده سیاه و الغر خیلی..بود

 

 باشین زود...میان االن دیگه بسه...مرتضی-

 

 :گفت مرتضی.. کردم دوستش به متعجبی نگاه

 

 ساقی؟ خوبی سالم-

 

 :گفتم و زدم لبخندی

 

 پسر شدی الغر اینقدر چرا طوری چه تو..خوبم..سالم-
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 :گفت و زد لبخندی

 

 تا ودمب بهتر فرصت یه منتظر.....تو دنبال اومدیم ما...ساقی ببین

 االن....نمیای بیرون خونه از اصال تو ولی..کنم صحبت باهات

 اینا خونه در دم که ماهه یک

 

 :داد ادامه و کرد اشاره غزل به

 

 االن..تاس بیفایده ولی ببینیم تنها رو تو تا دیم می کشیک داریم-

 بریم نیومدن بقیشون تا باش زود..موقعیته بهترین

 

 ور دستم.....کردم می نگاهش گیج فقط بگم تونستم نمی چیزی

 هک رفت می راه تند انقدر....افتاد راه و کشید خودش با و گرفت

 که شنیدم رو غزل صدای....دویدم می سرش پشت منم تقریبا

 :گفت می و دوید ما دنبال

 

 کن ول دستشو اقا ری؟هی می داری کجا.....ساقی-

 

 :داد ادامه و ایستاد مرتضی جلوی و رسید ما به
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 ساقی؟-

 

 :گفت..دوختم بهش گریونمو نگاه

 

 کیه؟ اقا این-

 

 :گفتم اروم

 

 مرتضی-

 

 به و برداشت عقب به قدم یک...پرید بوضوح غزل رنگ

 رو من دست و افتاد راه به دوباره مرتضی.....شد خیره مرتضی

 :گفت و اومد خودش به غزل..کشید می خودش دنبال هم

 

 بریش؟ می کجا-

 

 و کشیدم بیرون مرتضی دست از رو دستم....نداد جوابی مرتضی

 :گفتم
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 کنی؟ می داری چیکار-

 

 :گفت و کرد من به نگاهی مرتضی

 

 خاطر به نباید تو....بدم نجاتت اومدم..ساقی نداریم وقت خیلی-

 ....بدی پس تقاص کردم من که کاری

 

 :گفتم

 

 بیام تو با تونم نمی من ولی-

 

 :گفت و کرد من به نگاهی عصبانی مرتضی

 

 این از کنم کمکت اومدم...اومدم راهو اینهمه تو خاطر به من-

 باش زود...کنم ازادت بار خفت زندگی

 

 می فکر گانه بچه چقدر......بود بچه هنوز......کردم نگاهش

 :گفتم بهش اروم و کردم غزل سمت به رومو....کرد
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 گردم می بر..بمون من منتظر جا همین-

 

 :گفت و کرد من به نگاهی غزل

 

 ولی-

 

 نداری؟ اطمینان بهم مگه-

 

 چرا-

 

 بمون منتظرم پس خوب-

 

 ینهبب اینجا عموتو پسر یا بفهمه بهنام اگر..برگرد زود...باشه-

 میشناسیش که خودت..کنه می پا به خون

 

 باشه-
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 توی..کشید رو دستم دوباره کنم حافظی خدا نذاشت مرتضی

 سپرده خدا به رو خودم ترس از....دویدیم می کوه سرازیری

 یم زمین روی محکم پاهامو فقط...بکنم تونستم نمی کاری...بودم

 نفس نفس....بودیم کوه پایین باالخره......میدویدم و کوبیدم

 ماورد بیرون مرتضی دست از دوباره رو دستم عصبانی....میزدم

 :گفتم و

 

 کنی؟ می چیکار داری معلومه....کن ولم-

 

 :گفت

 

 تقصیر همش...بشه اینجوری خواستم نمی خدا به...ساقی-

 کنم جبران اومدم االنم...منه

 

 :گفتم

 

 جوری؟ چه-

 

 .....کنن پیدات نتونن که جایی یه برمت می..نباش نگران تو-

 



 

 

 بخوان نگاهم از
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  256  

 بودی؟ شده قایم خودت که جایی همون-

 

 :گفت و پایین انداخت رو سرش

 

 دیگه تو...پشیمونم خیلی خودم.....کنم می خواهش ساقی-

 بریم باش زود.....نکن نگام اینجوری

 

 و رفت ماشینی سمت به دوستش..... کرد اشاره دوستش به و

 :گفتم و دوختم مرتضی به نگامو.....شد سوار

 

 نمیام جا هیچ تو با من-

 

 :گفت و کرد بهم نگاهی عصبی و گیج

 

 گفتی؟ چی-

 

 :گفتم بلند و محکم صدایی با

 

 ....نمیشکونم رو دادم که قولی من....مونم می جا همین من-
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 :گفت سریع

 

 بمونی اینجا ذارم نمی من....منی ناموس تو...کنی می بیخود تو-

 بکنی رو اینا کلفتی و

 

 :گفتم و زدم پوزخندی

 

 ولی..مهمه برات بشی؟ناموست بزرگ خوای می کی تو -

 ..نداری مردونگی

 

 :زدم داد نذاشتم که بگه چیزی یه خواست شد عصبانی

 

 ازب االنم....بردی بین از مردونگیتو..کردی فرار که موقعی اون-

 ....کنی می کارو همون داری

 

 که سال 42..41..بود سالش چند مگه....بودم زده بهش حرفی بد

 موصدا..دیدم رو شکستنش...کردم توهین بهش....نداشت بیشتر

 :گفتم و اوردم پایین
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 کردم روی زیاده..ببخشید-

 

 بود ایستاده زیر به سر فقط..نگفت هیچی

 

 :گفتم-

 

 که کردن می رفتاری بد باهام اگه....کن باور..خوبه جام من-

 هم عمو به..نباش من نگران...کوه اومدم نمی باهاشون امروز

 طرفااین دیگه و برو اینجا از..مرتضی برو...نباشه من نگران بگو

 ...بیفته دیگه بد اتفاق یه ندارم دوست....نیا

 

 :گفتم و گرفتم دستم توی دستاشو

 

 یه فقط....دارم دوست خیلی...خودمی خوب کوچولوی داداش تو-

 دی؟ می بهم قولی

 

 .بود اشک پر چشماش توی اورد باال رو سرش

 

 :گفتم و زدم بهش لبخندی
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 بدست دوباره که فرصتی از....باش بابات واسه خوبی پسر-

 شو بزرگ..مرتضی شو بزرگ...کن استفاده خوب اوردی

 

 ادمد فشار رو دستش..بود شده خیره چشمام به فقط..نگفت هیچی

 :گفتم و

 

 تا برو.....برو اینجا از تر زود کنم می خواهش.....برو حاال-

 ندیده رو تو و نیومده بهنام

 

 :گفت اروم مرتضی....کردم رها رو دستش و

 

 که کاری پای منم....مونی می قولت روی تو که حاال....رم نمی-

 می....کنن حساب تسویه خودم با تا ایستم می.... ایستم می کردم

 بشم بزرگ و کنم گوش حرفت به خوام

 

 بهنام تا بمونه خواست می واقعا..ترسیدم مصممش نگاه از

 کرده پر وجودمو ترس..شد می چی افتاد می اتفاق این اگه..بیاد

 :گفتم سریع..بود
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 برو..عمو جون رو تو...برو مرتضی نکن بچگی-

 

 تکون ولی بره تا دادم حلش و گذاشتم بازوش روی رو دستم و

 :تمگف دوباره..بود گرفته گریم.. بود ایستاده همچنان..خورد نمی

 

 بابام و مامان روح به....دارم خوبی زندگی من خدا به مرتضی-

 ...برو من جون رو تو...برو.....راضیم زندگیم از من قسم

 

 نگاهش توی کوچیک لحظه یه برای رو تردید..بود من به نگاهش

 :گفتم باز...دیدم

 

 ناراحت خونه اون توی زندگی از روزی یه اگه دم می قول بهت-

 و دنبالم میای اونوقت..خورم می قسم....میدم خبر بهت...بودم

 برو حاال ولی..باشه..میدی فراریم

 

 می بیشتر لحظه به لحظه استرسم..کردم کوه باالی به نگاهی

 مرتضی با دوباره تا گردوندم می بر کوه از رو نگاهم...شد

 می پایین کوه از سرعت با...افتاد بهنام به چشمم که کنم صحبت

 نمی...رم می حال از دارم کردم می احساس..خدایا....اومد

 اب که افتاد مرتضی دوست به چشمم....کنم چیکار باید دونستم
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 ایستاده بودیم ایستاده ما که جایی از تر پایین کمی ماشینش

 :گفتم و رفتم سمتش به سریع...بود

 

 داره بهنام...ببر رو مرتضی بیا..باش زود خدا رو تو-

 باش زود.....میاد

 

 تشدس و رفت مرتضی سمت به..شد پیاده ماشین از دستپاچه پسر

 :گفت و گرفت رو

 

 ....بریم بیا-

 

 :گفت و کشید رو دستش مرتضی

 

 رضا کن ولم-

 

 :گفتم و رفتم رضا کمک به

 

 منو کارات این با داری....برو داری دوست کی هر جون رو تو-

 می ازت همینو فقط....برو مدیونی بهم اگه....دی می زجر
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 هکشت دیگه یکی دوباره خوای می..رسه می االن بهنام ببین..خوام

 خوای؟ می بشه؟اره؟همینو

 

 حرفش روی خواست می ولی بود ترسیده انگار هم خودش

 نماشی... کردیم ماشینش سوار التماس و بدبختی هزار با..بمونه

 :گفتم می گریه میون بلند صدا با من و بود حرکت حال در

 

 می تماس باهاتون خودم....مرتضی باش خودت مواظب-

 برسون سالم همه به....خوبم من باش مطمئن..گیرم

 

 کار این با حاال که معلوم نا ای اینده و موندم من. رفت ماشین

 .شد می هم تر سیاه مرتضی

 

 با....بشه پاره لبم شد باعث خوردم بهنام از که محکمی سیلی

 :گفت فریاد

 

 بود؟ کی-

 

 دوباره..بارید می اتیش چشماش از..بود شده وحشتناک قیافش

 زد فریاد
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 ...بود؟ کی گفتم..کری مگه-

 

 گفتن راست...زده حدس خودش که دونستم می..نگفتم هیچی

 ایینپ رو سرم....بدتر دیگه که گفتن دروغ و کرد می عصبانیش

 مچش ما به و بودن ایستاده عده یه...کردم می گریه و بودم انداخته

 رام بره یه مثل منم..افتاد راه و کشید رو دستم...بودن دوخته

 :گفت و ایستاد خلوت جای یه..رفتم می دنبالش

 

 ببخشید دوستان)نه؟ بود خودت از تر عوضی عموی پسر اون-

 (شرمنده...کنم استفاده بد الفاظ از مجبورم

 

 گفت؟ می بهت چی-

 

 :گفت..بود شده عصبی حسابی..ندادم جوابی بازم

 

 خودش از و کنم پیداش اره؟باید بگی چیزی خوای نمی پس-

 یکار بخوام اگه که دونی می ولی باشه گیر وقت بپرسم؟ممکنه

 دم می انجامش حتما بکنم
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 :گفتم ترس با

 

 دپرسی رو حالم.....دیدم اینجا رو همدیگه اتفاقی...نگفت چیزی-

 

 رتمصو روی بیشتری شدت با دوم سیلی که بود نشده تمام حرفم

 کامال....شده فلج صورتم طرف یه کردم می احساس....اومد فرود

 :گفت....حس بی

 

 خودت مثل منم کردی فکر...کردی؟هان فرض چی منو تو-

 ...اینجا اومده که شده رو پر اینقدر....رسم می احمقم؟حسابشو

 

 :گفت بزنه حرف خودش با که انگار بعد

 

 اینقدر هم احمق اون داد نمی رضایت اگه....مامانه تقصیر همش-

 .داشت نمی بر دور

 

 و خط دائم و کرد می مرتضی نثار که بود بیراه و بد لب زیر

 :گفت باشه افتاده من یاد که انگار بعد...کشید می نشون

 

 نرفتی؟ باهاش چرا..شد نه؟چی ببره رو تو بود اومده-



 

 

 بخوان نگاهم از
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  265  

 

 :گفت و کرد ای مسخره خنده

 

 مگه...گذره می خوش بهت بیشتر اینجا....نرفتی چرا دونم می-

 هچ که ببین و باش منتظر بعد به این از...خوندی کور ولی...نه؟

 بیفت راه هم حاال.....کنم می سیاه برات رو زندگی طور

 

 می من سمت به گریه با غزل.. رفتیم ها ماشین پارکینگ سمت به

 در جیبش توی از رو موبایلش بهنام....نبود کسی همراهش.. اومد

 :گرفت رو کسی شماره اوردو

 

 ....الو-

 

.... 

 

 ...کوهیم پایین ما.....دخترام پیش اره....سالم-

 

...... 
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 ....بده یکم غزل حال نباش نگران....نه نه-

 

.... 

 

 .....ریم می تاکسی با.. شده مسموم شاید..نه که گفتم-

 

..... 

 

 نداری؟ کاری فعال....باشه.....باشه-

 

..... 

 

 خدافظ قربانت-

 

 :گفت بهنام به گریه با و داد فشار لبم روی رو دستمالش غزل

 

 نداری؟ نیستی؟قلب ادم تو.کردی؟ چیکارش ببین-

 

 زد فریاد بهنام



 

 

 بخوان نگاهم از
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  267  

 

 هم تو....نه بود نقشه همش...دارم هم یکی تو واسه.... شو خفه-

 نه مگه گذاشتن قرار هم با اینا دونستی می

 

 :زد فریاد غزل

 

 دختر با ببین..مسمومه واقعا فکرت تو....گی؟ می چی معلومه-

 هیچکدوم ساقی نه من نه مامان جون به.....کردی چیکار مردم

 ببینیم اینجا رو کسی قرار دونستیم نمی

 

 :گفت بهنام

 

 کنم چیکارتون دونم می خونه رفتیم.....بسه-

 

 و رفت بودن مسافر منتظر که هایی تاکسی از یکی سمت به و

 :گفت

 

 بست در اقا-
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 که رو من دست و ریخت می اشک اروم اروم غزل تاکسی توی

 :گفت هق هق با.....داد می فشار بود دستش توی

 

 هبقی از قبل خودش خدا به..نگفتم بهنام به چیزی من کن باور-

 .....برگشت

 

 :گفتم و دادم فشار اروم رو دستش

 

 .....دونم می...عزیزم دونم می-

 

 ندلیص پشتی به رو سرش و بود نشسته راننده کنار صندلی بهنام

 همه فهمید شد می ولی..بودن بسته چشماش..بود داده تکیه

 :گفتم اروم ماست به حواسش

 

 کردم زهر بهت گردشو....غزل خوام می معذرت-

 

 :گفت و زد لبخندی گریه میون

 

 داشت؟ چیکارت عموت پسر....شدم نگرانت خیلی-



 

 

 بخوان نگاهم از
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  269  

 

 :گفتم

 

 باشه....غزل بعدا-

 

 :گفت غزل...کردم اشاره بهنام به چشمام با و

 

 عصبانیه خیلی.....بگذرونه خیر به خدا ولی..باشه-

 

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 

 ......دونم می-

 

***** 

 

 بحث سیاوش و غزل خاله خانواده حضور خاطر به شب اون

 اتاقم از درد سر بهانه به رو مهمونی طول تمام...نکرد پیدا ادامه

 چشمای دیدن با ولی اتاقم توی اومدن دخترا....نرفتم بیرون

 می درد سرم که شد باورشون بود زیاد گریه خاطر به که قرمزم
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 تر دزو و کنم استراحت خودشون قول به تا برگشتن سریع و کنه

 .... بشم خوب

 

 اتاق توی مادرش و بهنام...بود خراب شدت به اوضاع فرداش

 از...میرسید گوش به بهنام بیداد و داد صدای و بودن خانم فاطمه

 کرده زندانی اتاق توی رو خودم.....لرزید می وجودم همه ترس

 نمی قطع لحظه یه گریم...فشردم می خودم به بهروزو و بودم

 به من کنن فکر هم بقیه نکنه..کردم می فکر خودم با...شد

 یدیوونگ این..کردم می فکر بعد ولی....بیاد که گفتم مرتضی

 هم اگر ذاشتم؟تازه می قرار جایی همچین مرتضی با من..محضه

 زاچی این به بهنام یعنی....تونستم می که برم باهاش خواستم می

 به اومد نمی دلم......کن کمک خودت خدایا.....کنه؟ نمی فکر

 منو تا بود اومده راهو همه این که همین.....بگم چیزی مرتضی

 وبخ ولی بود اشتباه کارش که این با...بود بخش لذت برام ببره

 همیشه عمو.....نداشتم انتظاری ازش این از بیشتر و بود بچه

 و بردش می خودش با رفت می که جایی هر و بود بهش حواسش

 تجربه ساالش و همسن به نسبت بود شده باعث هم موضوع همین

 .....باشه داشته کمتری پختگی و

 

**** 
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 باهام مادرش بود گفته اتاق توی بود اومده غزل..داشتم استرس

 عمیقی نفس........بودم خانم فاطمه اتاق در پشت االن.....داره کار

 زدم در و گفتم هللا بسم..کشیدم

 

 تو بیا-

 

 بیشتر رو نگرانیم همین و بود جدی خیلی خانم فاطمه صدای

 :گفتم و داخل رفتم اروم..کرد

 

 سالم

 

 ویر و جلو برم کرد اشاره.... بود نشسته تختش توی خانم فاطمه

 :گفت نشستم وقتی...بشینم تخت

 

 سالم

 

 :گفت کوتاهی مکث از پس

 

 خوب؟-
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 و خودم بین چیزی هر منم..بدنه چیزو همه خواد می فهمیدم

 گفتم بهش رو بود اومده پیش مرتضی

 

 :گفت و زد خسته و سرد لبخندی خانم فاطمه

 

 ادامه اینجوری نمیشه دیگه افتاده که اتفاقی این با ولی -

 مجددا عموت پسر از خواد می و عصبانیه حسابی بهنام.....داد

 ..کنه شکایت

 

 :گفتم بودم کرده بغض

 

 یننذار خدا رو تو.....ببینینش اگه..است بچه خیلی کنین باور-

 انجام براتون من بخواین کاری هر....بکنه کارو این خان بهنام

 ببخشین رو مرتضی ولی دم می

 

 :داد جواب خانم فاطمه

 

 حاال ولی.....دخترم کردم اومده می بر دستم از کاری هر من-
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 داد ادامه و کرد من به غمگینی نگاه

 

 موضوع این درباره بعد به این از اون بذارم خواسته ازم بهنام-

 یرانا از همیشه برای کنم مخالفت اگه گه می....کنه گیری تصمیم

 ...... که کرده تعیین رو شرایطی یه اون..ره می

 

 :گفتم و کردم نگاهش گیج..نداد ادامه و انداخت پایین رو سرش

 

 شرایطی؟ چه....شرایط؟-

 

 :گفت اروم

 

 گه می بهت خودش-

 

 :گفتم....بودم ترشده گیج حاال

 

 منه؟ واسه شرایط-

 

 :گفت اروم
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 کاری نتونستم که ببخش....دخترم متاسفم.....اره حدودیش تا-

 هدیگ چیزای االن ولی خواستم می ای دیگه چیز من...بکنم واست

 .....میاد پیش داره ای

 

 ولی کردم می نگاهش....بودم ترسیده خانم فاطمه حرف این از

 :گفت.....بگم باید چی دونستم نمی

 

 میدی؟ من به قولی یه قبلش ولی..برو....منتظرته اتاقش توی-

 

 :گفتم..بود رفته هم توی ابروهام

 

 ..بفرمایید-

 

 :گفت

 

 اوممق و نیاری کم بده قول بهم..داره زیاد بلندی و پستی زندگی-

 وت..هست حکمتی یه اتفاقات این همه توی کنم می احساس..باشی

 دخترم؟ باشه..باش مقاوم و الهی حکمت پای بذار رو همه هم
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 :گفتم...شدم نمی خانم فاطمه منظور متوجه

 

 ....کنین می خالی دلمو توی دارین حرفاتون این با-

 

 با کرد باز رو در بود گرفته بغل بهروزو که همینطور غزل

 خواد نمی فهمیدم که کرد ای اشاره من به خانم فاطمه ورودش

 و من حرفای ترتیب این به و..بفهمه حرفامون از چیزی غزل

 کرده پر وجودمو وحشتناکی دلشوره.....موند تموم نا خانم فاطمه

 بلند اروم گذشت می غزل نشستن از که دقیقه 41 از بعد....بود

 بهنام اتاق سمت به.....شدم خارج اتاق از ببخشید یه با و شدم

 این از هم زودتر..فهمیدم می چیزو همه تر زود چه هر...رفتم

 مبزن در خواستم می..ایستادم اتاقش در پشت..میشدم راحت عذاب

 :گفت و کرد باز رو در خودش که

 

 تو بیا....بودم منتظرت.....به به-

 

 تربیش رو ترسم همین..نداشتم اینو انتظار اصال..بود شاد چهرش

 تبس من سر پشت رو اتاق در که گذاشتم اتاقش توی قدم....کرد
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 دلشوره..... بگه بهم خواد می چی ببینم تا منتظر بودم ایستاده

 میز صندلی روی و رفت خونسرد و اروم بهنام ولی...داشتم

 :گفت....شد نمی دور لبهاش روی از لبخند....نشست تحریرش

 

 بشین-

 

 :گفتم اروم

 

 داشتین کاری من با که این مثل...راحتم ممنون

 

 :گفت

 

 نترس...بری؟ و بشنوی تر زود خوای می..... داری عجله خیلی-

 ...بخورمت خوام نمی

 

 :گفتم حرص با -

 

 خواسته حرفا این گفتن خاطر به رو من کنم نمی فکر-

 گم؟ نمی درست.....باشید
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 :گفت شد تر کمرنگ لبخندش

 

 نه؟ مطلب اصل سر بریم که مشتاقی انگار خوب-

 

 :گفت جدی و شد خیره بهم..اومد من سمت به شد بلند جاش از

 

 شکایت عموت پسر از خوام می که گفته بهت مامان حتما-

 .....کنم

 

 :داد ادامه..دادم رو جوابش نگاهم با

 

 کی با بفهمه باید...کرده دراز حد از بیش گلیمش از پاشو-

 هب اینو..کنم شکایت ازش خواستم نمی واقعا من دونی می...طرفه

 کارو این بخوام که ندارم مدرکی....  نشه نگران تا گفتم مامان

 دیدی...کنم تالفی و شم کار به دست خودم خوام می ولی....بکنم

 دارم رو تالفی توانایی هم چقدر که

 

 ادم نای از...بیاره مرتضی سر بالیی بخواد واقعا نکنه.....ترسیدم

 :گفتم سریع...است ساخته چیز همه
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 شما....کرده اشتباه اون.... خان بهنام خدا رو تو-

 شه نمی تکرار دیگه باشید مطمئن....ببخشید

 

 من صورت جلوی سکوت نشونه به و اورد باال رو دستش

 داد ادامه...شدم ساکت..گرفت

 

 من از این.....گذاشت جواب بی هم رو کارش این نمیشه ولی-

 نیست ساخته

 

 :گفتم..بودم شده مستاصل

 

 دم می قول بهتون من...کنه نمی اینکارو دیگه کنین باور-

 

 :گفت

 

 کاری یه تونی می ولی....خوره نمی من درد به تو قول-

 کنم؟ نظر صرف تصمیمم از خوای می....بکنی
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 :گفتم

 

 ....کنین می بزرگواری -

 

 :گفت و پرید حرفم میون

 

 صرف شکایتم از من که هست راه یه تنها ولی...خوب بسیار-

 کنم نظر

 

 بهش نگاهی.....مطلب اصل سر رفت می داشت باالخره پس

 :گفتم و کردم

 

 راهی؟ چه-

 

 بود طوالنی خیلی من واسه که دقیقه چند از بعد...کرد سکوت

 :گفت

 

 از و.....میرم ایران از دوباره تحصیل ادامه برای دارم من-

 میای من با هم تو شده صلب همه از اعتمادم که اونجایی
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 من:..گفت می چی....شد خالی سرم روی سرد اب سطل یه انگار

 خنده....بود بخش لذت براش من ناگهانی شوک..رفتم؟ می باهاش

 :گفت و کرد خوشی سر

 

 ه؟ن ببرمت خودم با کردی نمی شد؟فکرشم اب دلت توی قند چیه-

 

 :گفتم و اومدم خودم به

 

 ....میشه چی بهروز پس...پس-

 

 :گفت شد تمام خندش وقتی...خندید

 

 ات میای من با تو....عزیزم عسل؟نه ماه میبرمت دارم کردی فکر-

 فهمیدی؟اینطوری..باشی من خدمت در و کنی مواظبت بهروز از

 هم خودت سر به فرار فکر.....رسه نمی بهت کسی دست دیگه

 ...نه؟ مگه....زنه نمی

 

 :داد ادامه و فکر توی رفت لحظه یه برای
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 این و برن می رنج حسابی بفهمن خانوادش و عموت وقتی -

 بود خواهد خوشایند من برای

 

 :گفت جدی..شد محو لبخندش

 

 می خواستی که راهو دو این از کدوم هر.....دانی خود حاال-

 یلیخ چون بگی بهم باید رو نتیجه شب تا.....کنی انتخاب تونی

 بری تونی می هم حاال...ندارم وقت

 

 اتاقش از خروج راه افتاده هایی شونه با...کرد من به رو پشتش و

 ....گرفتم پیش رو

 

 همون از.... شدم خیره روبروم به مستاصل و نشستم تختم روی

 اب گاهی حال این با کنم می انتخاب راهو کدوم که بود روشن اول

 لعم مکافات باید که چیه وسط این من گناه....کنم می فکر خودم

 جلوی مرتضی چهره وقتی ولی......بکشم دوش به رو دیگران

 مدون می....بدم پر و بال فکرام به نمیاد دلم گیره می جون چشمام

 هم رفتن باهاش اما.....کنه می عملی بزنه که رو حرفی بهنام

 بد...بود خواهد روم پیش وحشتناکی زندگی مطمئنن....سخته خیلی

 کنم تحمل سخت چقدر هر تونم می رو دعواهاش و ها اخالقی

 بهنام به اعتمادی....شدنه ابرو بی از ترسم......ولی



 

 

 بخوان نگاهم از
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  282  

 این خودش داشت باهام اخیر وقت چند این که ی رفتار....نداشتم

 بلند جام از.....میزد دامن و کرد می تایید رو اعتمادی بی

 چی؟مگه که خوری می غصه و نشستی......گفتم خودم با....شدم

 زا باید یا..بکنی تونی نمی که ای دیگه داری؟کار هم ای دیگه راه

 فتیگر که رو تصمیمت...بشی مرتضی خیال بی یا بگذری خودت

 چته؟ پس

 

 در و....تو امید به خدایا.....گفتم خودم با...رفتم بهنام اتاق سمت به

 زدم

 

***** 

 

 هم بهنام و بغلمه توی بهروز که حالی در نشستم هواپیما توی

 هب دارم بسته چشمای با من و خوابه بهروز...نشسته دیگم سمت

 به وقتی...کنم می فکر گذشت باد و برق مثل که ماهی دو این

 چشماش توی رو پیروزی برق.....میرم باهاش گفتم بهنام

 با غزل..نگفت چیزی ولی..شد رضایت از پر نگاهش...دیدم

 پروازمون از قبل روز دو تا و کرد قهر بهنام با خبر این شنیدن

 خواست می من از و کرد می گریه دائم.....نکرد اشتی باهاش

 بی هم خانم فاطمه و پرتو اقای های صحبت...کنم نظر صرف

 به توجه بی و کرد می رو خودش کار مصمم بهنام..بود نتیجه

 غزل از...بود خودش و من برای سفارت کارای دنبال بقیه حرف
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 اطمهف...نگه چیزی کسی به بهنام با من رفتن درباره بودم خواسته

 رفتاری بد باهات بهنام درسته:گفت می و داد می دلداری بهم خانم

 و....روشنه دلم....نباش نگران..داره مهربونی قلب ولی کنه می

... 

 

 1 برای رفتم می داشتم و بودم سپرده خدا به رو خودم من حاال و

 از ودب پر مطمئنن که زندگی....کنم زندگی پسرش و بهنام با سال

 .....سختی و دردسر

 

 توی رو شام....بود شب نصف 3 ساعت رسیدیم که موقعی

 زا قبل ها چمدون با و انداخت کلید بهنام..... بودیم خورده هواپیما

 از پشیمونی...کرد پر رو وجودم تردید....شد اپارتمانش وارد من

 راه دیگه ولی میداد ازارم جور بد هواپیما شدن بلند لحظه

 زمان متونست می داشتم دوست...بود گرفته گریم...نبود برگشتی

 با...بودم ترسیده....شد نمی که افسوس ولی برگردونم عقب به رو

 و تویی حاال...کردی چیکار..دیوونه...دیونه..گفتم خودم

 چیکار خوای می.....برسه دادت به تا نیست کسی دیگه....بهنام

 حسابی... بیاره سرت تونه می خواست بالیی هر حاال..کنی؟

 :گفت که شنیدم بهنامو صدای.....بودم کالفه و خسته

 

 ببندم درو تا بگو بخوابی جا همون شبو خوای می اگه-
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 ورودی در از تر دور کمی بهنام.....شدم اپارتمان وارد اروم

 اپید تالقی نگاهش با نگاهم..کرد می نگاه من به و بود ایستاده

 رو خونه سریع چون......خوند چشمام از ترسو کنم فکر....کرد

 و شیک بهنام اپارتمان..... رفت خودش اتاق به و داد نشونم

 پا که ای لحظه از ولی نبود بزرگ زیاد که این با...بود مرتب

 و جمع و خوشگل اشپزخونه یه....اومد خوشم ازش گذاشتم توش

 یدسف چیزش همه که سالن یه...سفید و قرمز های کابینت با جور

 که چیزی هر تقریبا و فپوش ک..دیوارها....پرده....مبل....بود

 روبروی درست...داشت خواب تااتاق دو خونه.... بود توش

 بهروز و خودم مال که اتاقی ولی ندیدم رو بهنام خواب اتاق...هم

 یا قهوه ارایش میز با نفره دو تخت یه....داشت ای تیره دکور بود

 که ای قهوه ضخیم وپرده سفید تور... الیه دو های پرده..سوخته

 همرنگ که دیواری کمد اخر در و.... بود گرفته قرار تور روی

 ور اتاق در...فردا واسه گذاشتم رو ها بررسی بقیه.... بود تخت

 لباس.... کشیدم راحتی نفس کردم قفل بود روش هم کلید که

 رو خدا.....کشیدم بهروزدراز کنار تخت روی و پوشیدم راحتی

 ینا از خواستم خدا از.....بود گذشته خیر به حاال تا که کردم شکر

 ....بره پیش همینطور هم بعدش به

 

 بازی داشت و بود شده بیدار....شدم بیدار بهروز جیغ صدای با

 بهروز به باید ولی میومد خوابم هنوز...کشید می جیغ و کرد می

 می کمکی غذای و بود شده ماهش 2 دیگه..رسیدم می

 بهروز با کمی...بود 1 تازه....کردم نگاه رو ساعت....خواست
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 از زد غلط اگر که گذاشتمش پایین تخت از بعد.....کردم بازی

 باید...نهک بازی تا گذاشتم بازی اسباب تا چند براش و...نیفته تخت

 کم کم داشت چون..بگیره جدا تخت براش خواستم می بهنام از

 بدون تخت روی که بود خطرناک و بره خیز سینه کرد می سعی

 دور تا دور رو نگاهم و شدم خارج اتاق از.... بخوابه حفاظ

 ورتمص و دست....کنم پیدا رو دستشویی و حمام بتونم تا چرخوندم

 نمی االن ولی بگیرم حسابی دوش یه داشتم احتیاج..شستم رو

 در...کنم اماده رو صبحانه تا رفتم اشپزخونه سمت به پس..شد

 الیخچ توی چیزی نداشتم انتظار...بود پر....کردم باز رو یخچال

 هک بهنام کردم فکر خودم با.....بود توش چیز همه االن ولی ببینم

 ها کابینت تمام.. شدم خیال بی..کرده؟ پر کی اینو پس بوده ایران

 چیزو همه جای تا کردم می نگاه رو توشون و کردم می باز رو

 بهروز برای فرنی کردن درست به شروع بعد...بگیرم یاد

 .....کردم

 

 داشتم و بودم نشته بهروز با بود که قالی تنها روی سالن توی

 نگاهش....بیرون اومد اتاقش از بهنام که دادم می غذا بهش

 شده جذابتر و صورتش توی بود ریخته اشفته موهاش...کردم

 وشیدهپ کرم شلوارک یه با سفید کتی استین زیرپوش یه....بود

 رو سرم....دیدم می تنش رو لباسا اینجور که بود بار اولین....بود

 :گفتم و پایین انداختم

 

 بخیر صبح سالم-
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 می فهمیدم....کرد حرکت حمام سمت به و داد رو سالمم جواب

 اسباب براش و دادم بهروزو غذای سریع....بگیره دوش خواد

 و رس تا کردم روشن هم رو تلویزیون....کنه بازی تا گذاشتم بازی

 رواماده صبحانه تا رفتم اشپزخونه سمت به و...کنه صدا

 متس به...اومد شیک و مرتب بهنام که بود نشده ساعت نیم....کنم

 بازی باهاش و کرد بغلش ای دقیقه 41...رفت بهروز

 قابل غیر میداد من به لذتی چنان دوشون هر خنده صدای.....کرد

 رو اون به رو این از بود بهروز با که مواقعی بهنام...وصف

 یم نگاهشون خیره.....من با ولی...داشتنی دوست و شیرین..میشد

 اهمنگ بهنام بود نشسته صورتم روی خود به خود لبخندی و کردم

 :گفت و کرد

 

 است؟ اماده صبحانه-

 

 :گفتم و کردم جمع رو لبخندم

 

 ...بفرمایید بله-

 

 متس به بردم دست...بگیرم ازش بهروزو تا رفتم سمتشون به و

 :گفتم و بهروز
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 بخورین رو صبحانتون و برین شما...من به بدینش-

 

 :گفت و کرد من به عجیب نگاهی

 

 خوردی؟ صبحانه تو-

 

 :گفتم

 

 .....اقا نه-

 

 هیچ بدون دستش داد رو بازیش اسباب و گذاشت زمین بهروزو

 :گفت و کرد من به نگاهی احساسی

 

 هم با بعد به این از..متنفرم بخورم غذا تنهایی بخوام که این از-

 کنه می بازی داره بهروز...بیا هم حاال...خوریم می غذا

 

 که این از..افتادم راه سرش پشت....رفت اشپزخونه سمت به و

 سیر کردم می احساس و بودم ناراحت بخورم غذا بهنام با بخوام
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 رو هم خودم و ریختم چایی براش...نشست میز پشت.....سیرم

 :گفت که بودیم صبحانه خوردن مشغول....نشستم بروش

 

 کنم روشن برات اول همین از رو چیزایی یه بهتره-

 

 داد ادامه..کردم نگاهش

 

 بگو داری الزم که چیزی هر..خودمه با خونه از خارج کارهای-

 خارج خونه از من اجازه بدون ندارم دوست....بخرم تا

 شدی؟ متوجه....بشی

 

 بله-

 

 :داد ادامه

 

 امد و رفت باهاشون که هستن دوستام از سری یه اینجا-

 نوبت یکبار هفته سه هر..یکی خونه شب یک ای هفته.....دارم

 ندارم دوست..شی می اشنا باهاشون زودی به..... بود خواهد من

 ....بدونه کسی رو اینجا حضورت علت
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 و گفت می یکی یکی رو شرایطش..متوجهم که کردم اشاره سر با

 بلند صندلیش روی شداز تمام که حرفاش.. چشم گفتم می من

 ینا بدون ایستاد یکدفعه که میشد خارج اشپزخونه از داشت..شد

 :گفت کنه نگاه من به و برگرده که

 

 می باشی خونه یه توی تنها من با که این از دونم می -

 و من خدمتکار جز اینجا..ندارم کاریت... نباش نگران.....ترسی

 رد البته....کرد نخواهم نگاه بهت ای دیگه چشم به بچم پرستار

 ..کنی لجبازی باهام نخوای و باشی خوبی دختر که صورتی

 

 سمت به..شد خارج اتاق از دست به کیف..رفت اتاقش سمت به و

 :گفت و کرد من به نگاهی بعد...بوسیدش رفت بهروز

 

 اگه ولی...گردم برمی ظهر تا...دانشگاه کارای دنبال میرم دارم -

 ......گیرم می تماس باهات بیام نشد

 

 با.....کشیدم اسودگی سر از نفسی....رفت و زد رو حرف این

 رو سختی چندان نه زندگی کردم می حس بود زده که حرفایی

 و دوختم باال سمت به رو نگاهم....باشم داشته سال 1 این توی

 :گفتم
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 نذار تنهام بعدم به این از..بودی باهام حاال تا که ممنون خداجون-

 

 جا همه باهاش و گرفتم بغل بهروزو.....رفتم بهروز سمت به و

 بود خودم اتاق مثل هم اون اتاق...بهنام اتاق حتی....کشیدم سرک

 دونم نمی...بود مخلوط ای قهواه کرم اون اتاق وسایل رنگ ولی

 و گذاشتم زمین بهروزو.....داشت ای قهوه رنگ به ای عالقه چه

 و کردم خالی رو چمدونش..شدم بهنام اتاق کردن مرتب مشغول

 دراور کشوهای و دیواری کمد توی رو وسایلش و لباسها

 و..کردم خالی رو چمدونم...رفتم خودم اتاق سراغ بعد....چیدم

 غزل از که عکسی قاب...گذاشتم خودش جای سر رو چیز همه

 میز روی رو بودن باباش و مامان و غزل عکس و بودم گرفته

 دهش تنگ براشون دلم..شدم خیره عکس به و گذاشتم تختم کنار

 رو من تلفن زنگ صدای که بودم خودم خیال و فکر توی....بود

 جستجو کمی از بعد...کردم حرکت صدا سمت به....اورد خودم به

 :برداشتم رو گوشی..دیدم رو تلفن باالخره

 

 الو..الو-

 

 دادن بهم رو دنیا انگار شنیدم که رو غزل صدای

 

 سالم...جون غزل الو-
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 خوبی؟...ساقی...عزیزم سالم-

 

 خوبن؟ بابات و مامان..خوبین شما..ممنون خوبم-

 

 چطورن؟ بهروز و بهنام..خوبیم همه-

 

 مرسی خوبن هم اونا-

 

 رسیدین؟ کی-

 

 3 ساعت دیشب-

 

 :گفت و کرد مکثی لحظه یه غزل

 

 کجاست؟ بهنام-

 

 دانشگاهش کارای دنبال رفت-
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 کنه؟ نمی که اذیتت -

 

 :گفتم و زدم لبخندی

 

 ....بوده خوب باهام خیلی که حاال تا....دلم عزیز نه-

 

 :گفتم کنم راحت رو خیالش که این برای و

 

 شده عوض کال رفتارش..شده مهربون باهام خیلی-

 

 ساقی؟...خوشحالم..خوبه-

 

 بله-

 

 گی می ما به حتما اومد پیش مشکلی اگه بده قول-

 

 دم می قول..عزیزم باشه-

 

 برسون سالم بهنامم به...ببوس بهروزو...خوبه-
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 سالم بابات و مامان به هم تو...رسونم می بزرگواریتو... چشم

 برسون

 

 خداحافظ..چشم..گلم مرسی-

 

  خداحافظ-

 

 نیفتاده قلم از چیزی ببینم تا میندازم خونه جای همه به نگاهی

 اتاقم سمت به شدم مطمئن چیز همه بودن مرتب از وقتی...باشه

 متس به و گرفتم بغل بود شده بیدار تازه که بهروزو....افتادم راه

 هم من شد بازی اب مشغول..گذاشتمش وانش توی.... رفتم حمام

 زا باهم و شستم هم شدبهروزو تمام که کارم..گرفتم دوش سریع

 و زمین روی گذاشتمش..کردم لباساشوتنش.....شدیم خارج حمام

 ارایشم میز سمت به هم خودم....دورش ریختم بهزیهاشو اسباب

 نای به اومدنمون از که بود هفته یک....کنم خشک موهامو تا رفتم

 گذرونده خونه توی رو هفته طول تمام...گذشت می کشور

 من.....گشت نمی بر شب 9 تا و رفت می ها صبح بهنام...بودم

 خبر بهم بهنام دیشب که این تا...بودم مشغول روزها بهروز با هم

 کنم درست غذا من و بیان دیدنش به دوستاش قراره امروز که داد

 کار انقدر روز طول تمام در......باشم ازشون پذیرایی اماده و

 و میوه..بود گاز روی اماده غذا.....نداشتم نا دیگه که بودم کرده
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 جز نداشتم خاصی کار....بودم چیده ظرف توی هم رو شیرینی

 رو جلوش... کردم خشک سشوار با موهامو..... خودم شدن اماده

 شتپ کلیپس با هم رو موهام بقیه و بایسته باال تا دادم پوش کمی

 یچ دونستم نمی...کردم رو و زیر رو هام لباس کمد.....بستم سرم

 راننگ خیلی نداشتم بهنام دوستای با اشنایی چون...بپوشم باید

 خریده هم با غزل با که رو مشکی شلوار و کت باالخره...بودم

 ینگاه خودم به اینه توی.....پوشیدم رو بود غزل سلیقه و بودیم

 خود..خورد می مردونه یقه با صورتی بلوز یه کت زیر..انداختم

 می باریک کمر توی از..اومد می باسنم روی تا و بود کوتاه کت

 رمکم دیدن با..باشه چشم توی خیلی کمرم میشد باعث همین و شد

 تو مثل هم من کمر کاش...گفت می همیشه... افتادم غزل یاد

 و..خوشتیپ؟ هم و خوشگلی هم چرا تو بشه کوفتت...بود باریک

 مه خودش که این با...بشه شوهرت کوفت..گفت می خنده با بعد

 نشباس و نبود باریک من مثل کمرش ولی بود من سایز هم تقریبا

 و بکشم اهی شد باعث غزل یاد..نداشت رو من باسن برجستگی

 یملر داشتم...بود شده تمام تقریبا اراایشم....کنم ارایش به شروع

 هنامب که فهمیدم..شد بسته و باز که شنیدم رو در صدای که میزدم

 بهنامو صدای....بود 1....انداختم ساعت به نگاهی..رسیده راه از

 ..میزد صدام داشت که شنیدم

 

 ...ساقی
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 ینگاه..رفتم در سمت به جاش سر گذاشتمش و بستم رو ریمل در

 روی که روسریمو..بود بازی مشغول حسابی..کردم بهروز به

 ینم..شدم خارج اتاق از استرس با و کردم سر بودم گذاشته تخت

 هنامب....نه یا هست مهمونی این مناسب پوشیدم که لباسی دونستم

 در رو میوه اب پارچ یخچال توی از داشت و بود من به پشتش

 گفتم و رفتم جلوتر اروم..اورد می

 

 سالم-

 

 توی رو تعجب کوتاه لحظه یه برای.....برگشت من سمت به

 :گفت باشه ندیده چیزی که انگار بعد ولی..دیدم چشماش

 

 است؟ اماده چیز همه...سالم-

 

 :گفتم

 

 ..بله-

 

 :گفتم و کردم بهش نگاهی مردد
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 خان بهنام ببخشید-

 

 :گفتم.. دوخت بهم رو نگاهش

 

 بگم؟ چی باید شد سوال اینجا حضورم مورد در ازم اگه-

 

 :گفت بهنام

 

 گیزند ایران توی ما با و نداشتی رو کسی چون گفتم بهشون من-

 تو از اینجا برگردم دوباره قراره فهمید مادرم وقتی..کردی می

 ...باشی بهروز مواظب تا بیای باهام خواست

 

 :گفتم عجله با....شد بلند بهروز صدای که کردم تشکری

 

 بهروز سراغ برم ندارین کاری باهام اگه..ببخشید-

 

 :گفت بود خیره چشمام توی که همینجور

 

 بری تونی می نه-
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 هناموب نگاه سنگینی که حالی در رفتم اتاقم سمت به و برگشتم

 .. کردم می حس خودم روی

 

 مشغول و بود نشسته تلویزیون روبروی شیک و مرتب بهنام

 با و بودم گرفته بغل بهروزو هم من بود ها شبکه کردن عوض

 بلند در زنگ صدای که بودیم مشغول اشپزخونه توی هم

 قلبم گروپ و گروپ صدای...بود شده چندان صد استرسم....شد

 هم من...کنه باز رو در تا رفت و شد بلند بهنام...شنیدم می رو

 ورودی در روبروی و فشردم خودم به بیشتر بهروزو

 وارد که بود نفری اولین ساله 22..25 تقریبا دختری..ایستادم

 مکبان چهره ولی نبود خوشگل.....تپل کمی و بلند قد...شیال..شد

 بهش..شد وارد ای دیگه دختر سرش پشت..داشت برویی دل تو و

 خیلی پوست ولی بود خوشگل...ازاده..باشه شیال همسن اومد می

 بهنان سال و همسن پسر تا دو هم سرشون پشت....داشت ای سبزه

 لبخند با ها دختر.....پژمان و سیروس....شدن وارد بهنام خود با

 بهروزو یکی یکی من با روبوسی از بعد و اومدن من سمت به

 کردم احوالپرسی و سالم هم پژمان و سیروس با...گرفتن بغل

 ارزو.....نشستن و رفتن پذیرایی توی های مبل سمت به همه..

 سمتش به..میرفت اش صدقه قربون و بود گرفته بغل بهروزو

 :گفتم و رفتم
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 نکنه اذیتتون..من بدینش خواین می-

 

 :گفت و زد لبخندی ازاده

 

 کنم بغلش دارم دوست..عزیزم کنه؟نه اااذیت منو هلو این-

 

 و چایی...رفتم اشپزخونه سمت به و دادم لبخندی با رو جوابش

 مهمونا سمت به پذیرایی برای و کردم اماده رو شیرینی

 ازاده کنار و رفتم برداشتن رو هاشون چایی همه وقتی..رفتم

 :گفتم..ایستادم

 

 نشده سرد تا بخورین چاییتونو... من به بدینش-

 

 ...گرفتم بهروزو و

 

 :گفت میذاشت دهنش توی رو شیرینی که حالی در ازاده

 

 نمیشینی؟ چرا-
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 نستمدو نمی..کردم بهنام به نگاهی...بشینم کنارش تا رفت کنار و

 سر با چون بود ما به حواسش هم بهنام انگار...کنم چیکار باید

 بشینم که کرد اشاره

 

 :گفت و کرد من به نگاهی شیال دقیقه چند از بعد.. نشستم

 

 سیروس اونم.....شیالم من...بشیم اشنا هم با بهتره خوب-

 از که بود عروسیم از بعد من...کردیم عروسی یکساله..شوهرمه

 ...اینجا اومدم ایران

 

 :گفتم

 

 خوشبختم-

 

 :گفت ازاده

 

 میبینی که هم رو خوشتیپه اقا اون....ام ازاده منم

 اشنا پژمان با هم جا همین..بودم اینجا بچگی از..پژمان....نامزدمه

 نامزدیم که ساله 2 نزدیک هم االن شدم
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 :گفتم و زدم لبخندی..کردم نگاهش

 

 ....ساقیم منم..خوشبختم باهاتون اشنایی از-

 

 و درس به راجع صحبت مشغول مردا.....نگفتم چیزی دیگه و

 که شدم بلند.....بودن خورده رو هاشون چایی همه....بودن کار

 شیال که بذارم زمین بهروزو خواستم می..کنم جمع رو ها لیوان

 :گفت

 

 من به بدش-

 

 ..شدم مشغول کارم به و سپردم شیال به بهروزو تشکر با

 

 ازاده و شیال کمک با شامو میز... بود خوابیده بهروزتازه

 ساعت 2 همین توی...بودن مهربونی و خوب دخترای..چیدیم

 که غذاهایی خاطر به دائم...بودم شده صمیمی باهاشون حسابی

 :گفت خنده با ازاده..کردن می تشکر بودم پخته

 

 زا نکنه غال نا..نکردی درستشون خودت نکنه.....بگو راستشو-

 گرفتین؟ رستوران



 

 

 بخوان نگاهم از
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  301  

 

 :گفتم و زدم لبخندی

 

 نیست؟ خودم کار کنی می فکر چرا..کردم درست خودم کن باور-

 

 :گفت

 

 تو اونوقت..کنم درست املت یه تونم نمی خودم خودممو من اخه-

 کردی؟ درست غذا اینهمه بچه یه با چطور

 

 :گفت و خندید شیال

 

 ساقی معلومه......ای عرضه بی اینقدر که نکن نگاه خودت به-

 کدبانو و زرنگ خیلی جون

 

 :گفتم و کردم تشکر

 

 کاری که من...کشم می خجالت من گین می اینجوری بابا ای-

 ...نکردم
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 :گفتم و کردم اماده میز به نگاهی بعد

 

 شام برای بیان بگین اقایون به میشه...شد تمام-

 

 :گفت بلند صدای با ازاده

 

 شام بفرمایید اقایون-

 

 :گفت شیال

 

 کنیا می بدار رو بچه..ارومتر-

 

 :گفت و گذاشت دهنش روی رو دستش ازاده

 

 نبود بچه به حواسم اصال وای-

 

 :گفتم لبخند با
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 خوابش تازه که هم االن...نباش نگران..سنگینه خواب بهروز-

 نمیشه بیدار صدا و سر این با و زودیا این به.. رفته

 

 با سیروس....شد من سکوت باعث اقایون شوخی و خنده صدای

 :گفت و شد اشپزخونه وارد خنده

 

 خانم ساقی نکنه درد شما دست...به به....میاد خوبی بوهای چه-

 

 :فتگ و کشید بو بینیش با هم پژمان...کردم تشکر و زدم لبخندی

 

 بخیر یادش......میاد ایرانی های مهمونی بوی-

 

 نشسته میز دور همه....نشست رسید که صندلی اولین روی و

 :گفت شیال که بودم ایستاده...بودن شده ومشغول بودن

 

 عزیزم بشین هم خودت-

 

 ومار رفتم...بود ازاده و بهنام بین خالی صندلی تنها..کردم نگاه

 مدستپخت از همه..گفت می چیزی کسی هر....نشستم صندلی روی



 

 

 بخوان نگاهم از
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  304  

 ایینپ رو سرش تفاوت بی که بود بهنام فقط.....کردن می تعریف

 :گفت خنده با پژمان...خورد می حرفی هیچ بی و بود انداخته

 

 و بودم تو جای من اگه باز...نشی خفه.....تر یواش بهنام-

 دائم..کنارته خانم ساقی که تو.... حرفی یه خوردم می اینجوری

 چته؟ کنه می درست برات غذاها این از

 

 :گفت قهر حالت با ازاده..خندیدن همه

 

 برات املتم همون...خونه بریم بذار....شدم دلگیر ازت...پژمان-

 کنم نمی درست

 

 برای خواستم می....گرفت شدت همه خنده ازاده حرف این با

 من با همزمان.. بردم اب پارچ سمت به رو دستم بریزم اب خودم

 هم به دستامون برد پارچ سمت به رو دستش هم بهنام

 :گفتم و کشیدم عقب سریع رو دستم..خورد

 

 بفرمایید-
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 من جلوی و کرد اب از پر رو لیوانش کرد من به عجیب نگاهی

 ....ریخت اب خودش برای و برداشت ای دیگه لیوان بعد..گذاشت

 

 رفتار مدت این توی....گذشته بهنام خونه مهمونی از هفته دو

 اروم و ساکت خیلی..نمیده گیر بهم دیگه...شده عجیب خیلی بهنام

 بیاد که هم اگر اتاقشه توی است خونه توی که مواقعی..شده

 تلویزیون سرگرم یا کنه می مشغول بهروز با رو خودش بیرون

 و من دیدن برای ازاده و شیال باری چند مدت این توی.....میشه

 شب یک ای هفته برنامه طبق هم ما...بهنام خونه اومدن بهروز

 .....رفتیم شون دو هر خونه مهمونی

 

 رو دراورم کشوی.....روبریده امانم درد دل و درد سر ظهر از

 شده تمام بهداشتیم پدای.....کنم چیکار حاال خدایا اه. کردم باز

 این که هم حاال...میشدم اخالق بد و عصبی مواقع اینجور.....بود

 نمی.....بود اومده در حرصم...قوز باال قوز بود شده مشکل

 بهنام با خواستم می چیزی موقع هر....کنم چیکار باید دونستم

 می بهش نیازو مورد وسایل لیست قبلش شب یا گرفتم می تماس

 باهاش شد نمی روم حاال ولی.....اورد می و خرید می دادماونم

 این از وای.....گفتم؟ می چی و میزدم زنگ بهش.. بگیرم تماس

 بهنام..بود 5 ساعت....کردم ساعت به نگاهی....شه نمی بدتر

 و کردم اماده بهروزو...شد نمی پیداش نیم و 1.. 1 تا همیشه

 همین فروشگاه یه که باالخره...کردم فکر.....شدم اماده هم خودم

 بهنام که این از قبل..میام زود و خرم می میرم.....هست حوالی
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 باید االح....نداشتم کلید...افتادم راه فکر این با و...برگشتم برسه

 ور اتاقش توی کمی..رفتم بهنام اتاق سمت کردم؟به می چیکار

 رد روی رو ها کلید یکی یکی..کردم پیدا کلید تا چند..گشتم

 در لقف به کلیدا از یکی باالخره که بودم شده امید نا کردم امتحان

 اپن روی رو کلیدا بقیه..کشیدم جیغی خوشحالی از......خورد

 ادی که بشم خارج خونه از خواستم و کردم بغل رو بچه و گذاشتم

 از اجازه بدون خواست نمی دلم.....شد بلند نهادم از اه..افتادم پول

 می.. اتاقش توی برگشتم باز..نبود ای چاره ولی بردارم پول بهنام

 هب نگاهی برداشتم پول کمی پس...میذاره کجا پولهاشو دونستم

 نکنه..  دیره...وای...ترسیدم.....بود نیم و پنج..کردم ساعت

 کارچی مگه....گفتم خودم به باز ولی....نگردم؟ بر بهنام از زودتر

 زدم خونه از فکر این با.........برگشتم ساعته نیم..دارم

 ات کردم می نشونه رو چیزی یه میرفتم که جایی هر از...بیرون

 دوار.. کردم پیدا فروشگاه یه باالخره.....نکنم گم برگشتو راه

 تمام کنم صحبت باهاشون تونستم نمی چون....شدم فروشگاه

 داشتمو الزم که چیزی تونستم باالخره تا زدم دور رو فروشگاه

 با..بیرون اومدم فروشگاه از و کردم پرداخت پولو....کنم پیدا

 شده طوالنی راه چقدر.... گرفتم پیش برگشتو راه عجله

 هکرد طی که مسافتی متوجه گشتم می بر داشتم که االن....بود

 بهنام اپارتمان به که بود شده تاریک تقریبا هوا.....شدم بودم

 خونه تاریکی....... خونه باشه نیومده که کردم می خدا خدا رسیدم

.... کرد می روشن رو چراغا بود اومده اگه....کرد قرص رو دلم

 رفته خواب بغلم توی بهروز....کردم باز رو در و انداختم کلید

 اتاقم سمت به اروم..نکردم روشن رو ها چراغ..بود
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 هب...بیرون اومدم اتاق از و گذاشتم تختش توی بهروزو....رفتم

 بیشتر اتاق در از قدم چند کردم حرکت پذیرایی چراغای سمت

 یدمکش جیغی ترس از..شدن روشن چراغا که بودم نگرفته فاصله

 ...دیدم خودم مقابل عصبانی رو بهنام و

 

 بودی؟ گوری کدوم حاال تا-

 

 هنامب....بود شده قفل زبونم.....کنم تهی قالب بود نزدیک ترس از

 :گفت فریاد با و اومد سمتم به

 

 نیستم تو با مگه..گرفتی مونی الل چرا-

 

 :گفتم زبون لکنت با

 

 بخرم رفتم..داشتم لالزم چییزی یییه-

 

 :زد فریاد دوباره

 

 بهت مگه..بیرون رفتی خونه از اجازه بدون که کردی بیجا تو-

 نه؟ یا بودم گفته..بشی خارج خونه از نباید بودم نگفته
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 :گفتم و انداختم پایین رو سرم

 

 ببخشید-

 

 :زد داد دوباره

 

 تو هب نباید.....شدی رو پر نگرفتم سخت بهت وقت چند این انگار-

 ...کرد رحم و داد رو

 

 :گفت باشه اومده یادش چیزی که انگار بعد

 

 توی چی..خرم؟ نمی داریو الزم که چیزی هر خودم من مگه-

 نگرفتی؟ تماس باهام چرا...بخری؟ رفتی خودت که نبود خونه

 

 پافشاری کردم می دعا....بدم بهش جوابی چه باید دونستم نمی

 عصبانی ندادم بهش جوابی چون...خریدم چی بدونه ونخواد نکنه

 :زد داد...شد تر
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 بودی؟ نه؟کجا گفتی دروغ-

 

 و ترس با...بود شده کفری حسابی... بود شده وحشتناک چشماش

 :لرزگفتم

 

 ..خرید بودم رفته کنین باور...خدا به نه-

 

 ..:زد داد

 

 ببینم بیار باش کو؟زود خریدت-

 

 :گفتم گریه با...اومد می در اشکم داشت

 

 الزم شخصی چیز یه....کنین نمی باور حرفمو چرا..خدا رو تو-

 ..خریدم و رفتم..داشتم

 

 :گفت
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 تونی می حرفا این گفتن با نکن فکر....کنم نمی باور نبینم تا-

 ....بزنی گولم

 

 :گفت بزنه حرف خودش با که انگار بعد

 

 ساعتی نیم یه من بدت شانس از هم امروز..روزته هر کار حتما-

 نه..خونه رسیدم زود

 

 ای چاره..ساخت می قصه خودش واسه داشت..بود کی دیگه این

 تهمت بهم بخواد که بود این از بهتر خریدم دیدن....نداشتم

 و چرخیدم.. چکید می صورتم روی و بود اومده در اشکم.بزنه

 رگشتمب و برداشتم رو خریدم پالستیک...رفتم اتاق طرف به سریع

 :گفتم و گرفتم طرفش به رو پالستیک..پیشش

 

 ...ببینینش....بفرمایید-

 

 :گفتم که بگیره رو پالستیک تا اورد جلو رو دستش
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 رفتم خونه از که بود باری اولین بابام و مامان روح به-

 اسمو اینو بگم و بزنم زنگ بهتون نمیشد روم فقط..فقط...بیرون

 بخرین

 

 موندن روی دیگه.....دستش دادم رو پالستیک...گفتم اینو

 ای دقیقه 41....بستم رو در و رفتم اتاقم سمت به سریع..نداشتم

 چشمای..بود بهنام..اومد در صدا به اتاق در که بود نگذشته

 ردخونس کردم سعی..بود دیده رو دیدنیها دیگه.. کردم پاک خیسمو

 پیدا تالقی نگاهش با نگاهم..کردم باز رو در..باشم

 سمتم به رو پالستیک..بود شرمندگی از پر چشماش.....کرد

 :گفت و گرفت

 

 کردم روی زیاده..ببخشید-

 

 :مگفت اروم..بودم ناراحت دستش از خیلی..انداختم پایین رو سرم

 

 کنم می خواهش-

 

 یم نگاه بهم و بود ایستاده همچنان..گرفتم ازش رو پالستیک و

 :گفتم محکم و جدی خیلی کنم نگاهش که این بدون...کرد
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 دارین؟ الزم چیزی-

 

 :گفت و اومد خودش به

 

 نه نه-

 

 ......رفت اتاقش سمت به و

 

 مدائ...کردم می محلی کم بهنام به تونستم می تا ماجرا اون از بعد

 تر دیر شبا کردم می سعی....کردم می سرگرم خودمو بهروز با

 نگاهم شد می تا..ببرمش خودم با هم غذا میز سر تا بخوابونمش

 با کرد می ازم سوالی هم موقع هر و گرفتم می بهنام از رو

 کفری داره دیگه بود مشخص.. شد می روبرو من کوتاه جوابای

 بود شده وجودم همه.....گفت نمی چیزی ولی شه می

 بهش انقدر.....میشد بیشتر بهش عالقم هم روز به روز..بهروز

 می تنگ براش دلم بود خواب وقتی که بودم کرده عادت

 یه ولی نبودم مادرش که این با....بود شده هام تنهایی مونس..شد

 من به اونم.......بودم کرده پیدا بهش نسبت مادرانه مالکیت حس

 تهگرف یاد تازه...رفت نمی کسی بغل من بغل از..بود کرده عادت

 کاری که بود می بهش حواسم باید دائم...بره راه پا و دست ه بود

 ای گرفت می درد جاییش وقتی...نیاره خودش سر بالیی یا..نکنه
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 بارها....کردم می گریه پاش به پا و میشدم دیوونه میشد مریض

 گریه حال در رو من و رسید می سر مواقع اینجور بهنام بود شده

 نگاهی..کردم نمی درک مواقع این توی رو عجیبش نگاه....میدید

 هم با همه شایدم یا..ننی پشیمو..نه..محبت..نه..ازکالفگی پر

 

 لخت بهروزو.....بود شده گرم خیلی هوا.....بود صبح 44 ساعت

 نمت شلوارک و تاپ یه هم خودم..بود تنش پوشکش فقط..بودم کرده

 االح وحاال بود رفته که شد می ساعتی یک تقریبا بهنام.... بود

 دیشب از خودمم..بودم گذاشته غذا بهروز برای ناهار....اومد نمی

 روز هر مثل...بودیم بیکار.....خوردم می بود مونده غذا کمی که

 شاد اهنگ موقع هر...گذاشتم شاد اهنگ یه و کردم روشن ضبطو

 با و کرد می خوردن تکون به شروع وتند تند بهروز ذاشتم می

 دست اهنگ شدن شروع با....شدم می لذت غرق کارش این

 کردم هوس گذشت که یکم...رقصید می ذوق با بهروز و میزدم

 صیدنرق به شروع و کردم بیشتر یکم ضبطو صدای...برقصم منم

 اشودست خنده با که افتاد بهروز به چشمام که رقصیدم می.....کردم

 حکمم تپلشو لپای و کردم بغلش...کنم بغلش تا بود کرده بلند

 می جیغ خوشحال از..کردم رقصیدن به شروع باهاش و بوسیدم

 بلند بلند منم خندیدنش صدای از..خندید می بلند صدای با و کشید

 فشردمش خودم به....بود بخش لذت وجودش چقدر....خندیدم می

 کردمو باهاش چرخیدن به شروع.... بوسیدمش محکم بار چند و

 رفتم می صدقش قربون بلند صدای با
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 می خاله با....جانم...بگردم دورت من که الهی...... دلم عزیز-

 رقصی؟

 

 احساس که چرخیدم می داشتم....گفتم می من و خندید می اون

 ونا به رو نگاهم سریع...دیدم اشپزخونه اپن کنار نفرو یه کردم

 بهنام؟....چرخوندم سمت

 

 مهول از یکدفعه....بود شده خبره ما به لبخند با.. بودم شده شکه

 :گفتم

 

 کنین؟ می چیکار اینجا شما..سالم-

 

 اشتباهی سوال فهمیدم...شد بیشتر خندش و باال برد ابروهاشو

 :گفتم دوباره..پرسیدم

 

 اومدین؟ کی..ببخشید-

 

 :گفت و شد تر رنگ پر لبخندش

 

 ...سالااااام-
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 داده رو اش وتکیه بود کرده قالب هم به سینش روی رو دستاش

 فیلم یه که انگار و بود کرده کج کمی رو سرش.دیوار به بود

 :داد ادامه....میزد لبخند میکنه تماشا کمدی

 

 و اومد ما سمت به اروم اروم......گذره می خوش خیلی که میبینم-

 :گفت

 

 بگم که بودم اینجا انقدری ولی دونم نمی رو اومدم کی از -

 رقصی می قشنگ

 

 دوباره بوسیدش...گرفت ازم بهروزو و کرد دراز رو دستش

 :گفت و دوخت من به رو نگاهش

 

 .....انداخته گل لپاش چه رقصیده و خندیده بس از ببین -

 

 :گفت لذت از پر صدایی با بعد و

 

 بده قورتت درسته خواد می دلش ادم-
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 بهروز؟ یا بود من با..کردم تعجب

 

 خنده صدای....بپوشم چیزی یه تا دویدم اتاقم سمت به سریع

 یا..گفتم می بیراه و بد خودم به دلم توی... شنیدم می رو شادش

 ....گندت شانس این با ساقی برسرت خاک

 

 یم واضح صداشو من و کرد می صحبت بهروز با بلند بلند بهنام

 :شنیدم

 

 می تحویلت اینقدر خالت این کردی چیکار...سوخته پدر ای-

 داریا هم ای خاله عجب....بکنیم کارو همون هم ما بگو....گیره

 

 اینه توی خودم به نگاهی...شدم اتاقم وارد

 ولی بودمشون بسته که این با... موهامو....واییی.....انداختم

 نظر به شلخته خیلی و صورتم توی بود ریخته مرتب نا جلوشون

 ینا با چشمام...کردم نگاه قیافمو...افتضاح که لباسمم....اومدم می

 نظر به درشتر همیشه از ولی بودن درشت تقریبا خودشوت که

 حرف یاد...بودن شده قرمز قرمز لپامم..میزدن برق و میرسیدن

 دهبو من با باید چرا.....بابا نه....بود؟ من با یعنی...افتادم بهنام

 و گرفتم دندون به درشتمو تقریبا لبای......باشه
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 توی خانم یه وقتی چرا بگه بهش نیست یکی....افتضاحه...گفتم

 ...لعنتی اه....تو؟ بیای و زنی نمی زنگ است خونه

 

 ....شنیدم بهنامو صدای که کردم می عوض لباسامو

 

 ....ساقی-

 

 :زدم داد

 

 میام االن....بله-

 

 :گفت

 

 دیرمه..... برم باید..بگیر رو بچه بیا-

 

 :گفتم خودم با

 

 که بودمت ندیده اگه....کردی؟ نگاه رو ما وایسادی و دیرته-

 بودی جا همون هنوزم
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 بهروزو زده خجالت و زیر به سر و رفتم بیرون اتاق از

 برگشت که رفت می بیرون در از داشت..خندید می هنوز..گرفتم

 :گفت و

 

 ساقی-

 

 :گفت و زد لبخندی...کردم نگاهش

 

 هیچی-

 

 رفت و

 

 و شیال خونه مون هفتگی مهمونی.....بود شب 41 ساعت

 می صحبت و بودیم نشسته هم خانمادور ما...بود سیروس

 داده بهمون امشب خوبی خیلی خبر پژمان و ازاده.....کردیم

 دیگه هفته دو تقریبا یعنی ماه همین اخر تا خواستن می..بودن

 :گفت شیال..کنن برگزار عروسیشونو جشن
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 نگیری می تصمیم دفعه یه که این از نه صبر مدت همه این از نه-

 بگیرین؟ عروسی خواین می هم زود اینقدر و

 

 :گفت خنده با ازاده

 

 برن خوان می بابا و مامان ولی..بودم مخالف خودمم کن باور-

 تمام که پژمانم درس گن می...نمیان هم ماهی چند اریا پیش کانادا

 الخی با و بشه راحت هم اونا خیال تا کنیم عروسی باید پس شده

 برن راحت

 

 :گفت شیال

 

 بمونن؟ داداشت اقا این پیش و برن خوان می ماه چند چرا حاال-

 

 و شده مواجه مشکلی یه با کارش توی اریا که این مثل راستش-

 ...کنه کمکش و بره خواسته بابا از

 

 :گفتم و زدم لبخندی

 

 ....بشین خوشبخت که انشاهللا...سالمتی به-
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 اب بیاره بیاد رو دهنده ازار چیزی که انگار ولی..کرد تشکر ازاده

 :گفت نگران چشمهایی

 

 ...عروسیم میاد هم سارا... چیه دونی می....شیال-

 

 :گفت کرده گره ابروهای با شیال

 

 کنی؟ می شوخی-

 

 مامان و خانم دیروزمهناز که این مثل.....گفتم جدی کن باور نه-

 و گفته بهش رو عروسی تاریخ مامان..کردن صحبت تلفنی

 تماس باهام سارا که بود عصر طرفای.کرده دعوتش پیشاپیش

 تبریک خیلی اول.....دیدم شمارشو وقتی کردم تعجب..گرفت

 فتگ اورده هم رو بچه..اینجاست بهنام شنیده گفت هم بعدش..گفت

 ببیندشون تا میاد حتما

 

 :گفت و شد عصبانی شیال

 



 

 

 بخوان نگاهم از
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  321  

 پسر دوست با خواد می حتما....باشه وقیح تونه می ادم یه چقدر-

 نه؟ بیاد جدیدش

 

 :گفت ازاده

 

 مایکله اسمش.....اره-

 

 :داد ادامه بعد ولی شد ساکت لحظه چند برای

 

 اصال...میرسه توافق به باهاش داره..ماهه خیلی مایکل گفت می-

 خودت بیاد حاال..گفت هم اخرش...نیست املی و متعصب ادم

 ....میبینیش

 

 :گفت شیال

 

 کرده می سر ادم این با جوری چه بهنام موندم من-

 

 می حرف چی مورد در داشتن اینا..کردم می نگاهشون گیج

 کردم بهشون نگاهی.. داشت؟ بهنام به ربطی چه دختر این...زدن

 :گفتم و
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 کیه؟..سارا..میزنین حرف دربارش که اینی-

 

 :گفت زودتر شیال..کردن من به غمگینی نگاه شون دو هر

 

 برده هم رو ما ابروی کاراش این با که ادمی....پست دختر یه-

 

 :گفت ازاده

 

 ولی...پژمان و من اشنایی عامل.... بود مامانم دوست دختر سارا-

 اثیرت روش غریب کشور توی زندگی اینقدر کردم نمی فکر اصال

 هر اجازه چون...هستن هم خانوادش مقصر البته..باشه گذاشته

 دانشگاه توی سارا.....گفتم می داشتم....دن می بهش رو کاری

 این و شد علت بر مزید هم نشونبود ایرانی....بود بهنام همکالس

 هم با که طوری به.....کردن برقرار هم با نزدیکی رابطه تا دو

 خانوادش البته..کرد می زندگی بهنام کنار سارا و شدن همخونه

 هم با ها مهمونی توی.....دیدن می عادی اینو و دونستن می هم

 که دبو ها مهمونی همین توی....میدیدیمشون هم با جا همه و بودن

 اب خیلی سیروس و پژمان و بهنام..شدیم اشنا هم با هم پزمان منو

 توی هم سیروس و پژمان همین واسه و بودن صمیمی هم

 این تا....کردن می شرکت بود سارا به مربوط که هایی مهمونی
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 دوشون هر که این مثل....خورد هم به تا دو این رابطه که

 هم از جدلی و بحث بدون..بودن بینشون رابطه شدن تمام خواهان

 زندگی درد به سارا که بود فهمیده بهنامم کنم فکر....شدن جدا

 بعد ولی....ایران برگشت بهنام که بود موقع همون.....خوره نمی

 می خودت هم رو بعدش...بارداره سارا که فهمیدیم وقت چند از

 بهش حتی.....خواست نمی رو بچه سارا.....بزنی حدس تونی

 ات موقع اون از....بهنام به دادش تمام سنگدلی با و کردن هم نگاه

 گرفت تماس باهام که دیروز تا بودم بیخبر ازش هم حاال

 

 این.....خورد می هم به داشت حالم بودم شنیده که چیزایی از

 :گفت شیال....بود کی دیگه سارا دختره

 

 خترهد این به افتاده یادم باز که کنیم عوض بحثو....کنین ولش اه-

 ببینی؟ رفتی عروس لباس جون ازاده..باال میره داره امپرم

 

 .....شد کشیده جشن عروسو لباس سمت به بحث شیال جمله این با

 

**** 

 

 از که بود باری اولین...بودیم خرید حال در بازار توی شیال با

 بخش لذت چقدر....بیرون بودم اومده خرید برای خونه
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 باشم اماده گفت و گرفت تماس باهام بهنام ظهر امروز...بود

 از قبل هم خودش... خرید برم باهاش تا میاددنبالم شیال عصر

 این از واقعا....باشه بهروز مواظب تا خونه گرده برمی 5 ساعت

 بهت توی میدیدم ازش اخیرا که غریبی و عجیب رفتارای

 .....بودم

 

 ....پوشم نمی باز اینقدر لباس من...شیال وای-

 

 :گفت و زد لبخندی شیال

 

 نه؟ نپسندیدی چیزی هم اینجا پس..باشه-

 

 :گفتم و گرفتم خودم به معصومی قیافه

 

 نه؟..کنم می اذیتت دارم..شرمنده-

 

 :گفت و زد دستم به ارومی ضربه

 

 یچیز یه تو تا گردیم می بخوای اگه صبحم فردا تا...نشو لوس-

 ..کنی پیدا
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 :گفت شیال...دادیم ادامه گشتن به هم باز و کردم تشکری

 

 یعروس روز....نرفتی ارایشگاه وقته خیلی پیداست قیافت از-

 بریم هم با دنبالت میام

 

 :گفتم

 

 می بهتر که خودت..دارم بهروزو..بیام تونم نمی من....ممنون نه-

 دونی

 

 :گفت و زد لبخندی

 

 اونجا میایم ما نیست مشکلی که این-

 

 :گفت که کنم مخالفت بازم خواستم

 

 وبگ خوای می چقدر هر....دختر تعارفی اینقدر چرا تو ساقی..اه-

 دونی می که خودت...کنم می خودمو کار من..نه
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 لیخی بودم فهمیده اشناییمون وقت چند این توی..گفت می راست

 کردم قبول پس...سمجه

 

 وزبهر نگران طرفی از بشه تمام خریدمون سریعتر داشتم دوست

 زا نذاره دیگه تا بشه اذیت بهنام خواستم نمی هم طرفی از..بودم

 هر گشتن و رفتن راه ساعت 2 از بعد باالخره....برم بیرون خونه

 بود قرار...ما خونه رفتیم هم با و کردیم رو خریدمون مون دو

 ...اونجا بیاد راه از هم سیروس شب

 

**** 

 

 کردم نگاه خودمو اینه توی

 

 عروسی بیام قیافه این با شه نمی روم من شیال وای-

 

 :گفت و زد لبخندی شیال

 

 !!کردی تغییر چقدر...دختر شدی محشر-
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 کردم می مرتب خودم همیشه ابروهامو....دوختم اینه به رو نگاهم

 کرده باریکترشون و بود داده ارایشگرحالتشون االن ولی

 بود ملیح ارایشم....عروسا تازه عین شدم کردم می احساس...بود

 می احساس خیلی االن کردم می ارایش کم خیلی همیشه چون ولی

 عثبا بود کشیده چشمام توی از که چشمی خط.....شدم تابلو کردم

 هم ای رژگونه....بیان نظر به همیشه از تر کشیده چشمام بود شده

 در.....بود کرده خوشگل و برجسته هامو گونه بود زده برام که

 و بود کرده فر موهامو....بودم شده خوشگل خودمم نظر به کل

 گاهین.....بود کرده درستشون ابشار مثل سر سنجاق با سرم پشت

 ستینا بدون و داشت بازی یقه...بلند مشکی کردمپیراهن لباسم به

 خریده تنگ و کوتاه مشکی کت یه روش برای خودم ولی بود

 خیلی کته قد دستام کیپ دقیقا داشت تنگ استین دوتا کته..بودم

 سیدمیر کتفم روی تا پشت از و سینم روی تا جلو از و بود کوتاه

 :فتگ شیال....بود شده هماهنگ لباسم با خیلی بود گیپور جنسش

 

 شه می دیر داره....بگیر بهروزو بیا.. رو اینه این کن ول-

 کنی؟ امادش خوای نمی...ها

 

 بهروز...رفتم شیال سمت به و گرفتم اینه از رو نگاهم سریع

 و زدم لبخندی...شناخت نمی منو اونم که انگار...کرد می نگاهم

 :گفتم
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 بغلم بیا...بشم تو فدای من که الهی...دلم عزیز-

 

 توی پرید و کرد باز دستاشو شوق و ذوق با شنید صدامو تا

 کردم می نوازشش که همینجور و فشردمش خودم به....بغلم

 خرید برای....کردم می تنش رو بودم خریده براش که لباسایی

 داشتم دوست...بودم داده خرج به وسواس کلی بهروزم لباسای

 با......برسه نظر به عالی ببیندش خواد می مامانش که االن

 :کردم نگاهش شیال صدای

 

 ؟ گفتی چیزی-

 

 :گفت و زد لبخندی شیال

 

 بهروز اگه.....نیستی اطرافت متوجه که شدی بهروز محو انقدر-

 کردی؟ می چیکار بود خودت پسر

 

 :گفتم سریع

 

 نمی باورت....دونم می خودم پسر بهروزو هم االن همین من-

 دوست رو کسی حاال تا دارم دوست بهروزو من که انقدری..شه
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 از کمتر دارم بهروز به من که عشقی کنم نمی فکر.....نداشتم

 ...باشه مادرانه عشق

 

 :گفتم و گرفتم بغل بهروزو بعد

 

 عزیزم نه مگه..منه نفس این-

 

 خودشو کردم می نازش وقتی همیشه... کرد من به نگاهی بهروز

 رو کار همین هم االن..میذاشت لپم روی رو لپش و کرد می لوس

 مخود به بیشتر و فشردم لپش روی رو لپم منم لذت غرق....کرد

 ..شد بلند در صدای که....دادم فشارش

 

 نیستین؟ اماده..شد دیر خانما-

 

 :گفت و کرد باز رو در شیال....بود بهنام

 

 کجاست؟ سیروس..... چرا-

 

 :گفت که شنیدم رو صداش ولی....دیدم نمی بهنامو
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 ...گیره می دوش داره...که نداره رحم...منه اتاق توی-

 

 :گفت شیال

 

 !بیرون اومد حمام از تازه که اون وا-

 

 :گفت و خندیدی بهنام

 

 گیره می دوش داره من عطرای با-

 

 .:گفت و خندید شیال

 

 کنه می داره چیکار ببینم برم-

 

 صندلی روی نشوندم بهروزو منم....شد خارج اتاق از و

 کردم احساس....شدم اتاق کردن مرتب مشغول و مخصوصش

 شیالست کردم فکر.. شد اتاق وارد کسی
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 :گفتم تخت روی شده خم همونطور

 

 ترسم می.......پوشم نمی بلندارو پاشنه کفش این من شیال -

 باشم گفته...زمین بخورم بغلمه بهروز

 

 راچ ببینم برگشتم..نمیاد صدایی هیچ دیدم.....دادم ادامه کارم به و

 هخیر بهم و ایستاده در دم که دیدم بهنامو که گه نمی چیزی شیال

 هشد تیپ خوش خیلی...بردارم چشم ازش تونستم نمی منم....شده

 راهنپی...مشکی کراوات با بود پوشیده مشکی شلوار و کت....بود

 حسابی ژل با موهاشو.....بود کرده تنش کتش زیر هم سفیدی

 به ان از تر زود من...بود شده معرکه واقعا....بود کرده مرتب

 :گفتم...اومدم خودم

 

 دارین؟ الزم چیزی-

 

 :گفت و اومد خودش به بهنام

 

 اماده شما بگیرمش کنه می اذیت بهروز اگه بیام گفتم...نه نه-

 بشین
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 نای و بود شده مهربون خیلی جدیدا....نشست لبهام روی لبخندی

 :گفتم...بود خوشایند برام

 

 ایم اماده ما..شد تمام...ممنون-

 

 :گفت و زد لبخندی

 

 میبینم-

 

 صدای....انداختم پایین رو سرم و کشیدم خجالت حرفش این با

 بروم رو....اومد من سمت به اروم اروم..شنیدم رو خندش

 طرفم به که دیدم رو دستش....بود نزدیک بهم خیلی...ایستاد

 فشار کمی و گذاشت چونم زیر رو دستش.... ترسیدم....اومد

 چشماش به رو نگاهم و گرفتم باال رو سرم....داد

 حرکت در دیگم چشم به چشمم این از دائم چشماش......دوختم

 :گفت و زد لبخندی.....بودن

 

 .....ندیدم تو بودن خجالتی به رو کسی حاال تا-
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 نگاهش....برد پایین اروم اروم و گرفت چشمام از رو نگاهش بعد

 عسری ولی.. شد خیره لبهام به ثانیه چند....موند ثابت لبهام روی

 زد موهاش توی چنگی کالفه.... برداشت چونم زیر از رو دستش

 :گفت و

 

 منتظریم بیرون-

 

 شد خارج اتاق از و

 

 کنارم هم شیال..دادم می میوه بهش داشتم...بود بغلم توی بهروز

 ....کرد می معرفی بهم میشناخت که رو کسی هر و بود نشسته

 

 .....باشه عموش زن کنم فکر این.....است ازاده خاله این-

 

 قیهب پیش و بودن رفته بودیم رسیده که وقتی از سیروس و بهنام

 خیلی دیدیم رسیدیم وقتی رو ازاده....بودن ایستاده دوستاشون

 هب نگاهی شیال....میومدن هم به خیلی پژمان با...بود شده خوشگل

 :گفت و کرد من

 

 اومد سارا....ساقی-
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 :گفتم سریع شیال حرف این با... ببینمش تر زود بودم مشتاق خیلی

 

 کو؟-

 

 :گفت شیال

 

 لیموییه لباس اون.....اوناهاشش-

 

 اراس کنم تصور تونستم نمی اصال.....کردم دنبال رو شیال نگاه

 مثل...الغر الغر...بود بلند قدش.....باشه شکلی این

 از قیافش...باشه کرده زایمان که اومد نمی بهش اصال....مانکنا

 که دبو این فهمید میشد که چیزی ولی نبود پیدا زیاد فاصله این

 معج توی لباسش ولی....نبود خوشگل هم خیلی خیلی....بود خوب

 لباسش..بود تک بودن باز نظر از چه مدل و رنگ نظر از چه

 یکار بیشتر رفتنش راه طرز با هم خودش..بود چشم توی خیلی

 که کمری گودی و بود داده جلو رو سینش...بشه دیده تا کرد می

 سینما های پیشه هنر یاد..بود جالب واقعا میساخت خودش برای

 ها ایرانی شبیه اصال که دیدم رو جوونی مرد کنارش.....افتادم

 ...نبود
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 :گفت پامو به زد شیال

 

 تابلو...دیگه بسه-

 

 لبخندی.....چرخوندم بهنام سمت به و گرفتم سارا از رو نگاهم

 :گفتم و زدم

 

 بینمب میبینه رو سارا وقتی بهنامو العمل عکس خواد می دلم خیلی-

 

 :گفت و کرد ای خنده شیال

 

 نیستا بدت هم تو بابا نه...ارومی خیلی کردم می فکر-

 

 سارا نشدم متوجه....بود بهنام به حواسم....ندادم جوابی و خندیدم

 به اصال چون نبود مهم براش بود دیده هم اگر یا بود ندیده رو

 نگاه سنگینی دونم نمی....کرد نمی نگاه بود ایستاده سارا که سمتی

 غافلگیر رو نگاهم و برگشت یکدفعه همینطور یا بود من

 ما سمت به دو هر و گفت چیزی سیروس به و زد لبخندی....کرد

 :گفت و زد لبخندی سیروس..اومدن
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 عزیزم؟ گذره می خوش-

 

 :گفت شیال

 

 گذره می خوش بیشتر ما پیش بشینین هم شماها اگه-

 

 ویت رو شیال دست و..نشست شیال کنار و گفت چشمی سیروس

 :گفت و نشست من کنار هم بهنام....گرفت دستش

 

 کنم بغلش یکم من بده بهروزو-

 

 نگاهش..گذاشتم باباش بغل توی رو بهروز و زدم لبخندی

 مونده دهنش دور بود خورده که ای میوه اب از کمی..کردم

 شدم خم بهروز سمت به و برداشتم میز روی از دستمالی..بود

 

 ...خوشگلت صورت این با کردی چیکار ببین...دلم عزیز-

 

 هر رو سرش..بکشم دستمال صورتش توی اومد می بدش بهروز

 دور و رفتم می صدقش قربون منم...شد می مانع و میداد حرکت

 کردم می پاک رو دهنش
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 دورت من که الهی....شدی ناز چقدر.ببین....نفسم شد تموم..اها-

 بگردم

 

 منو اشتد لبخند با که افتاد بهنام به چشمم..گرفتم فاصله بهروز از

 ها رقصنده به رو نگاهم و نشستم صاف..کرد می نگاه

 با شده خیره کردم احساس...بود هم سارا به حواسم ولی...دوختم

 تا..کرد می نگاه منو داشت اره..چرخوندم سمتش به رو نگاهم..ما

 دوست دست توی رو دستش و زد لبخندی دید خودش متوجه منو

 ما سمت به همراهش و گفت بهش چیزی و کرد گره پسرش

 ...اومدن

 

 :فتگ بشنویم بودیم میز دور که ماهایی فقط که طوری اروم شیال

 

 جدیدش پسر دوست و جون سارا...میاد داره کی ببینین-

 

 :گفت سریع سیروس....زد چوزخندی بعد و

 

 ارومتر..عزیزم کنم می خواهش-
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 خیلی...کردم مهران به نگاهی...بود رسیده ما به تقریبا سارا

 :گفت و کرد شیال به نگاهی سارا..بود نشسته خونسرد

 

 خوبی؟...جون شیال..سالم-

 

 :گفت و سارا سمت به برگشت شیال

 

 دیدمت اینجا شدم خوبی؟غافلگیر...جون سارا سالم-

 

 :گفت ناز از پر صدایی با سارا

 

 شد ای یکدفعه بیام نبود قرار اره...خوبم من..مرسی-

 

 هم سیروس با و کرد دراز سیروس سمت به رو دستش بعد

 کرد ای عشوه از پر احوالپرسی

 

 دراز بهنام سمت به رو دستش کشوند بهنام سمت به رو نگاهش

 :گفت و کرد
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 عزیزم؟ خوبی....بهنام سالم-

 

 که این بدون خونسرد و کرد بهش تمسخری از پر نگاه بهنام

 :گفت بده خودش به حرکتی کوچکترین

 

 تو...بدم دست باهات تونم نمی بغلمه توی بچه......سارا سالم-

 خوبی؟

 

. .نداشته بهنام از برخوردو این انتظار اصال سارا که بود مشخص

 ور خودش بیشتر..نده نشون کرد می سعی ولی بود شده عصبانی

 :گفت و کشوند پسرش دوست بغل توی

 

 معرفی مایکل به رو بقیه یکی.. یکی بعد و....مایکله این-

 :گفت و کرد من به نگاهی اخر در...کرد

 

 نمیارم جا به رو شما-

 

 تعجب و بهت توی و کرد دراز دست بهنام بگم چیزی اومدم تا

 :گفت و گذاشت من های شونه دور رو دستش مون همگی
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 .....ساقی نامزدم-

 

 بهنام دست به رو نگاهش بعد و کرد من به دقیقتر نگاهی سارا

 :گفت حرص از پر صدایی با....دوخت

 

 بیفته؟ بچه ترسی نمی-

 

 :گفت لبخند با بهنام

 

 مواظبم نباش نگران-

 

 :گفت و دوخت بهروز به رو نگاهش سارا

 

 دراز دست و....شده بزرگ چقدر..منه؟ کوچولوی پسر این وای-

 سلبا و باباش بغل توی برگشت بهروز اما..کنه بغلش تا کرد

 گرفت چنگ توی بهنامو

 

 احساس....منه بچه....منه بچه...پیچید گوشم توی سارا صدای

 تحرک شک توی هنوز بیرون میزنه سینم توی از داره قلبم کردم

 دست خوداگاه نا..زد اتیش وجودمو سارا جمله این که بودم بهنام



 

 

 بخوان نگاهم از
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  341  

 من به نگاهی بهنام...گرفتم دستم توی بهروزو دست و بردم

 :گفت چون بود شده خرابم حال متوجه کنم فکر....کرد

 

 ...ساقیه و من کوچولویه پسر این.... سارا نه-

 

 :گفت و گرفت من طرف به بهروزو بعد

 

 مامانی بغل برو-

 

 رو صورتم دستش با و بغلم توی اومد شوق و ذوق با بهروز

 نگاه..کشیدم راحتی نفس و....فشردمش خودم به... کرد نوازش

 ور لبخندم بهنامجواب...زدم لبخندی و کردم بهنام به شناسی قدر

 کنترل رو خودش داشت.... کردم شیال به نگاهی....داد لبخند با

 ندمخ خودمم...بود کرده پیدا مضحکی قیافه ولی نخنده تا کرد می

 و میداد حرص رو سارا کارش این با داشت بهنام....بود گرفته

 به رو نباخت رو خودش سارا....بود شده ما تفریح باعث همین

 :گفت من

 

 بپرسم؟ ازت سوالی یه شه می عزیزم-
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 :گفتم نامطمئن و کردم نگاهش

 

 بفرمایید-

 

 :گفت و زد لبخندی

 

 دیگه زنای با و داره بچه یه که کسی با میشی حاضر طور چه-

 کنی؟ ازدواج داشته ارتباط

 

 هب بهنام....نداشتم رو چیزا این امادگی بگم باید چی دونستم نمی

 ردمک شیال به نگاهی بود دوخته چشم بهم منتظر و برگشت سمتم

 :گفتم سارا با رو..بدم رو جوابش خواست ازم چشمک با که

 

 شدین؟ عاشق حاال تا-

 

 اقعیتو تا بود تظاهر بیشتر انگار که حالتی با و زد لبخندی سارا

 :گفت

 

 میبینین کنارم در زندگیمو عشق االن...معلومه-
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 :گفتم و زدم لبخندی

 

 این وگرنه جون سارا نشدی عاشق حاال تا کنم فکر من ولی-

 یواقع عشقت و بشی کسی عاشق اگه..پرسیدی نمی من از سوالو

 اون بچه میشه باعث که زیاده و قوی انقدر عشق اون باشه

 و بهنام االن و...بدونی وجودخودت از قسمتی هم رو شخص

 و فشردم خودم به بهروزو و..منن زندگی تمام دوشون هر بهروز

 بوسیدم

 

 نمی محو لبهاش روی از لبخند و بود دوخته بهم رو نگاهش بهنام

 یا بهنام نگاه شد نمی روم بودم زده که حرفایی خجالت از.. شد

 :گفت شیال که..کردم سرگرم بهروز با رو خودم....کنم سیروس

 

 پاشو و من بده بهروزو...پاشین...برقصین؟ خواین نمی شماها-

 ....عزیزم

 

 و کردم شیال به اخمی....بگیره بهروزو اومدتا من سمت به و

 :گفتم

 

 ..االن منم....میکنه اذیتت بهروز...عزیزم نه-
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 :گفت کنم تمام رو حرفم نذاشت و زد لبخندی شیال

 

 ونا قربون....عزیزم شیال خاله بغل بیا....فسقلیو این من بدش-

 برم گلیت لپای

 

 :گفت و شد بلند سریع بود خداش از انگار هم بهنام

 

 عزیزم میدی افتخار-

 

 گرفته خندم مسخره نمایش این از هم و بودم عصبانی هم

 این خاطر به....بود من به حواسش که افتاد سارا به نگاهم....بود

 افتادم راه بهنام همراه و شدم بلند نشه خراب چیز همه که

 

 ایدب دونستم نمی.....بودیم رسیده رقصیدن می که جمعیتی وسط

 یشقدمپ بهنام....کردم می نگاه رو بهنام و بودم ایستاده...کنم چیکار

 لرزیداز بدنم....گرفت رو کمرم و اورد جلو رو دستش شد

 داده دست بهم بدی خیلی حال یه کمرم با دستش تماس احساس

 :گفت و کرد بهم نگاهی چون شد بدنم لرزش متوجه.. بود
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 سردته؟-

 

 :گفتم و انداختم پایین خجالت از رو سرم

 

 خنده بهنام بگیرین فاصله ازم یکم کنم خواهش میشه...نه-

 :گفت و کرد سرخوشی

 

 ...اینه خاطر به پس اها-

 

 تا.....بود زده خشکم چوب مثل..کشید بغلش توی بیشتر منو و.

 این توی بودم اومده وقتی از...بودم نکرده کارها این از حاال

 افراد روی محیط بودم شنیده....بودم شده عوض چقدر خانواده

 می تجربه تاثیرو این داشتم خودم االن و میذاره تاثیر

 کمرم دوباره و هاش شونه روی گذاشت گرفت رو دستام...کردم

 :گرفت دستاش توی رو

 

 مهه االن رقصی می تو که اینجوری...دختر نباش تابلو اینقدر-

 کردم مجبورت که فهمن می

 

 :گفتم جدیت و ناراحتی با
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 نیستم بلد بیشتر همینقدر-

 

 نزدیک گوشم به رو دهنش و اورد جلو رو سرش..زد لبخندی

 :گفت و کرد

 

 مکن نمی فکر...دارم تو رقصیدن از خوبی خیلی خاطره من ولی-

 باشه رفته یادت هم خودت

 

 پایین رو سرم....کشیدم خجالت بیشتر روز اون اوردن یاد به از

 احساس.....کردم هماهنگ باهاش رو هام گام اروم اروم و انداختم

 از داره اروم واروم خوره می تکون کمرم توی دستش کردم

 رقصیدن از دست سریع..کنه می حرکت پایین سمت به کمرم

 :گفتم و کشیدم

 

 بریم..دیگه بسه-

 

 :گفت و کرد نگاهم گیج

 

 اومدیم تازه که ما-
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 :گفتم حرص با

 

 کردم نمی تمام رقصو االن منم بودین ای جنبه با ادم اگه-

 

 :گفت حرص با

 

 ناراحتی؟ من با رقصیدن از اینقدر-

 

 :گفتم

 

 کار این.....خان بهنام کردم لطف بهتون خیلی هم جاش همین تا-

 ....نبود وظایفم از جزئی دیگه

 

 با گفتن هه صدای....رفتم سیروس و شیال شمت به و چرخیدم

 تپش که شدم متوجه و.. شنیدم سرم پشت از رو بهنام عصبانیت

 افتاد راه سرم

 

**** 
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 هنوز جشن که این با...رسیدیم خونه به که بود شب 42 ساعت

 بهروزو...زودتربرگشتیم ما بهروز خاطر به ولی داشت ادامه

 این وجود با بگیرم دوش خودم خواستم می و بودم خوابونده

 می بهروزو که موقعی...خوابید شد می مگه خورده تافت موهای

 متوجه هم بعدش و شنیدم بهنامو گرفتن دوش صدای خوابوندم

 شممچ دیگه امشب که این بابت از خیالم..اتاقش توی رفت که شدم

 عصبانی دستش از حسابی..شد راحت افته نمی بهش

 می....بگیرم رو حالش مناسب فرصت یه توی بودم گذاشته...بودم

 اب ولی...شه نمی بیدار حاال حاال خوابیده دیر چون بهروز دونستم

 کردم فکر خودم با..شه بیدار و حمام برم بودم نگران وجود این

 رو حمامم حوله خیال این با میام و..گیرم می سریع دوش یه

 حوله..بود شده تمام کارم.....بگیرم دوش تا رفتم و برداشتم

 و پیچوندم ایم حوله کاله توی هم موهامو..کردم تنم رو ربدشامبرم

 قدم چند..بستم رو در و شدم اتاقم وارد... شدم خارج حمام از

 سریع هنامب..کشیدم ترس از کوتاهی جیغ که بودم نرفته جلو بیشتر

 :گفت و اومد سمتم به

 

 منم..تو چته..هیس-

 

 :گفتم و شه بهتر حالم تا..کردم مکثی..میزد تند و تند قلبم
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 کنین؟ می چیکار اینجا-

 

 :گفت و کرد بهم نگاهی

 

 ارومش اومدم..نیستی پیشش میدونستم.... کرد می گریه بهروز-

 کردم

 

 :گفتم و کردم نگاهش شرمنده

 

 ببخشید....ممنون-

 

 بره تا شدم منتظر و

 

 :گفتم...کرد می نگاه من به و بود ایستاده جاش سر همچنان

 

 بخوابین برین تونین می دیگه..هستم من-

 

 من سمت به و گرفت فاصله بود ایستاده که جایی از اروم اروم

 متوقف من از سانتی 31.. 21 فاصله تقریبابا....اومد
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 که بود نگاهش توی چیزی یه...کرد می بد رو حالم نگاهش....شد

 لذت مثل چیزی یه..اومد بدم

 

 چرا...امشب میشه چیزیش یه این..وای:....گفتم خودم با...

 کنه می نگاه داره اینجوری

 

 و من... تاریکی و شب.....کردم خطر احساس اش خیره نگاه از

 توی خطر زنگ مثل چیزی یه...خواب چراغ نور زیر تنها اون

 اب...رسیدم در به تا رفتم عقب قدم چند....اومد در صدا به گوشم

 ازب درو..شد باز تا دادم فشارش و گرفتم رو در دستگیره دستم

 :گفتم و کردم

 

 بخیر شب..بفرمایید-

 

 میره اتاق از داره کردم فکر....کرد حرکت در طرف به بهنام

 عدبهمب....کرد من به نگاهی و برگشت..ایستاد در بین ولی بیرون

 می حس صورتم روی گرمشو نفسای...شد تر ونزدیک نزدیک

 از منظورش دونستم نمی...بود مونده باز چشمام ترس از..کردم

 االن تا نگاهش...اورد جلوتر و جلو رو صورتش....چیه کارا این

 هب خیره...میرفت پایین اروم اروم داشت ولی بود چشمام به خیره
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 می نگاهش گیج منم اورد جلوتر و جلو رو صورتش لبهام

 :گفت و شد متوقف لبام از سانتی یک فاصله با لباش...کردم

 

 دوست و شیرین خیلی تو...داشتی هوامو امشب که ممنونم-

 عزیزم هستی داشتنی

 

 لبهام روی رو لبهاش و گرفت رو بازوهام دستاش با بعد

 بهم فاز سه برق که انگار گرفت لبم از که گازی با...گذاشت

 عقب دادم هلش سریع...کرد فعالیت به شروع مغزم....شد وصل

 

 ....عوضی گمشو-

 

 :تمگف...بود بغض از پر وجودم...دوختم بهش رو نگاهم نفرت با و

 

 مثل منم کردی فکر..کردی؟هان؟ فرض چی منو احمق توی...تو-

 کثیفیم؟ و پست ادم تو

 

 پاک هام لب تا کشیدم می لبهام روی رو حولم استین انزجار با

 نبود مهم برام....میشن زخم دارن لبهام که کردم می احساس...بشه

 ایه عقده همیشه برای یکبار باید..بشه بیدار بهروز صدام با اگه
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 هق هق و گریه با..بود اومده در اشکم.کردم می خالی رو دلم

 :گفتم

 

 دست من به نداری حق کثیف و پست ادم تو...هرزه کثافت-

 دراینق یا..دیوونتم؟ کردم همراهی باهات امشب کردی فکر...بزنی

 بذارم؟ اختیارت در رو خودم که پستم

 

 :دادم ادامه و زدم تمسخر روی از لبخندی گریه وسط

 

 دوست بخوام برسه چه..کنم نمی نگاهم تو مثل ادمایی به من-

 دوست بقیه یا سارا مثل من...ای دیگه چیز هر یا باشم داشته

.... عوضی متنفرم ازت...نیستم پست و جایی هر دخترات

 فهمیدی؟....نزن دست من به دیگه...متنفر

 

 :فتمگر صورتش جلوی و بردم باال تهدید نشانه به رو دستم بعد و

 

 خودمو همیشه برای..میرم کنی تکرار کارو این اگه باش مطمئن-

 از هم حاال..بکنم کارو این خورم می قسم....کنم می گور و گم

 ..بیرون برو من اتاق
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 نگاهش از..غم و پشیمونی از پر..بود شده عوض نگاهش رنگ

 چشماش توی رو غم اینطور که بود بار اولین برای..لرزید دلم

 از خیس کردم احساس که رو نگاهش ثانیه چند برای....دیدم می

 :گفت و دوخت بهم اشکه

 

 بلد فقط..فقط..کنم اذیتت خواستم نمی من..کنی می اشتباه داری-

 ببخش منو.....کنم برخورد باهات طوری چه باید نیستم

 

 خیلی.....بودم شده سبک.بیرون رفت اتاق از و زد رو حرف این

 ....راحت و سبک

 

 

 

 ساعت من خدای وای...کردم ساعت به نگاهی...بودم خسته چقدر

 غرق که افتاد بهروز به نگاهم... شدم بلند سریع..بود ربع و9

 هنوزم بود خوابیده دیر بس از دیشب...بچه بیچاره....بود خواب

 رو لباسام..بستم و کشیدم برس موهامو عجله با.....بود خواب

 بهنام دونستم نمی....شدم خارج اتاق از و کردم مرتب

 صبحانه ولی بود رفته حاال تا حتما داشت کالس اگه...کجاست

 بهنام به چشمم که رفتم اشپزخونه سمت به...چی؟ اش
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 من به نگاهی..شد من متوجه....بود میز چیدن مشغول.....افتاد

 :زد لبخندی و کرد

 

 بخیر صبح...سالم-

 

 دیج تونم می تا کردم سعی..افتادم دیشب اتفاقای یاد دیدنش با

 :مگفت و گرفتم ازش رو نگاهم بزنم لبخند که این بدون....باشم

 

 نهصبحا االن..موندم خواب ببخشید..بخیر هم شما صبح..اقا سالم-

 کنم می اماده رو

 

 :گفت که شنیدم بهنامو صدای

 

 می چیزی یه خودم من بخواب برو ای خسته اگه..نداره اشکالی-

 میرم و خورم

 

 :گفتم ولی بودم متعجب حرفش این از که این با

 

 ممنون نه-
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 فقط و بود چیده میز روی چیزو همه..شدم اشپزخونه وارد و

 به من ورود با....کنه درست چایی و بیاد جوش اب تا بود منتظر

 ویت رو دستاش و داد صندلی به رو اش تکیه و نشست اشپزخونه

 خودم ولی بودم معذب که این با..شد خیره من وبه گرفت بغلش

 :گفت گذشت که کمی..کردم مشغول کار به رو

 

 کنم صحبت باهات باید...ساقی-

 

 :گفتم بودم کرده رومشغول خودم که همونطور

 

 شماست با گوشم...اقا بفرمایید-

 

 :گفت عصبانی

 

 ساقی بشین...باشه بهم باید نگاهتم-

 

 نمی واسم رو بحثی هیچ جای که بود صداش توی جدیتی چنان

 و دوختم بهش رو نگاهم..نشستم بروش رو و رفتم اروم...ذاشت

 :گفتم
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 بفرمایید...بله-

 

 ..ساقی ببین-

 

 :داد ادامه و کرد مکث کمی

 

 بگم باید جوری چه دونم نمی راستش-

 

 :گفت...بود مضطرب و عصبی..کردم نگاهش

 

 کنی؟ می قبول..بکنم خواهشی یه ازت خوام می-

 

 :گفتم..رفت سمتی همه به فکرم...کردم نگاهش تردید با

 

 ...باشه چی...داره بستگی-

 

 و نشوند لبهاش روی زور به لبخندی...خوند رو فکرم که انگار

 :گفت
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 یم قبول توبشه ناراحتی باعث که نیست چیزی..نباش نگران

 کنی؟

 

 :گفتم

 

 میدم رو جوابتون بعد..چیه بدونم باید-

 

 :گفت و داد تکون رو سرش

 

 نداری اعتماد بهم میدونم-

 

 :گفتم سریع

 

 خودتونین مقصر-

 

 :گفت گرفت غم رنگ نگاهش

 

 ..کنی فراموش رو بوده حاالبینمون تا که چیزی هر خوام می-
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 کردم نگاهش گیجی با و کشیدم هم تو ابروهامو

 

 :داد ادامه

 

 ام بین بحث و ناراحتی..شده بزرگ دیگه بهروز....ساقی ببین-

 بعد به این از خوام می...میذاره تاثیر اش روحیه و اعصاب روی

 رو شادی زندگی خوام می....کنیم زندگی هم با دوست تا دو مثل

 بزرگ مهر پر و شاد جو یه توی هم تابهروز باشیم داشته

 شدی؟ منظورم متوجه..شه

 

 :وگفتم زدم لبخندی...شد راحت خیالم

 

 بزرگ دعوا و بحث توی بهروز ندارم دوست منم باشین مطمئن-

 هک شمایین این بگم باید ولی..خوام می واسش رو بهترینا من...شه

 .میشین ناراحتی و بحث باعث

 

 :گفت و زد لبخندی

 

 شدی؟ راضی حاال خوبه؟.. خوام می معذرت من-
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 :گفتم اروم و دوختم میز به رو نگاهم

 

 ویر ندین انجام رو کنه می عصبی منو که کارایی بدین قول اگه-

 کرد فکر میشه پیشنهادتون

 

 :گفت و شد تر رنگ پر لبخندش

 

 نداری؟ بر دور اینقدر میشه-

 

 :گفت و خندید...کردم نگاهش اخم با

 

 خوبه....میدم قول.. باشه...کردم شوخی-

 

 لخوشحا ولی بعید بهنام از و بود عجیب پیشنهاد این که این با

 هم خودم.....اعصاب جنگ از بودم شده خسته....ازشنیدنش شدم

 تصمیم بهنام اگر االن و بودم بهروز اینده نگران اوضاع این با

 نمی همراهیش من چرا برداره مشکل این حل برای قدم یه داشت

 گفتم پس..بود بهتر همگیمون برای این..کردم
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 نبمونی حرفتون روی امیدوارم فقط..نیست مشکلی پس..باشه-

 

 :گفت و زد لبخندی

 

 بهنامم من...دوستیم که حاال خوب-

 

 :گفتم و کردم اخمی...بده دست باهام تا اورد جلو رو دستش و

 

 نبزنی دست من به نخواین که جاست بر پا وقتی تا دوستیمون-

 

 ..:گفت اروم و کشید عقب دستشو

 

 ...باشه-

 

**** 

 

 به نزدیک.... شدن می طی هم سر پشت باد و برق مثل روزها

 روز اون از......کردم می زندگی اینجا بهنام با که میشد سال یک

 رت ساکت و زیر به سر.....بود شده عوض باهام رفتارش بعد به
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 باهام احترام با....شد نمی خونه وارد زدن در بدون...بود شده

 خیلی....نبود خبری گذشتش تند رفتار از....کرد می برخورد

 سه....کجا یکی این و کجا بهنام اون اصال...بود شده مهربون

 رو خوشش روی داشت واقعا زندگی....رفتیم می بیرون نفری

 ات بود قرار...میدیدم خوب دوست یه مثل بهنامو....میداد نشون بهم

 دبع تا میشدیم اماده داشتیم ما و باشه غزل عروسی دیگه هفته 2

 ساییک تا میرفتم داشتم..نمیشد باورم..ایران برگردیم سال یک از

 و برم بذاره بهنام بودم امیدوار..ببینم رو داشتم دوستشون که

 عجیبی دلشوره چرا دونم نمی ولی...ببینم رو خانوادش و عموم

 ...داشتم

 

 :شنیدم رو بهنام صدای که کردم می نگاه جمعیت بین

 

 اونجان..اوناهاشن-

 

 دیدن از چقدر.. من خدای..کردم کردم دنبال رو دستش جهت

 داشتن چون بودن دیده رو ما هم اونا...بودم خوشحال دوبارشون

 :گفتم شوق و ذوق با...دادن می تکون دست برامون

 

 ...بهنام وای-
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 :گفت و کرد بهم نگاهی

 

 شد؟ چت-

 

 :گفتم و زدم لبخندی

 

 گفتم چیزی یه که بود خوشحالی از بابا هیچی-

 

 :گفت و کرد ای خنده

 

 ساقی تو دست از-

 

 

 

 از بعد دومون هر که بودیم کرده بغل رو همیدیگه محکم انچنان

 خندیدیم گریه میون...گرفت در استخونامون ثانیه چند

 

 بود شده ذره یه برات دلم غزل وای-
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 :گفت و کرد پا رو اشکاش غزل

 

 ..دختر شدی عوض چقدر...بیشتر من-

 

 کرد اشاره بود بیرون روسریم از که موهام و ابروهام به و

 

 :گفتم و زدم لبخندی

 

 شدم؟ زشت خیلی-

 

 :گفت و خندید

 

 هم ما زبون خواداز می..ها شده خوشگلتر دونه می خودش حاال-

 بدجنس...بشنوه

 

 یدبوس می و بود کرده بغل بهروزو که کردم خانم فاطمه به نگاهی

 بهنام..کرد می گریه و کرد می باباش و من نگاه هم بهروز و

 رفتم خانم فاطمه سمت به من و گرفت بهروزو
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 خوبین؟..خانم فاطمه سالم-

 

 از رو دستاش بود مهر از پر نگاهش...کرد می گریه داشت اونم

 :گفت و بغلش توی برم تا کرد باز هم

 

 .خیر به رسیدن..دخترم سالم-

 

 شده گتن براش دلم چقدر..کشیدم عمیق نفس یه و رفتم بغلش توی

 :گفتم....بود

 

 ....بود شده ذره یه براتون دلم-

 

 بیرون اومدم بغلش از و

 

 :گفت و زد لبخندی

 

 شدم می دیوونه داشتم دوریتون از....عزیزم بگم چی من-

 

 :گفتم
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 نکنه خدا-

 

 رفتم پرتو اقای سمت به و

 

 پرتو اقای سالم-

 

 :گفت و زد لبخندی

 

 خوبی..دخترم سالم-

 

 باهاش رغبت و میل کمال با..کرد دراز سمتم به رو دستش و

 ...دادم دست

 

 ؟.خوبین شما..ممنون-

 

 گذره می..نیستیم بد ای-
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 دیگه....کشیدم سیاوش سمت به رو نگاهم و زدم بهش لبخندی

 دنامز دونستم می که االن مخصوصا...نداشتم دل به ازش ای کینه

 یلبخند..رفتم سمتش به..غزله خواهرم اصل در و دوستم بهترین

 :گفتم و زدم

 

 باشه مبارک..خان سیاوش سالم-

 

 :گفت و زد لبخندی

 

 ممنون....خیر به رسیدن...خانم ساقی ماست از سالم-

 

 مامت ها روبوسی....چرخیدم بقیه و بهنام سمت به و کردم تشکری

 با و بود کرده اخم شناخت نمی رو کسی چون بهروز...بود شده

 گریه اماده که بود مشخص و کرد می نگاه رو بقیه تعجب

 :گفتم و رفتم سمتش به.....کردنه

 

 کردی؟ بغض چرا....عزیزم چیه-

 

 :گفت من صدای شنیدن با بهروز
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 مامانی-

 

 :گفتم و فشردمش خودم به...بغلم توی پرید و

 

 ....عزیزم بگردم دورت الهی...مامان جان-

 

 اب که افتاد بقیه به نگاهم کردم می نوازش بهروزو که همینجور

 درک رو منظورشون...بودن شده خیره ما به خاص لبخندی

 :گفتم و زدم لبخندی جواب در منم فقط نکردم

 

 خونه؟ ریم نمی-

 

 :گفت سیاوش

 

 یادمون چیز همه که خوشحالیم دیدنتون از انقدر-

 بفرمایید..بفرمایید..رفت

 

 :گفت و کنارم اومد غزل..افتاد راه بقیهمون از جلوتر خودش و
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 چقدر..کرده متحول رو شماها سفر این واقعا انگار...بابا نه-

 شدین عوض همگیتون

 

 :گفت و کشید و بهروز لپ بعد

 

 هرسید بهت خوب مامانت این..شدی تپلو چقدر..بره قربونت عمه-

 ها

 

 :گفت و...کرد ای خنده و

 

 بود جالب برام..مامان گه می تو به که است مزه با-

 

 :گفتم و زدم لبخندی

 

 خودم....شدم شوکه مامان گفت بهم بار اولین وقتی هم خودم-

 و بوده بهنام کار که این مثل ولی..خاله بگه بهم دادم می یاد بهش

 مامان بگه بهم داده یاد بهش اون

 

 :گفت و کرد بهم نگاهی ناباورانه غزل
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 کرده؟ کارو این بهنام واقعا-

 

 :گفتم

 

 ...کن باور

 

 :گفت و کرد من به متعجب نگاهی

 

 واسم چیزو همه باید خونه رفتیم...خبراییه یه انگار بابا نه-

 فهمیدی؟..پیازشو تا سیر از..بگی

 

 :گفتم و زدم لبخندی

 

 ..بگم بهت بخوام که نیست چیزی-

 

 :گفت غزل..بودیم رسیده ماشین به

 

 نیست؟ چیزی که..تو و دونم می من..خونه توی بریم حاال -
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 :گفتم اروم و خندیدم

 

 ناقال بگی چیو همه من واسه باید تو-

 

 :گفت و خندید...کردم اشاره سیاوش به و

 

 تو اول-

 

*** 

 

 مبودی خوابیده بود بهروز و خودم مال قبال که اتاقی توی غزل با

 ....گفتیم می هم واسه اخیر اتفاقات از و

 

 سالمتی به..کرده نامزد ایمان که خوب-

 

 :گفت و زد لبخندی غزل

 

 ....باشین سالمت...اره-
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 :گفتم

 

 نکرده؟ چیزی نامزدی ازدواجی کسی ؟دیگه چی بقیه

 

 :گفت غزل

 

 کمه؟ نفر سه...نبودی اینجا قرنه یه انگار...بابا نه-

 

 :گفتم تعجب با

 

 :نفر؟ سه-

 

 سیاوش..من..ایمان...خوب اره-

 

 :گفتم و خندیدم

 

 طوره؟ چه ایدا راستی..نبود حواسم..گی می راست-
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 همه هم بقیه...کنه می زندگیشو داره هیچی...خوبه اونم-

 گرفت می سراغتو خیلی احسان فقط..فقط...خوبن

 

 :گفت و کرد من به مشکوکی نگاه و

 

 دهکر گیر پیشت گلوش نکنم غلط...میزنه؟ مشکوک جوری بد-

 

 :گفتم و زدم بازوش به ارومی ضربه

 

 نهک استراحت یکم بذار نیار فشار مخت این به اینقدر مارپل خانم-

 

 ات..گفتم تو به من که کیه ببین حاال....گم می جدی کن باور-

 شه معلوم چی همه که روزی

 

 :گفتم و کشیدم اهی

 

 کنیم عوض بحثو بیا..غزل کنم می خواهش-

 

 :گفت سریع غزل
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 این از که دادی من داداش این خورد به چی بگو..عوض بحث-

 شده؟ رو اون به رو

 

 توی از.....بشیم ساکت مون دو هر شد باعث اتاق در صدای

 باز رو در و رفتم در سمت به اروم و شدم بلند رختخواب

 :گفت بوداروم بهنام..کردم

 

 کردم؟ بیدارت.. سالم-

 

 :گفت سرم پشت از غزل که نه بگم خواستم و زدم لبخندی

 

 بیداری؟ هم تو بهنام ا-

 

 نمی کنم فکر..شد شوکه غزل دیدن از بهنام ولی چرا دونم نمی

 :گفت گیجی با چون منه اتاق توی غزل دونست

 

 کنی؟ می چیکار اینجا تو-
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 :گفت و زد خاص لبخندی غزل

 

 میکنی؟ چیکار اینجا خودت تو..کردیم می صحبت داشتیم-

 

 داشت نگه باال داری خنده حالت با ابروهاشو و

 

 :گفت سریع بهنام

 

 بودم اومده.. بودم اومده...هیچی-

 

 :گفت و کرد مکث کمی

 

 خورمب اب پایین میرفتم داشتم اخه..نداره الزم چیزی ساقی ببینم-

 

 :گفت غزل..کردم بهنام به نگاهی تعجب با

 

 لحاظ این از..اها-
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 کردم می درک خوب غزلو حرکات معنی ولی بودم گیج..خندید و

 :گفتم سزیع

 

 نداریم الزم چیزی..ممنون نه-

 

 :گفت هم بهنام

 

 بخیر شب پس خوب-

 

 :گفت غزل که اتاقش توی بره خواست رفت اتاقش سمت به و

 

 دیگه شد رفع تشنگیت بهنام-

 

 ..شد اتاق وارد و زد چشمکی و

 

 هروزب....کنه تکمیل خریداشو تا میرفتیم بیرون غزل با روز هر

 راحت خیال با منم....کرد نمی غریبی و بود شده اشنا همه با

 فتمر می و بود خونه اکثرا که بهنام و خانم فاطمه پیش میذاشتمش

 خانواده و برم بده اجازه بخوام بهنام از نداشتم جرات.....بیرون

 از بعد گذاشتم..شه عوض اخالقش بازم ترسیدم می..ببینم عمومو
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 حداقل بشه عصبانی قراره اگرم تا بگم بهش غزل عروسی

 مبیای که این از قبل بهنام با لباسمو...نشه زهر برامون عروسی

 من سلیقه با رو شلوارش و کت اونم...بود خریده و بودیم رفته

 ایستادم می که ای مغازه هر دم....افتادم روز اون یاد..بود خریده

 و میذاشت روش ایرادی یه بهنام کردم می انتخاب رو لباسی و

 جالب مدلش این..بده جنسش این..بده رنگش این..گفت می

 ایستاده مغازه یه دم که این تا بود کرده کالفم صه خال...نیست

 :گفت بهنام که کردم می نگاه رو لباسا و بودم

 

 طوره چه این ببین ساقی-

 

 هم توی اخمام و کردم نگاه داد می نشونم که رو لباسی

 :گفتم..رفت

 

 واسه من..پوشم نمی لباسی همچین من دونی نمی تو..بهنام-

 همه اون جلوی اونوقت بپوشم اینو شه نمی روم خوابیدنم

 پیکر نه داره در نه که این.که واقعا...ادام

 

 یه اب پوشوند می هامو سینه روی فقط که بود کوتاه تاپ یه لباسه

 کمر تا داشت جلو از چاک یه که پا روی تا بلند دامن
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 هرقاص برای بیشتر.. بود شده کار دامن و تاپ روی خیلی....دامن

 من تا بود خوب ها

 

 :گفت که شنیدم خندشو صدای

 

 گی؟ می کدومو تو ساقی-

 

 دیگه خاکستریه همون-

 

 :گفت و شد بیشتر خندش

 

 یاسیه اون..گفتم کناریشو من ولی-

 

 :گفتم ذوق با....افتاد گفت می که لباسی اون به تازه نگاهم

 

 بپوشمش بریم..خوشگله چقدر این وای-

 

 رمحش..کردم تنم پرو اتاق توی لباسو...شدیم مغازه وارد بابهنام

 خاص خیلی رنگش....نبود باز خیلی ولی نداشت استین.. بود
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 نباس روی از دقیقا ولی بود تنگ تنگ باسن روی تا لباس.بود

 ادهالع فوق انداممو...بود بلند یکم هم لباس دنباله و شد می گشاد

 اتاق توی چقدر دونم نمی..شدم نمی سیر خودم دیدن از..بود کرده

 شنیدم بهنامو صدای و زدن در که بودم پرو

 

 خوای؟ نمی کمک..پوشیدی..شد چی ساقی-

 

 ایستادم در پشت خودم و کردم باز رو در

 

 خوبه خیلی.....پوشیدم اره-

 

 :گفت و اومد جلوتر بهنام

 

 ببینمت-

 

 :گفتم و زدم لبخندی

 

 نه عروسی روز تا.....شه نمی-
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 ببینمت خوام می کن باز درو..ساقی نکن لوس خودتو

 

 :گفتم و بستم رو در

 

 گفتم که همونی-

 

 و کرد اخمی بهنام...بیرون اومدم اتاق از و اوردم در رو لباس و

 :گفت

 

 نکردم تالفی اگه..اره؟ اینجوریه پس-

 

 :گفتم و زدم لبخندی

 

 باشه ببینیش عروسی روز دارم دوست..باشه نباش ناراحت-

 

 داد تکون رو سرش...کردم لوس خودمو و کردم جمع چشمامو و

 :گفت و

 

 دارم؟ هم ای دیگه چاره... باشه-
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 :گفتم و خندیدم

 

 خوب پسر افرین.

 

 شده دوست بهنام با که وقتی از..بود روزایی چه..خیر به یادش

 نمی ازش ای زننده رفتارای دیگه..بود شده خوب خیلی بودم

 تگف می االن کسی و بود نکرده باهام قبال رو کارا اون اگه...دیدم

 خودم به غزل صدای با...کردم می باور عمرا ادمیه اینطور بهنام

 :اومدم

 

 کنی؟ می سیر کجا دختر هی-

 

 شد؟ چی خوب نبود حواسم..ببخشید..هان-

 

 قبول همراهو گفت می...بیای باهام هم تو شد قرار...دیگه هیچی-

 نمیام خودمم نیارم همراهمو اگه گفتم من ولی کنه نمی

 

 ارایشگاه برم خواستم نمی من..کردی کارو این چرا..غزل-
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 :گفت و زد لبخندی غزل

 

 ارایشگاه نره عروس خواهر میشه مگه-

 

 :گفتم و کردم بغلش

 

 دونی می خواهرت مثل منو که ممنون-

 

 داداشی زن شاید بعدنا حاال..دیگه خواهرمی تو-

 

 :گفتم و پریدم حرفش وسط

 

 نکن شوخیو این دیگه....خدا رو تو....غزل-

 

 :گفت و زد لبخندی

 

 هک فهمیدم چیزایی یه روز چند این توی...نکردم شوخی من ولی-

 زنم می حرفو این
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 :گفتم کالفه کشیدمو اهی

 

 فهمیدی؟ چی-

 

 عالقه جز چیزی تو به بهنام های نگاه از من..دونی می.. ساقی-

 با چون ولی..شدی متوجه هم خودت مطمئنم...بینم نمی عشق و

 گی نمی نیستی راحت من

 

 :گفتم سریع

 

 هاگ خورم می قسم...راحتم خیلی باهات من..کنی می اشتباه داری-

 ..گفتم می بهت بود بینمون چیزی

 

 :گفت غزل

 

 اینجوری رفتنتون از قبل..گی می چی بهنامو رفتار تغییر -

 باشه؟ تونه می چی دلیلش نکردی فکر حاال تا.....بود؟

 

 :گفتم و زدم لبخندی
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 بینمون دوستی داد قرار یه که این-

 

 می خودشو حرف باز غزل ولی...گفتم براش چیزو همه و

 :گفت...زد

 

 تو به عالقه روی از پیشنهادم این..گم می بازم من ولی-

 دلیل یه خودش مامان بگه بهت داده یاد بهروز به که همین....داده

 یستین متوجه که بیخیالی انقدر که تویی....منه حرفای واسه محکم

 عزیزم گذره می چی اطرافت

 

 :گفت و زد لبخندی و

 

 بریم حاال..میشه دستگیرت چیز همه هم تو کم کم-

 

**** 

 

 می تحلیل غزلو حرفای بودم خوابیده که تختم توی شب

 یاد....بوده بهم عالقه روی از بهنام کارای واقعا یعنی..کردم

 امبهن و بود تعطیل روز....افتادم مامان گفت بهم بهروز که روزی
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 توی بهنامم و بهروز..کردم می درست غذا داشتم من..بود خونه

 بهروز..میشنیدم خندشونو صدای گاهی...بودن بازی مشغول اتاق

 میوه یکم...بگه تونست نمی خاله ولی بود گرفته یاد تازه گفتنو بابا

 ....رفتم اتاق سمت به بشقاب با ظرفو توی چیدم

 

 بخوریم میوه خوایم می االن...بسه بازی-

 

 لبخندی بهنام..برگشتن من سمت به دو هر بهروز و بهنام

 و من عکس که رو عکسی قاب افتاد بهروز دستای به نگاهم..زد

 کنارش..کرد می بازی باهاش و....بود گرفته بغل بود خودش

 :گفتم و نشستم

 

 خوای؟ می همی برم قربونت..طوره؟ چه من عسل-

 

 لپش از محکم بوس یه شدن گردتر تپلش لپای که زد لبخندی

 طرفم هب رو دستش که گرفتم می پوست سیب براش داشتم..گرفتم

 :گفت و کرد دراز

 

 ماما-
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 :گفت دوباره که کردم نگاهش

 

 ماما-

 

 :گفتم و کردم نگاه بهنام به... شد نمی باورم

 

 :گفت چی-

 

 :گفت و زد لبخندی بهنام

 

 مامان گه می. توه با-

 

 کارچی باید دونستم نمی خوشحالی از.بود شیرینی خیلی تجربه

 شده جمع چشمام توی اشک خوشحال هم و بودم متعجب هم....کنم

 تمگرف بغل بهروزو و کردم رها بشقاب توی رو سیب و چاقو..بود

 :گفتم و

 

 ....مامان زندگی...مامان عمر...مامان جان-
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 دمکر بهنام به نگاهی...رفتم می قربون بهروزو و کردم می گریه

 :گفتم و

 

 شنیدی؟مگه هم تو....مامان گفت من به دیدی..دیدی؟...بهنام-

 نبود خواب نه؟بگو

 

 :گفت و زد لبخندی بهنام

 

 بگه بهت بایدم..دیگه مامانشی خوب....عزیزم شنیدم اره-

 کنی می گریه چرا حاال..مامان

 

 بشه تر شدید گریم تا بود کافی بهنام جمله همین

 

 دادن من به لحظه این رو دنیا دونی نمی...بهنام خوشحالیه از-

 

.. .دستش داد رو سیبی و گرفت بغلم از بهروزو و اومد جلو بهنام

 می منو داره بهنام کردم احساس که کردم می گریه همچنان من

 یه گذاشتم سینش روی رو سرم و نگفتم چیزی..بغلش توی کشه

 اومدم می بغلش از داشتم شدم اروم که کمی..کردم گریه سیر دل

 االب دستاشو از یکی صورتم به خیره.. گرفت بازوهامو که بیرون
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 اروم..بودن حرف پر جشماش کرد پاک رو هام اشک و اورد

 پیشونیم روی رو سردش های لب و اورد جلو رو صورتش اروم

 ..:بوسید رو پیشونیم ثانیه جند برای و گذاشت

 

 باشه کوچولو مامان نکن گریه دیگه-

 

 گرفتم فاصله ش از و زدم لبخندی

 

 عالقه روی از تونه نمی بهنام کار این..نداره امکان این نه

 نمی....ولی...هستیم و بودیم دوست دوتا مثل فقط ما...باشه

 بهم واقعا بود؟اگه ممکن یعنی..بپذیرم موضوعو این خواستم

 هایی الب با......بیفته اتفاق این نباید نه..چی؟ باشه شده مند عالقه

 مثل من که همونجور....نداره امکان اصال این اورده سرم که

 این..اره...همینطوره حتما اونم راحتم باهاش و بینمش می دوست

 ....کن ولش.....سمتاس همین به همیشه فکرش که غزله

 

 .نکنم فکر موضوع این به دیگه گرفتم تصمیم

 

 خونه...کردن می برگزار پرتو اقای خونه توی رو عروسی

 عروسی بودن فامیل شون دو هر چون و بود جادار و بزرگ

 با عروسی از قبل روز رو پایین سالن....شد نمی شلوغ خیلی
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 دوباره احسانو ها مدت از بعد...کردیم هاتزیین بچه کمک

 نامبه با رفتنم از کسی خودم خواست به بنا مدت این توی....دیدم

 عروسی خاطر به کردن می فکر همه هم االن و نداشت خبری

 یه با که دیدم مشتاقشو نگاه اومدن که وقتی...برگشتم که غزله

 یک به یک....کرد ذوقی چه من دیدن از گشاد و گل لبخند

 :گفت ایدا..کردم می احوالپرسی و سالم باهاشون

 

 معرفت بی برو-

 

 و انداختم بازوش دور رو دستم لبخند با...برگردوند ازم شو رو و

 :گفتم

 

 و زدم می زنگ حتما وگرنه...شد ای دفعه یه رفتنم کن باور-

 کردم می خداحافظی باهاتون

 

 :گفتم و بوسیدمش...نخورد تکون

 

 افرین..نباش قهر-
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 و نتونست ولی نخنده خواست می که این با..دادم قلقلکش کمی و

 :گفتم...خندید

 

 شدیم اشتی..خندیدی...خندیدی-

 

 حسانا نوبت....رفتیم فرو هم بغل توی لبخند با و کرد بهم نگاهی

 :فتگ شدیم نزدیک هم به بودوقتی دوخته بهم مشتاقشو نگاه...بود

 

 هستین؟ خوب...دیدار مشتاق..خانم ساقی سالم-

 

 :گفتم و انداختم پایین رو سرم

 

 هستین؟ خوب شما....ممنون......خان احسان ماست از سالم-

 

 :گفت و زد لبخندی

 

 ببینمتون دوباره کردم نمی فکرشم..خوبم خیلی االن-

 

 :گفتم و کردم بهش نگاهی
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 نباشم؟ غزل عروسی میشد چرا؟مگه-

 

 :گفت و دل ته از.. خندید

 

 بیفته فاقات این که ذارم نمی یعنی..بزنه غیبتون نباید دیگه اینبار-

 

 شنیدم کنارم از بهنامو گرفته صدای که کردم نگاهش گیج

 

 اومدی خوش....خان احسان..به به-

 

 دیلبخن ولی..شد گرفته حالش بهنام دیدن از که بود معلوم احسان

 :گفت و زد زورکی

 

 .دیدنت امبی نتونستم حاال تا که ببخش....بهنام بخیر رسیدن...سالم-

 

 کردن می هم به که بدی نگاههای از.. دادن دست هم با دو هر و

 :گفت من به رو بهنام...ندارن همو دیدن چشم که بود واضح کامال
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 ....دارن کارت ها بچه....ساقی-

 

 :گفتم و کردم نگاهش

 

 کجان؟-

 

 :گفت و زد بهم بهنام گیری حال برای یا مهر سر از لبخندی

 

 ....شدن جمع غزل اتاق توی-

 

 :گفتم و کردم احسان به نگاهی

 

 بقیه پیش برم خان احسان اجازتون با-

 

 :گفتم و زدم بهنام به لبخندی همیشگی عادت طبق و

 

 فعال-
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 می غزل سر به سر داشتن دخترا....رفتم غزل اتاق سمت به و

 :گفت ایدا اتاق به من ورود با..ذاشتن

 

 ؟شدی جیم خبره چه اینجا دونستی می..ساعته سه کجایی ساقی-

 

 بادکنک پراز..انداختم اطرافشون به نگاهی و زدم لبخندی

 :گفت ایدا...بود

 

 چپ داره چشام که کردم فوت انقدر...داره هم خنده اره-

 که ااین کردن باد کن شروع بدو بدو....شده کیپ که گوشامم..میشه

 که نباشی کر و چپ چش ایناز و عروس و من فقط شب فردا

 زود بدو..داره نمی بر چشم اصال

 

 :گفتم..نشستم کنارشون و خندیدم بازم

 

 خودش که کنیم باد همشو اگه رو خبره؟اینا چه..بادکنک همه چه-

 گیره می جا بزرگ سالن یه

 

 :گفت ایناز
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 ورودی در جلوی و هم به ببنیدمشون خوایم می...بابا نه-

 نگقش دیدم کردم که تصورشو...پیچیم می هم ستونا دور..بذاریم

 باد هب کردم شروع....بنفش سفیدو..نبودن بیشتر رنگ دو..میشه

 می کنکا باد از یکی هم گاهی از هر....بود سخت واقعا...کردن

 بادکنک ترکیدن از بچی از....کرد می ترک زهره منو و ترکید

 به که خندیدیم می ترکیدنشون با انقدر االن ولی... بودم متنفر

 تدرس ایدا حرف واقعا..نداشتم نفس دیگه....ارزید می ترسیدنش

 یه هنوز....سنگین گوشمم...شده چپ چشام کردم می احساس..بود

 زمین روی از غزل....کردیم می باد باید که بود بادکنک عالمه

 :گفت و شد بلند

 

 میشه تمام تر زود اینجوری...بیان بگم هم پسرا به برم-

 

 بهنام....اتاق توی اومدن احسان و بهنام با غزل دقیقه 5 از بعد

 احسان....خنده زیر زد که دید چی دونم نمی...کرد ما به نگاهی

 در چشماشون اشک که خندیدن می انقدر....بهنام سر پشت هم

 ولی گفتن می چیزی معترض غزل و ایناز و ایدا......بود اومده

 :گفت و شد اروم کم کم بهنام....کردم می نگاهشون فقط من

 

 شدین؟ شکلی این چرا-
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 :گفت سریع ایدا

 

 از هترب وضعت نکنم فکر کنی باد اینا از بیستایی یه هم تو اگه-

 باشه ما

 

 :گفت خنده با بهنام..کرد اویزون ابروهاشو و

 

 می اگه.. کنین چیکار خواین می نگفتین من با قبلش چرا خوب-

 البته..نیارین فشار خودتون به اینقدر که اوردم می تلمبه گفتین

 هست هم ای دیگه راحت راههای

 

 :گفت و کرد غزل به نگاهی حرص با ایدا

 

 ندارین تلمبه نگفتی تو مگه-

 

 :گفت و انداخت پایین رو سرش غزل

 

 باشیم داشته بودم ندیده حاال تا..نداریم کردم فکر من خوب-
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 خندم...گذاشت فرار به پا هم غزل و کرد حمله غزل سمت به ایدا

 :گفتم....بود گرفته

 

 کرد اضافه باید هم رو سرگیجه کری و چپی چشم به-

 

 ....کردن خنده به شروع من حرف این با ایالر و احسان و بهنام

 

 مه به یکی یکی و شدن باد ساعت نیم از کمتر ظرف ها بادکنک

 ها ستون روی و ورودی در جلوی وقتی...کردیم می وصلشون

 هم رو ها صندلی و میز.....شدن خوشگل خیلی گرفتن قرار

 نپاپیو و بود سفید ها صندلی روکش..چیدیم هم کمک با و اوردن

 ها رومیزی و بودن بنفش هم ها سفره دستمال..بنفش دورشون

 اقعاو بود کرده انتخاب غزل که بفشی و سفید ست کل در..سفید

 پرتو اقای یا خانم فاطمه پیش مدت تمام بهروز.....بود خوشگل

 ویت رفت می بزرگش پدر با بره راه دیگه تونست می چون...بود

 مشغول که رو همه بهروز صدای....گذروند می خوش و حیاط

 :کرد ساکت بودن کار

 

 مامان...مامان-
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 بیرون از تازه که پدربزرگش از و رفتم سمتش به حواس بی

 :گفتم و گرفتمش بودش اورده

 

 خوای؟ می همی..نیسن گذشت؟گرسنت خوش...مامان جان-

 

 به نگاهی عادی..گرفتم ازش ابدار بوس یه و دادم فشارش محکم

 رهخی بهم متعجب و گیج احسان و ایناز و ایدا دیدم که کردم بقیه

 ام به نگاهی مشکوک ایدا.....کردم چیکار که فهمیدم تازه...شدن

 :گفت و کرد

 

 مامان؟ گه می ساقی به بهروز-

 

 :گفت سریع بود شده اوضاع متوجه که غزل

 

 این که بس از..مامان گه می بهش دیده رو ساقی وقت از..اره-

 کنه می محبت بهش و خوبه ساقی

 

 :گفت خاص نگاهی با ایدا

 

 ...جالبه-



 

 

 بخوان نگاهم از
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  397  

 

 چیزی به بودم مطمئن...چرخوند بهنام و من بین رو نگاهش و

 بود خواهم همشون بین ذره زیر بعد به این از و کرده شک

 

 کردم احساس......نشدن مجاب انگار که بود جوری هم بقیه نگاه

 به هروزب با بقیه خیال بی..نفهمیدم رو دلیلش ولی عصبانیه بهنام

 استین زدم می حرف باهاش که حالی در و رفتم اشپزخونه سمت

 بهروز به.....بشورم رو صورتش و دست تا باالزدم لباسشو های

 نگاه...شد اشپزخونه وارد کسی کردم احساس که دادم می غذا

 :گفت..بود احسان کردم

 

 بخورم اب خوام می..تشنمه-

 

 :بدم اب بهش که شدم بلند

 

 میریزم براتون االن-

 

 :گفت سریع

 

 گیرم می خودم..باش راحت.. نه-
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 گذاشت سینک روی رو لیوان وقتی....رفت یخچال سمت به و

 :گفت

 

 بپرسم؟ ازت سوالی یه میشه-

 

 :گفتم بپرسه خواد می چی بزنم حدس تونستم می

 

 بفرمایید-

 

 :گفت و دوخت بهم نگرانشو نگاه

 

 بدونم اینو که مهمه برام خیلی ولی نشی ناراحت امیدوارم-

 

 :گفتم و زدم زورکی لبخندی

 

 بفرمایید.. شم نمی ناراحت-

 

 :گفت و نشست من روبروی صندلی روی احسان
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 هست چیزی بهنام و تو بین-

 

 نقدرای که این از ولی چیه سوالش بزنم حدس تونستم می که این با

 :گفتم سریع و..خوردم جا بود کرده سوال مقدمه بی و صریح

 

 نه-

 

 :گفت

 

 مامان؟ گه می بهت بهروز چرا-

 

 :گفت و شد اشپزخونه وارد بهنام که بگم بهش چیزو همه خواستم

 

 مامانشه ساقی چون-

 

 می اتیش چشماش از....انداختم بهنام به نگاهی و برگشتم تعجب با

 عصبانی خیلی ولی....بود شده چش دونم نمی...بارید

 :گفت و اومد جلوتر...بود دوخته احسان به رو نگاهش....بود
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 بپرس داری ای دیگه سوال-

 

.. .شه می عصبانی داره کم کم بود مشخص ولی.. بود گیج احسان

 :گفت و بده نشون خونسرد خودشو کرد سعی

 

 از و اومدم می داشتم سوالی تو از بپرسم؟اگه تو از باید چرا-

 ساقی وصی وکیل تو کنم نمی فکر..کردم می سوال خودت

 بده رو جوابم تونه می داره زبون خودش...باشی

 

 :گفت و کرد اخمی بهنام

 

 مربوط ساقی به چیزی هر ضمن در باشه حواست....خانم ساقی-

 داره ربط منم به باشه

 

 :گفت و زد پوزخندی احسان

 

 حرف اینطوری که داری باهاش نسبتی چه تو چرا؟مگه اونوقت-

 ....زنی می
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 :گفت عصبی و کالفه بهنام

 

 هست؟ حرفی...زنمه کن فکر تو-

 

 کردم نگاهش گیجی با....چرخید من سمت به سریع احسان نگاه

 :گفت احسان که

 

 ....نیست عیب جوانان بر ارزو-

 

 :گفت بهنام به رو بعد و

 

 ....ولی اوردی زبون به ارزوتو مطمئنم که این با-

 

 :گفت و دوخت بهم رو نگاهش و

 

 درسته؟ گه می که چیزایی..ساقی
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 اینجا....بکنه کارو این باهام بهنام دادم نمی اجازه دیگه اینبار

 می سر ادما همین با عمری یه بود قرار من و بود ایران دیگه

 :گفتم سریع....کردم

 

 ....نه-

 

 :گفتم و کردم بهنام به نگاهی عصبانیت با بعد

 

 رو حرفا این دیگه ندارم دوست...کنی می کارو این چرا-

 ...بهنام فهمی می...بشنوم

 

 :مگفت و بردم باال رو دستم بگه چیزی خواست..شد ناراحت بهنام

 

 دوست فقط...بشنوم چیزی دیگه خوام نمی.....کافیه..... بس-

 ستنی ما بین چیزی وقتی چرا...بکنی من با کارو این دیگه ندارم

 کنی؟ مسموم دیگرانو افکار کنی می سعی

 

 :گفتم احسان به رو شدم بلند صندلی روی از

 

 برم باید من خان احسان ببخشید-
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 خارج اشپزخونه از عصبانیت با و گرفتم بغل بهروزو

 :گفت که شنیدم احسانو صدای....شدم

 

 کنار بکش خودتو خوبی با پس..خوادت نمی که دیدی-

 

 داد احسان به جوابی چه بهنام که نفهمیدم دیگه و

 

**** 

 

 شدی خوشگل چقدر غزل وای-

 

 می نگاش لذت با منم و کرد می نگاه خودش به اینه توی غزل

 لبخندی هم ارایشگر من حرف این با...بود شده ناز خیلی...کردم

 کرد می درست موهامو داشت که حالی در و زد رضایت سر از

 :گفت

 

 عزیزم شدی خوشگل خیلی هم خودت-

 



 

 

 بخوان نگاهم از
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  404  

 :گفت و زد لبخندی هم غزل

 

 شدی نانازی خیلی..ساقی اره-

 

 خیره ارایشگر دست حرکت به اینه توی و کردم تشکری

 هب داشتم کم کم...کرد می عصبیم بهنام رفتار و دیروز یاد...شدم

 دلیل بی تونست نمی کارا این.....رسیدم می غزل حرف

 بهم بهنام کاش یا خدا.....گفتم خودم با....کشیدم اهی...باشه

 ترس با بعد.....بذارم دلم کجای دیگه اینو...باشه نشده عالقمند

 این با...تمومه کارم دیگه...؟ بخواد منو واقعا اگه...کردم فکر

 رفک که اینجوری کاش خدایا....کنه نمی ولم دیگه داره که اخالقی

 می چیکار باید...بودم مونده مستاصل...نباشه کنم می

 فرصت یه منتظر که دیدم می بهنامو مدت تمام دیروز....کردم

 می..کنم فرار ازش کردم می سعی من و بزنه حرف باهام تا بود

 خواستم باز خواست می حتما..راهه در اساسی دعوای یه دونستم

 ....کردم باهاش کارو این احسان جلوی چرا که کنه

 

 عزیزم شد تمام خوب-

 

 فتگ که ای جمله و گرفت قرار شونم روی که ارایشگر دستای با

 :گفتم و اومدم بیرون فکر از
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 ممنون-

 

 :گفتم و کشیدم موهام به دستی

 

 ....شده خوب خیلی-

 

 مشخص موهام بلندی هم که بود کرده بسته و باز شینیون موهامو

 ارایشمم.بود اومده خوشم که خودم...نباشه ساده خیلی هم و بشه

 ولباسم تا شدم بلند و کردم تشکر بازم...بود ساده و ملیح خیل

 و ارایشگر... بود مهمونا اومدن نزدیک تقریبا دیگه....کنم عوض

 شده کارمتمام....بودن وسایلشون کردن جمع مشغول شاگرداش

 در....بود خوب چیز همه..انداختم اینه توی خودم به نگاهی بود

 ایالر و ایدا....کردم بازش کمی و رفتم در سمت به..زدن

 :گفتم و زدم لبخندی..بودن رسیده راه از تازه هم اونا..بودن

 

 داخل بیاین...سالم-

 

 شروع غزل دیدن با و شدن اتاق وارد....رفتم کنار در جلوی از و

 کردن زدن دست و کشیدن جیغ به
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 ایدا نه وگه..شده ناز چقدر ببین وای-

 

 هم غزل..کرد می تعریف غزل از داشت شوق و ذوق با ایناز

 از خنده چون بره می لذت تعریفا این از داره که بود مشخص

 شاگرداش و ارایشگر گذشت که کمی..شد نمی محو لباش روی

 لباساشون کردن عوض مشغول هم ایناز و ایدا و رفتن

 تعریف همدیگه از همه بودیم اتاق توی که مدتی تمام در.....شدن

 وشسیا مادر اینبار..شد بلند بازم صدایدر که این تا....کردیم می

 بغل غزلو مهربون و گرم و شد اتاق وارد وشوق ذوق با که بود

 :گفت غزل به رو و کرد روبوسی هم ما با.. گرفت

 

 هم فیلمبردارا و عکاس....منتظره پایین سیاوش عزیزم-

 باال بیان..اومدن

 

 :گفت و زد لبخندی غزل

 

 بیان بگین..جون مادر ام اماده من-

 

 ...گفت و زد لبخندی
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 ..بیان بگم برم من پس-

 

 که این از بود مشخص..بیرون رفت ازاتاق گویان ماشااللله و

 صمیم از و لبخند با..راضیه خیلی شه می عروسش داره غزل

 هنگذشت دقیقه چند...بشه خوشبخت غزل که خواستم خدا از قلب

 اتاق وارد عکاس و فیلمبردارا و اومد در صدای هم باز که بود

 :گفتم ایناز و ایدا به رو..فیلمبرداری اماده و شدن

 

 بشه تر خلوت یکم اینجا بیرون بریم ما ها بچه خوب-

 

 ایدا...شدیم خارج اتاق از نفری سه و زدن لبخندی ایناز و ایدا

 :گفت

 

 اومدن کیا ببینیم پایین بریم-

 

 چشم با.. بود شده شلوغ خیلی پایین...رفتیم هاپایین پله از سه هر

 مین کردم نگاه چی هر..کیه پیش ببینم گشتم می بهروز دنبال

 اکج بهروز پس بودن اینجا که پرتو اقای و خانم فاطمه...دیدمش

 دیلبخن افتاد من به نگاهش خانم فاطمه....رفتم سمتشون به..بود

 :گفت و زد
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 دخترم شدی خوشگل چقدر..ماشاهللا-

 

 :پرسیدم...تشکرکردم و زدم لبخندی

 

 کجاست؟ بهروز-

 

 :گفت خانم فاطمه

 

 برو..کرد می اخالقی بد خیلی..گرفت می بهانه...باال بردش بهنام-

 بود چش ببین

 

 :گفتم و کردم ها پله باالی به نگاهی نگران

 

 بودین گفته بهم زودتر کاش..رم می االن چشم-

 

 شتپ از احسانو صدای که بودم نرفته باال بیشتر رو پله تا چند

 :شنیدم سرم

 



 

 

 بخوان نگاهم از
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  409  

 ساقی-

 

 :فتگ و ایستاد من از تر پایین پله یه...کردم نگاهش و برگشتم

 

 کنم؟ صحبت باهات میشه-

 

 :گفتم اروم

 

 سالم-

 

 :گفت زده خجالت

 

 که مونه نمی برام حواس دیدنتون با.....سالم..ببخشید اخ-

 

 زده خجالت...داد دست بهم حسی یه زد که پروایی بی حرف از

 :گفتم و انداختم پایین رو سرم

 

 کمی که این مثل..بهروز سراغ میرم دارم االن ولی ببخشید باید-

 کنه می بیتابی
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 :گفت ها پله باالی و اومد سرم پشت...رفتم باال ها پله از و

 

 گیرم نمی وقتتو زیاد....کنم می خواهش ساقی-

 

 :گفت ناراحتی با که بگم چیزی خواستم و ایستادم

 

 خودتو اینقدر که نداری عهده به بهروز قبال در ای وظیفه تو-

 کردی درگیرش

 

 :گفتم سریع

 

 .....دارم دوست خیلی بهروزو من-

 

 نیست سخت فهمیدنش کنی می بهش که هایی نگاه با...دونم می-

 چی؟ خودت پس ولی

 

 :گفتم
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 شم نمی منظورتون متوجه..خودم؟-

 

 :گفت و کشید موهاش توی رو دستش

 

 وتو ارتباط درباره من....بگم باید جوری چه دونم نمی....راستش-

 مترس می....ترسم می بهنام از فقط..فقط.....ندارم مشکلی بهروز

 بگیره ازم رو تو

 

 می اعتراف داشت...گفت؟ می داشت چی این..من خدای وای

 چشماش به نگاهی..ریخت فرو دلم توی چیزی یه..کرد؟

 اشتباه این ولی...کرد حس شد می چشماش توی عشقو...کردم

 چیز یه من برای ازدواج مطمئنا...کجا احسان و کجا من...بود

 می عشقو این پیشروی جلوی االن همین باید..است ممنوعه

 گرا این کاش ای...اگر..اگر.... خوبیه خیلی پسر احسان...گرفتم

 :گفتم سریع و کشیدم اهی....نداشت وجود من برای ها

 

 رو حرفا این دیگه ندارم دوست...خان احسان کنم می خواهش-

 کنین تکرار

 

 اناحس..شد کشیده بازوم که بهنام اتاق سمت به برم تا چرخیدم و

 :گفت
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 کن باور...بدی گوش حرفام به خوای نمی چرا..ساقی چرا-

 ......کنم می خوشبختت

 

 نای بدون..بود نشسته دلم توی عالم غم..اومد می بند داشت نفسم

 :گفتم برگردم که

 

 کنین می فکر شما که ادمی اون من..کنین ولم خدا رو تو-

 نمی گذشتم و من از هیچی شما..هیچی..نیستم هیچی من..نیستم

 دونین

 

 :گفت سریع

 

 برام اوردم بدست ازت حاال تا که شناختی...بدونم هم خوام نمی-

 ....کافیه

 

 دستش از فشار یه با رو بازوم..خورد سر گونم روی از اشکی

 :گفتم و کردم خارج
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 رینبهت از یکی...خوبین خودتون شما.....زندگیتون دنبال برین-

 میشه نصیبتون هم ها

 

 :گفت سریع

 

 بهت..روبدی جوابم خوام نمی االن....بهترینی تو من واسه-

 منفی جوابت کنم می خواهش فقط....هفته یک....دم می فرصت

 نباشه

 

 هباش من طرف از جوابی منتظر که این بدون سریع و برگشت و

 اشک..گذاشت تنها درد و غم از دنیایی با رو من و رفت.....رفت

 هب و کردم پاک رو صورتم اروم.....بود کرده پر رو صورتم تمام

 اقات سمت به..بودم بهنام اتاق نزدیک تقریبا..افتادم بهروز یاد

 اتاق داخل کسی ولی کردم باز رو در..رفتم بهروز و خودم

 هک این بدون و زدم رو بهنام اتاق در و برگشتم تعجب با..نبود

 بهنام تخت روی بهروز....کردم باز رو در باشم اجازه منتظر

 بهم قرمز هی چشم و عصبانی ای قیافه با هم بهنام و بود خواب

 بود شده خیره

 

 احسانو و من بین حرفامی همه بهنام دونستم می....بودم ترسیده

 :گفتم خونسرد و کردم جور و جمع خودمو.....شنیده
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 که این مثل خوب ولی بهروز سراغ بودم اومده...سالم-

 بشه بیدار تا مونم می اینجا من برو تو خوای می...خوابه

 

 اتاق از و شد رد کنارم از سریع و داد بیرون حرص با رو نفسش

 به چیزی چطور که داشت تعجب و سوال جای برام..رفت بیرون

 توی ارایش میز سمت به...شد راحت یکم خیالم...نیاورد روم

 دشای...شدم خودم کردن برانداز مشغول اینش توی و رفتم اتاقش

 این که خانمی و بهنام و شد باز در که بود نکشیده طول دیقه یه

 به رو بهنام..شدن اتاق وارد کرد می کار خونشون توی وقت چند

 :گفت سوسن

 

 ما..کن صدامون شد بیدار..باش بچه مواظب و بمون جا همین-

 هستیم خانم ساقی اتاق توی

 

 :گفت و گرفت محکم رو دستم و اومد من سمت به و

 

 بریم-

 

 :گفتم..است ساخته کارم دونستم می...بودم ترسیده
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 شده؟ چی...کنی؟ می اینجوری چرا-

 

 متس به هم با و کشید رو دستم من حرفای به توجه بی بهنام ولی

 و کرد رها رو دستم بهنام شدیم اتاق وارد وقتی...رفتیم من اتاق

 نگاهش..بود شده برابر صد ترسم....کرد قفل داخل از رو در

 :گفتم..نداشت دوستی رنگ اصال

 

 چیه؟ برای کارا این بدونم منم بگو اخه-

 

 :گفت عصبانی

 

 عصبانیت دلیل دونی می که دونم می.....نزن راه اون به خودتو-

 چیه من

 

 :گفتم حرص با

 

 ریاینجو داری تو که کردم چیکار بفهمم تا بگو..دونم نمی واقعا-

 کنی می برخورد باهام
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 :گفت و گرفت دستش توی محکم چونمو..اومد سمتم به قدم چند

 

 نه؟ اومده خوشت ازش-

 

 یدهسنج مغزم روی کامل تسلط با و بدم نظم افکارم به کردم سعی

 :گفتم..نکنم عصبانیش بدتر تا بزنم حرف

 

 گی می کیو-

 

 :گفت و کرد بیشتر چونم روی دستشو فشار

 

 نمک می باور حرفتو من ولی...هستی توانمندی بازیگر هم چقدر-

 گم می احسانو...میارم یادت خودم و

 

 :گفتم سریع

 

 !!!!!بیاد خوشم ازش نداره دلیلی...احسان؟-

 

 :گفت..شدن کج لباش که زد پوزخندی
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 جوابی چه قراره دیگه هفته حاال...شنیدم حرفاتونو همه من-

 بشنوه؟

 

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 

 چرا دونی می منو جواب خودت وقتی..بشنوی چی داری انتظار-

 پرسی می

 

 :زد فریاد بلندی صدای با بهنام

 

 بیفته؟ اتفاق این ذارم می کردی فکر-

 

 سمت به سرم که طوری به کرد رها حرص با رو چونم بعد و

 :گفت و کرد ثابت روبرو به رو نگاهش.. چرخید چپ

 

 بدست رو تو تونه می کاراش این با کرده فکر..احمق پسره-

 رو مامان که شده رو پر و برداشته دور اینقدر دیگه حاال...بیاره

 کرده واسطه هم
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 :گفتم و کردم نگاهش گیج

 

 ..کرده کار چی-

 

 :گفت و دوخت من به رو نگاهش دوباره

 

 مامان از و داری دوسش شده باورش که کردی کار چی-

 اب مطمئن اینقدر که دیده چیزی یه حتما....کرده؟هان خواستگاریت

 کرده صحبت دربارت مامان

 

 مخود به چرا..نفهمیدم من که کرده کارو این کی..بودم شده شوکه

 :گفتم و دوختم بهنام به گیجمو نگاه..نگفت چیزی

 

 گفته؟ چی خانم فاطمه به-

 

 :گفت باشه نشنیده رو من صدای که انگار بهنام

 

 کور ولی...بکنم کاری نتونم من تا گفته مامان به رفته..ههه-

 خونده
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 :گفت و کرد من به وحشتناکی نگاه بعد و

 

 کنی می ازدواج من با امشب همین گیرم می اساسی حالشو-

 

 هک قلبم روی رو گفت؟دستم می چی بهنام..کردم می سکته داشتم

 :گفتم و گذاشتم بیرون میزد سینم توی از داشت

 

 ..ممکنه غیر..این...این-

 

 و اومد سمتم به بهنام..کردم برداشتن قدم به شروع عقب عقب و

 :گفت و گرفت دستاش توی بازومو تا دو

 

 بخوام که رو کاری که دونی می..نیست ممکن غیر چیزی هیچ-

 فهمیدی؟..کنم می بکنم

 

 :داد ادامه و زد لبخندی
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 همین هم تو و من..کنه عقد سیاوشو و غزل تا میرسه عاقد االن-

 برای بشه سورپرایزی چه...کرد خواهیم عقد جمع توی و االن

 احسان

 

 شد لذت غرق و

 

 تمداش توانی نه ولی کنم خارج دستاش توی از دستامو کردم سعی

 :گفتم و کردم نگاهش التماس با.....ای جنگنده روحیه نه و

 

 هشب جوابم میدم قول بهت...نیستم موافق احسانم با من کن باور-

 ..اون؟ به چه منو خوبه؟اخه..خورم می قسم..منفیه

 

 :گفت و زد سردی لبخند بهنام

 

 .....کنی ازدواج باهاش ذاشتم می عمرا که اونو-

 

 :گفتم مندی درد با
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 عمر اخر تا خوای می دیگران با لجبازی خاطر به..اشتباهه این-

 داشته بهت ای عالقه من یا باشی داشته دوست منو که این بدون

 کنی؟ ازدواج باهام باشم

 

 رپ لحظه چند برای نگاهش...نفهمیدم معنیشو که کرد بهم نگاهی

 فشار کرد تر رنگ پر رو لبخندش سریع ولی بود شده رنج از

 :گفت و کرد بیشتر بازوهام روی دستاشو

 

 رموفک که وقته چند االن..منی با ازدواج برای گزینه بهترین تو-

 چرا؟ دونی می کردی درگیر

 

 :گفت که بودم دوخته بهش رو خستم نگاه

 

 غزل و بابا و مامان....کرده عادت بهت اون....بهروز خاطر به-

 ندارن مشکلی باهات مطمئنن و دارن دوست هم

 

 :گفتم سریع....اوناست؟ خاطر به فقط پس:..گفتم خودم با
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 همشون خدمت در عمر اخر تا هم جوریش همین من-

 من با و بدی خرج به گذشتو این نیست نیازی دیگه......هستم

 من هم و بخوری حسرت عمر یه خودت هم که..کنی ازدواج

 

 گفته جک براش انگار..شد باز بزرگ لبخندی به لباش

 :گفت و خندید..باشم

 

 هستم ام خانواده فدایی من..کنم چیکار-

 

 :گفتم و زدم پوزخندی

 

 کسی با من..باش مطمئن اینو..کنم نمی ازدواج باهات من ولی-

 عمرم اخر تا خوام می اصال..کنم نمی ازواج ندارم دوسش که

 ...بمونم مجرد

 

  رفتم در سمت به و

 

 هک کنم باز رو در خواستم و گذاشتم در دستگیره روی رو دستم

 :کرد میخکوبم بهنام صدای
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 یگهد بیرون بذاری پاتو پیشنهادم با موافقت بدون در این از اگه-

 ببینی خواب توی بهروزو

 

 می بند داشت نفسن...شد اوار سرم روی چیزی یه کردم احساس

 که نبود بسته انقدر که این با و گرفتم لباسم یقه به رو دستم....اومد

 مین بهنام..نه...تر پایین کشیدمش بگیره کشیدنمو نفس جلوی

 :گفتم اروم............بکنه من با کارو این تونست

 

 تونی نمی..بکنی من با کارو این تونی نمی تو..تو-

 

 :گفت که شنیدم صداشو

 

 ....کنی امتحان تونی می-

 

 :داد ادامه بعد

 

 و بیرون میری در این از االن همین یا...نداری بیشتر راه دو-

 می هم تو و خارج میریم بهروز و من..بهروز بی بهروز دیگه

 با یا...کنی می کار اینجا داری عمر تا و خونه همین توی مونی

 می خودت مال همیشه برای بهروز و کنی می ازدواج من
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 نمی وانمود و داری دوست بهروزو واقعا اگه..دانی خود حاال..شه

 باشه مونده واست هم کردن فکر جای حتی کنم نمی فکر کنی

 

 شوخی حرفاش کردم می دعا دعا..کردم نگاهش و چرخیدم اروم

 اه.....ببینم توشون از واقعیتو تا انداختم چشماش به نگاهی..باشه

 از پر داشت؟چشمام قصدی همچین واقعا یعنی..شد بلند نهادم از

 :گفتم کننده خفه بغضی با...بود شده اشک

 

 خودتو کنیزی دارم عمر تا...نخواه ازم اینو..بهنام خدا رو تو-

 هام با نداره دلیلی...گم می راست کن باور..کنم می بهروزو

 همه اون که دونی می....نگیر ازم بهروزو فقط...کنی ازدواج

 :گفتم درمونده بعد...منه زندگی

 

 کنی می من با کارو این چرا تو اخه-

 

 :گفت. و زد پوزخندی بهنام

 

 می کاری دارم من....بگیرم ازت بهروزو خوام می گفتم کی من-

 بمونی بهروز کنار داری عمر تا که کنم
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 :گفت و کرد من به خسته نگاهی بعد

 

 کنم می محبت بهت چی هر کنی؟چرا می من با کارو این چرا تو-

 متنفری؟ ازم اینقدر چرا..نمیاد چشمت به خوبم باهات و

 

.. .ازدواج برای نه ولی داشتم دوسش....بگم باید چی دونستم نمی

 رزو به داشت سعی که مواقعی اون و داشت باهام قبال که رفتاری

 باعث همین و اوردم می یاد به رو کنه تعرض بهم یا ببوسه منو

 حتی یا بذارم اختیارش در خودمو بخوام که این فکر از میشد

 :گفتم....بشه بد حالم بخوابم پیشش

 

 دارم دوست هم خیلی....عکس بر....بهنام متنفرنیستم ازت من-

 بینمون رابطه مگه...کن درک منو خدا رو تو..دوست یه مثل ولی

 من قبل مثل..کنیم ازدواج عشق بدون بخوایم که داره ایرادی چه

 ...بود خواهم دوتون هر کنار در و مونم می بهنام پرستار

 

 همون نگاهش... ببینم روش حرفامو تاثیر تا کردم بهش نگاهی

 خوبمی... باشم گفته چیزی من که انگار نه انگار و بود نگاه

 ازش مدت این توی انقدر..میشناختمش....جدیه کامال که دونستم

 می بزنه که حرفی روی بفهمم که بودم اورده بدست شناخت

 :گفتم حرص با.....مونه
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 کنی جداش ازم تونی نمی تو...منه پسر..منه مال بهروز-

 

 اتاق به رو خودم شدم خارج اتاقم واز دویدم در سمت به سریع و

 جاش از سوسن که کردم باز رو در عجله با انقدر رسوندم بهنام

 :گفت و پرید

 

 شده؟ چیزی..خانم سالم-

 

 :گفتم

 

 پیششم اینجا من بری تونی می...سوسن نه-

 

 :گفت گیجی با سوسن

 

 چشم بله-

 

 و..شنیدم بهنام با صحبتشو صدای در بیرون...شد خارج اتاق از و

 حس اتاق توی بهنامو حضور که بود نکشیده دقیقه به
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 رو پشتم..بست رو در و شد اتاق وارد دیدم و برگشتم....کردم

 دوختم بهروز به رو نگاهم و کردم بهش

 

 خواستنی و معصوم چقدر......زد غلطی تخت توی بهروز

 می دیوونم ازش شدن جدا فکر.بود خوابیده ها فرشته مثل...بود

 بحص میشه مگه.....نباشه کنارم بهروز و بخوابم میشه مگه...کرد

 من میشه مگه...نیفته قشنگش چشمای به چشمم میشم بیدار که ها

 باشم زنده حضورش بدون من میشه مگه اصال.. نبینمش روز یه

 گریم....من فقط...منه حق اون......منه پسر اون....بکشم نفس و

 کنارش تخت روی و رفتم بهروز سمت به...گرفت شدت

 وجود..گفت می درست بهنام..کردم مرتب روش رو پتو..نشستم

 اون به عشق با..ذاشت نمی واسم کردنی فکر هیچ جای بهروز

 ارقر اگه..بود شده داشتنی دوست و شیرین برام زندگی که بود

 واجازد بهنام با بار صدها باشم داششته بهروز تصمیم این با بود

 :گفتم... تحمل چیزو همه و کردم می

 

 کنم می ازدواج باهات من.. من..باشه-

 

 نم سمت به اروم.....شنیدم رو کشید بهنام که بلدی نفس صدای

 دستش..کردم نمی نگاهش..زد زانو زمین روی من روبروی اومد

 :گفت و چرخوند خودش سمت به و گذاشت چونم زیر رو
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 ساقی کن نگاه منو-

 

 توی چشمم خواست نمی دللم که بودم ناراحت ازدستش انقدر

 بیفته چشمش

 

 :گفت تر بلند کمی و دوباره

 

 کن نگاه منو گفتم.. توام با-

 

 ینا شنیدن از که نفرتی همه کردم سعی.. گرفتم باال رو سرم اروم

 جمع چشمام توی و بود کرده رخنه وجودم توی بهش نسبت حرفا

 اروم اروم اون اما....بهش شدم خیره.....بپاشم روش و کنم

 شایدم....بود مهر از پر قبل دقیقه چند خالف بر چشماش...بود

 :گفت ارومی صدای با..بود این من برداشت

 

 ریبهت خواستگاری داشتم دوست..بشه اینجوری خواستم نمی من-

 جنبیدن دیر که این مثل ولی..بکنم ازت بهتر موقعیت یه توی

 من واسه توه دادن دست از با مساوی
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 توی رو دستام و کرد رها رو چونم.. کشید ای دیگه عمیق نفس

 :گفت و گرفت دستاش دوتا

 

 نیک می فکر که هم اونقدر من با بودن کن باور....کن اعتماد بهم-

 نیست سخت

 

 :گفتم سریع

 

 کنی؟ می باهام کارو این نداری دوسم وقتی چرا-

 

 :گفت و زد لبخندی

 

 ندارم؟ دوست من که کنی می فکر چرا تو-

 

 :گفتم و زدم پوزخندی

 

 نمی ازار داره دوست که کسیو ادم..خواد نمی کردن فکر

 ....کنی می من با دائم تو که کاری..ده
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 :تگف نده نشون کرد سعی ولی شد ناراحت بهنام که کردم احساس

 

 ... بدم ازارت خوام نمی من-

 

 :گفت گریه با و شد بیدار بهروز که بگم چیزی خواستم

 

 مامان

 

 :گفتم و کردم بغلش عجله با و اوردم در بهنام دست از رو دستم

 

 ببینم بغلم بیا..عسلم شدی بیدار..جانم-

 

 :گفت و شد بلند زمین روی از بهنام..کردم بغلش و

 

 عقد اماده بهتره هم تو...بدم الزموانجام کارای میرم دارم من-

 خانم عروس باشی

 

 توی که بود پتکی مثل اخرش جمله..شد خارج اتاق از سریع و

 ......خانم عروس..خانم عروس...اومد فرود سرم
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 دوجو تمام با...بودم بهنام همسر من االن یعنی..نبود کردنی باور

 ور واقعیت متاسفانه ولی باشه نداشته واقعیت که خواستم می

 اقات توی.....کرد می ثابت بهم بود انگشتم توی که انگشتری

 می فکر گذشته ساعت چند به و بودم خوابیده بهروز با همیشگیم

 ....کردم

 

 با رو خودم موندمو اتاق توی ساعتی نیم اتاق از بهنام خروج با

 می و دادم می دلداری خودمو دائم...کردم مشغول بهروز

 یم چی ببینهمن خواسته می فقط اون..نگفته جدی بهنام...گفتم

 زدن رو اتاق در که رسیدم می نتیجه همین به داشتم کمکم..گم

 میدادوارد حل رو خانم فاطمه ویلچر که حالی در پرتو افای و...

 :وگفتم شدم بلند تخت روی از...شدن اتاق

 

 ..سالم-

 

 قطف زمان این اتاقتوی توی اومدنشون....انداختم پایین رو سرم و

 :گفت و زد لبخندی خانم فاطمه..داشت معنی یه

 

 خوب ولی.ناگهانیه خیلی.....گفت ما به چیزو همه بهنام عزیزم-

 ....خیلی..دخترم خوشحالم خیلی....خوشحالی باعث
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 :گفت و زد لبخندی هم پرتو اقای

 

 دخترم شی خوشبخت که انشاهللا...خوشحالم منم-

 

 انمخ فاطمه..نداشتم رو چیزی گفتن توانایی و بود شده قفل دهنم

 :داد ادامه

 

 عزیزم اینجا بیا-

 

 انوز پاش جلوی و رفتم سمتش به..گرفت من سمت به دستاشو و

 :گفت و کشید سرم روی رو دستش..زدم

 

 دوست...گرفت دلم زد حرف باهام تو درباره احسان که دیروز-

 و زرنگ انقدر پسرم بینم می االن ولی...بدم دستت از نداشتم

 بهم رو دنیا...دخترم ممنون...شد کار به دست خودش که عاقله

 شین پیر هم پای به که انشاهللا..دادی

 

 :گفتم اهسته
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 ممنون-

 

 انهاست توی..کنم نگاهش و کنم بلند رو سرم شد باعث غزل صدای

 :کرد می من نگاه و بود ایستاده در

 

 که واقعا ساقی.....داره؟ حقیقت پس-

 

 :گفتم و زدم دردمندی سر از لبخندی

 

 چرا؟-

 

 :گفت و اومد جلوتر

 

 شی؟ می داداشم زن داری تو که بفهمم االن باید چرا؟من گی می-

 

 :گفتم

 

 فهمیدم االن همین خودمم خودت جون به..کن ور با-
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 :گفت و زد شاد لبخندی غزل

 

 ....خوشحالم خیلی...دیوونه دونم می

 

 شدم بلند کنه بغلم خواد می که فهمیدم..اومد من سمت به و

 دلم....گرفتم جای غزل بغل توی و گذاشتم زمین روی بهروزو

 هب کردم نمی فکر هیچوقت..داشت غم دنیا یه اندازه به و بود تنگ

 ...کنم ازدواج شکل این

 

 :گفت گوشم توی اروم غزل

 

 بود درست بینیم پیش دیدی.شد باورت من حرفای حاال-

 

 :گفتم و زدم زورکی لبخندی

 

 نیست عشق با ازدواج این....کنی می اشتباه داری-

 

 :گفت هم باز غزل
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 هک بخورم قسم تونم می.....کنی می اشتباه داری که تویی این-

 عاشقته بهنام

 

 ولی کردم می حس حدودی تا خودمو به بهنام عالقه..نگفتم چیزی

 ناال..باشم زندگیش شریک بخواد که نیست حدی در دونستم می

 دیگه دلیل هر یا بهروز خاطر به نیاز یا لجبازی و لج سر از هم

 کنه می کارو این داره ای

 

**** 

 

 رفتم می پایین ها پله از داشتم وقتی....بودن شوک توی همه

 و غزل دونستم می..بودم خودم به بقیه خیره های نگاه متوجه

 که باالخره..کردن دار خبر رو همه خوشحالی از مادرش

 نگاه با که افتاد احسان به نگاهم...فهمیدن می همه که اخرش..چی

 و بود خوبی پسر..سوخت براش دلم..بود زده زل بهم ای ناباورانه

 چهر بودم رسیده ها پله پایین..شد نمی مند عالقه من به ایکاش

 و اومد سمتم به..شدم بهنام متوجه که بود نمونده بیشتر پله تا پنج

 هب..کنه همراهیم عقد سفره تا رو راه بقیه تا کرد دراز رو دستش

 خواست می دم....کردم نگاهی بود شده دراز سمتم به که دستش

 حیف ولی کنم فرار ادماش و خونه این از تونم می تا االن همین

 ردس سرد دستش...گذاشتم دستش توی لرزونمو دست..شد نمی که

 مبه لبخندی..داشت استرس اونم یعنی...دیگه بود چش اون...بود
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 همه..شد صدا و سر باعث ما حرکت همین..افتاد راه و زد

 منتظرن اینهمه چرا..بیکاری ادمای چه..شدن زدن دست مشغول

 کنن صدا و سر به شروع و بشه چیزی یه تا

 

 روی از رو نگاهم.خوند می رو خطبه عاقد که بود سوم بار-

 اقیس..گفتم خودم با...دوختم بهنام به اینه توی و کردم بلند قران

 عمر اخر تا مرد این بگی تو که ای بله یه با..شد تموم دیگه

 کرده سعی حال به تا که بغضی و لرزید دلم....میشه همسرت

 طرهق اشک و شکست یکباره به بگیرم رو شکستنش جلوی بودم

 مر عمو زن عمو چهره....شد سرازیر چشمام از قطره

 جون ذهنم توی همه و همه..بیامرز خدا جون عزیز...مریم..تضی

 ویت نگاهم...گرفت شدت گریم.....بودن اینجا االن ایکاش...گرفت

 اطرافیانم ساکت ساکت صدای با...جا همه فکرم ولی بود اینه

 :گفت می که شدم عاقد متوجه

 

 وکیلم خانم وکیلم؟عروس

 

 ییعن..بود غمگین اونم نگاه..بود خیره بهم اینه توی بهنام نگاه

 :بگم تونستم فشار کلی شده؟با پشیمون

 

 بله پرتو اقای و خانم فاطمه اجازه و خدا به توکل با-



 

 

 بخوان نگاهم از
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  437  

 

 صداها این که انگار ولی..شد بلند کل و صوت و دست صدای

 از انینه توی از رو نگاهم...داشتن رو عزا مارش حکم من برای

 هب که شوهرم مادر و شوهر پدر با روبوسی برای و گرفتم بهروز

 و بودم کرده روبوسی همه با تقریبا...ایستادم بودن اومده ما سمت

 شده خلوت دورمون دیگه....تبریکاتشون خاطر به تشکر

 :تگف گوشم کنار اروم و گذااشت دستم روی رو دستش بهنام..بود

 

 رتو خانم کنی می فکر چی به داری-

 

 فتشگر محکمتر که بیارم بیرون دستش توی از رو دستم خواستم

 :گفت و

 

 فهمیدی؟..نکن کارو این مردم جلوی-

 

 کردم زمزمه لب زیر اروم

 

 شد می تمام تر زود مسخره نمایش این کاش-
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 و دش بلند کنارم از و کشید اهی....شد منقبض بدنش کردم احساس

 دیدم بهروزو..چرخوندم جمعیت بین رو نگاهم خیال بی....رفت

 بغلم توی... رفتم سمتش به و شدم بلند کرد می بیتابی داشت که

 اصال..نشستم بود خالی که هایی میز از یکی روی و گرفتمش

 بودن کرده درست برامون که جایگاهی توی نداشتم دوست

 نارمک صندلی کسی....نداشتم رو عروسم منم که این حس...بشینم

 جبتع کمال در ولی بهنامه کردم فکر..بشینه خواست و کشید رو

 افتاد احسان به چشمم

 

 کنم نگاه چشماش توی بخوام که این از..انداختم زیر رو سرم

 ولی دبو برقرار سکوت بینمون دقیقه دو یکی...کشیدم می خجالت

 :کرد صحبت به شروع نهایت در

 

 نه؟ کرد مجبورت-

 

 :گفتم سریع بدونه چیزی ازدواجم درباره کسی نداشتم دوست

 

 نه-

 

 :گفت و زد پوزخندی
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 ازدواج عشق با که بگی خوای نمی...کردم باور منم و گفتی تو-

 کردی

 

 :داد ادامه خودش...بگم که نداشتم چیزی یعنی...نگفتم چیزی

 

 می گوش حرفش به و ترسی می ازش اینقدر تو چرا دونم نمی-

 بگی بهم خوام می ازت ولی نداری دوسش که دونم می.....دی

 کردی قبولش چرا

 

 :گفتم کوتاهی مکث از پس و کشیدم اهی

 

 ترسم نمی ازش من-

 

 و کردم نگاهش سریع.. زد ای ضربه میز روی حرصاروم با

 : گفتم

 

 میشن ما متوجه همه االن...کنم می خواهش-

 

 :گفت
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 ایبر که ای اینده نگران..هستی؟ کوچیکی این به چیزی نگران-

 که واقعا..نیستی؟ زدی رقم خودت

 

 رو اش خیره نگاه مکثی از بعد..کرد ای مسخره خنده دوبازه و

 :گفت و دوخت بهم

 

 اگر تو..حقمه..فهمی می...کردی کارو ان چرا بدونم باید من-

 گفتی می بهم عصر همون داشتی دوسش

 

 رنج داره بود مشخص...میشه تر بلند داره لحظه هر صداش دیدم

 جواب به مطمئنا...باشه بوده سخت براش باید هم واقعا....بره می

 :گفتم....االن و بوده امیدوار خیلی من

 

 می خواهش ولی.. گم می بهت بدونی خوای می که حاال..باشه-

 بمونه خودمون بین کنم

 

 :گفت اروم

 

 باش مطمئن
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 :گفتم و کردم خیس زبونم با لبامو

 

 من دونی می..دونی نمی مثلما...اینجام؟ چرا من دونی می-

 .....دونی نمی هم اینو..کیم؟

 

 :گفت... کرد می نگاه بهم بود گیجیش از ناشی که اخمی با

 

 خوب-

 

 :گفتم

 

 کشت بهروزو که هستم کسی عموی دختر من

 

 لکنت با...خوندم چهرش توی از کامال رو شد وارد بهش که شکی

 :گفت

 

 ... که بگی خوای نمی.. تو..تو-
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 :گفتم و پریدم حرفش وسط

 

 االن و..اینجام کردی فکر بهش که چیزی همون خاطر به دقیقا-

 بگیرن برام خواستن که تصمیمی هر تونن می خانواده این

 

 ارید صدا نفس..بشه مسلط خودش به تونست تا کشید طول کمی

 :گفت و کشید

 

 چی؟ تو پس...نیست انصاف این...رحمیه بی این ولی-

 

 :گفت که بدم رو جوابش خواستم

 

 اتباه خوام می گفتم بهش وفتی.. مطمئنم..نبود مخالف خاله ولی-

 ....شد خوشحال کنم ازدواج

 

 و کرد من به نگاهی گذشت که کمی...زد می حرف خودش با گیج

 :گفت

 

 می پیدا راهی یه من...من....نگفتی بهم چیزی قبلش چرا..چرا

 ...کردم
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 بیاد بند نفسم شد باعث بهنام صدای که بگم چیزی خواستم

 

 نیاوردم پایین فکتو تا شو بلند من زن کنار از-

 

 :گفت و زد پوزخندی احسان

 

 ....من زن...ترسیدم..هه-

 

 :گفت عصبی لحنی با و شد بلند بعد

 

 روز اون تا من و....نداره دوامی باشه زور به که ازدواجی-

 مونم می ساقی منتظر

 

 کبود عصبانیت از بهنام صورت....بود وحشتناک حرفش این

 یقه و برد دست بهنام....بشه دعوا داشتم انتظار لحظه هر....شد

 :گفت و گرفت احسانو

 

 ...بیرون برو و کن گم گورتو اینجا از االن همین-
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 :گفت و زد لبخندی احسان...عقب داد حلش و

 

 رفتم می داشتم هم گفتی نمی-

 

 :گفت و کرد من به نگاهی

 

 ساقی دیدار امید به

 

 تا چرخوندم اطراف به رو نگاهم..شد خارج ساختمان از سریع و

 شده خیره بهمون عده یه.....نه یا شده ما متوجه کسی ببینم

 هک وای..بودن شده احسان و بهنام بین تنش متوجه مطمئنا..بودن

 با بهنام.....شد نمی زده سرم پشت بعد به این از حرفایی چه

 از چشماش....شد خیره چشمام توی و برگشت عصبانیت

 :گفت...میزد دو دو عصبانیت

 

 که کاری عواقب منتظر...بخشمت نمی کارت این خاطر به-

 باش کردی
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 گرفت دستش توی محکم رو بازوم و اورد جلو رو دستش بعد و

 :گفت و

 

 ماست به حواسشون همه و داریم مهمون که حیف..بیفت راه-

 ...کنم چیکارت دونستم می وگرنه

 

 :گفت لبهاش بین از و زد زورکی لبخندی

 

 بگی خوای می..کنی؟هان ثابت چیو خوای می کارات این با-

 متنفری موضوع این بابت من از و شدی واقع مظلوم خیلی

 

 که حالی در داشتم برمی قدم بهنام کنار در فقط...گفتم نمی هیچی

 هک هایی صندلی سمت به داشتیم..بودم گرفته بغل هم بهروزو

 واسه که گروهی خواننده که رفتیم می بودن گذاشته برامون

 :گفت خونده می عروسی

 

 با.خونم می مجلس دامادای و عروس مخصوص اهنگو این-

 هم با و بیان که خوام می ازشون....شون خوشبختی ارزوی

 برقصن
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 خیره ما به ها نگاه و.... کردن زدن دست به شروع همه

 می داشتن دست توی دست لذت و شوق با سیاوش و غزل...شد

 :خورد گوشم به پرتو اقای صدای....برقصن تا رفتن

 

 من به بده بهروزو..دخترم-

 

 و دل اصال...بغلش توی پرید هم بهروز و اورد جلو رو دستش و

 :کرد زمزمه اروم بهنام...کی با اونم..نداشتم رو رقصیدن دماغ

 

 ..یزنی لبخند یه اگه میری نمی-

 

 ردمک سعی ولی بود گرفته دردم...افتاد راه و داد فشاری رو دستم

 به شروع خواننده...بودیم ایستاده هم بروی رو.. بزنم لبخند

 کمرم توی رو دستاش بهنام..کرد قلبها سلطان اهنگ خوندن

 پهنش های شونه روی و بردم باال رو دستام اروم..گذاشت

 ودب شده جاری بینمون عقد خطبه که وقتی از بود عجیب..گذاشتم

 همب یا بگیره رو دستم که این از..کشیدم می خجالت ازش کمتر

 رقصیدن به شروع اروم اروم..شدم نمی عصبی بشه نزدیک

 دهش خیره لباسش یقه به و بودم گرفته پایین رو سرم....کردیم

 :کرد صحبت به شروع...بودم
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 کنی؟ عصبی منو کنی می سعی چرا-

 

 :گفتم

 

 ندارم قصدی همچین من-

 

 کردی می دل درد باهاش و بودی نشسته احسان کنار چرا پس-

 

 کردم کارو این چرا بدونه خواست و اومد اون

 

 گفتی؟ می بهش حقیقتو باید هم تو و-

 

 بگم دروغ نیستم بلد-

 

 اورد کمرم به فشاری و زد پوزخندی

 

 دونم می-
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 یمپیشون کنار به رو لپش و اورد تر پایین و پاین رو سرش اروم

 :کرد زمزمه و چسبوند

 

 هیچوقت...نکن من با کارو این دیگه ولی..بخشمت می بار این-

 عصبانی منو داری دیگه مردای با که برخوردی با نکن سعی

 می بد وسط این و کنم می رو بکنم نباید که کاری چون...کنی

 بینی

 

 :گفتم

 

 :نکردم کارو این قصد از من ولی-

 

 :گفت-

 

 کافیه دیگه....هیس

 

 باال کمرم توی نوازش حالت با و داد حرکت رو دستش

 :کرد زمزمه...اورد

 

 مسافرت؟ بریم اینجاییم که روزی چند این داری دوست-



 

 

 بخوان نگاهم از
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  449  

 

 فکر کمی....بودم گیج گیج بود داده دست بهش که حالتی تغییر از

 توی هم بود شده مهربون هم...بود موقعیت بهترین االن.کردم

 :گفتم کنه دعوا باهام تونست نمی جمع

 

 بخوام؟ ازت چیزی یه میشه-

 

 فشار خودش به بیشتر منو...زنه می لبخند که کردم احساس

 :گفت..بردم می لذت کارش این از داشتم که بود عجیب....داد

 

 بگو-

 

 :گفتم اروم

 

 لمد خیلی.ببینمشون عموم خونه برم روزو چند این میشه..میشه-

 شده تنگ براشون

 

 ور چشمام و گرفتم گاز رو لبم.......بودم شده راحت...گفتم اخیش

 :فتگ و کشید اهی....بود ساکت ساکت....گفت نمی چیزی..بستم
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 کنی؟ می چیکار نه بگم اگه-

 

 راضیش میشه که این یعنی زدن حرف لحن این..شدم خوشحال

 :گفتم..کرد

 

 ینبهتر کنی قبول اگه ولی..بکنم تونم نمی کاری نه بگی اگه-

 دادی بهم رو هدیه

 

 کنم فکر باید-

 

 :گفتم خواسته نا و زدم لبخندی

 

 دا دوست..بهنام خوبی خیلی-

 

 توی دستش....خوردم بزنم خواستم می که رو حرفی یکدفعه و

 :گفت..لحظه یه برای فقط ولی شد مشت کمرم

 

 دتوخو کردنم راضی برای داری که ببینیشون داری دوست انقدر-

 زنی؟ می اتیش و اب به
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 عادت روی از و ای دفعه یک زدم که حرفی که این با..کردم یخ

 خر برای و عمد روی از ولی نبود قلبم صمیم واز بود گذشتم

 و شد تمام اهنگ...نگفتم چیزی ولی شدم ناراحت.نبود اونم کردن

 هاشو لب و گرفت باال رو سرم..ایستاد بهنام اهنگ پایان با و

 داشتم که بوسید می لبامو قدرت با چنان...گذاشت لبهام روی

 و دست با که طوالنی تقریبا ای بوسه از بعد...کردم می ضعف

 بهم نگاهی...گرفت فاصله ازم بهنام بود همراه اطرافیان صوت

 :گفت مندانه پیروز ای خنده با و کرد

 

 ...گلی لپ عروس بریم-

 

 ......افتادیم راه و گذاشت انگشتام بین رو انگشتاش و

 

 هم بهنام.....نخوردم تکون جام از دیگه شب اخر تا

 بدل و رد بینمون زیادی حرف بودیم نشسته هم کنار..همینطور

 نشد

 

 اشکبار و گریون چشمای با هم غزل...بودن رفته همه مهمونا

 هگری هوای و بود گرفته دلم....رفت و کرد سوزی پر خداحافظی

 توی بهروز...نبود کسی دیگه خودمون و مستخدما بجز....داشتم
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 البا ها پله از و گفتم بخیری شب همه به..بود رفته خواب بغلم

 می داشتم...افتاد راه سرم پشت که شنیدم هم بهنامو صدای....رفتم

 :گفت و رسوند بهم خودشو بهنام که اتاقم توی رفتم

 

 دارم کارت..من اتاق بیا و تختش توی بذار بهروزو-

 

 می باال داشت که بود رفته باال انقدر قلبم ضربان...رفت و

 می نکنه..بودم نکرده فکر دیگه اینجاش به...اوردم

 اونجوری نبودم زنش که ها موقع اون....خدایا وای.....خواست؟

 توی بهروزو....دونست می محق رو خودش دیگه که حاال بود

 دونم مین.....کنم چیکار دونستم نمی ترسیده و گیج..گذاشتم تختش

 بهنام و شد باز اتاق کهدر زدم می گیج و بودم فکر توی چقدر

 :شد اتاق وارد

 

 نشستی؟ چرااینجا..اتاقم؟ بیا نگفتم مگه-

 

 :گفتم پته تته با

 

 داشتم کار یکم...ببخشید
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 :گفت

 

 شو بلند-

 

 اتاق سمت به اکراه با.نبود ای چاره..بیفتم راه من تا ایستاد کنار و

 که این مگر تا داشتم می بر کوتاه انقدر هامو قدم...رفتم بهنام

 نجات وضعیت این از رو من و بشه پیداش کسی و بشه فرجی

 ... بست رو در بهنام سرم پشت و اتاق توی رفتم من اول...بده

 

 ترس از که داشتم رو عروسی نو حس..بودم شده زمین میخ انگار

 و ودب کرده یخ بدنم..ببره پناه کجا به دونه نمی عروسیش اول شب

 صدای..بود شده حس بی سردی از پاهام انگشتای نوک و دستام

 نیدمش می میشد نزدیکتر و نزدیک بهم سر پشت از که بهنامو پای

 رو سرم..ایستاد من روبروی و اومد...شد می بیشتر استرسم و

 اتاق کف سرامیکای به رو نگاهم و انداختم پایین

 :گفت ارومی صدای با و کرد صاف صداشو.....دوختم

 

 شدی؟ زیر به سر اینقدر چرا-

 

 باشه اومده خوشش من زده خجالت حالت از که انگار بعد و

 :شنیدم رو خندش از پر صدای
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 اره؟...دیگه کشی می خجالت داری االن-

 

 اروم اروم رو گونم اشارش انگشت با و اورد باال رو دستش

 گیگرفت برق دچار که انگار گونم با دستش تماس با..کرد نوازش

 هک همینجور....توصیف قابل غیر..داشتم خاصی حال...باشم شده

 :گفت بود گونم روی دستش

 

 سردی؟ اینقدر چرا-

 

 و اورد پایین رو دستش...بود پایین همچنان سرم و ندادم جوابی

 :گفت و باالاورد رو چونم و گذاشت چونم زیر

 

 نه؟ مگه... هستی چیزی نگران تو-

 

 یازن که نبود چیزی این..دونه می رو نگرانیم دلیل که دونستم می

 کردم سعی...کردن می درک اینو مردا همه..باشه داشته گفتن به

 :گفتم و دادم قورت رو دهنم اب..باشم اروم

 

 خوبم من..نه-
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 :گفت و زد لبخندی

 

 ...شد باز زبونت باالخره پس-

 

 و گرفت باالم لب گوشه از اورد لبهام سمت به رو انگشتش و

 حس یه...چرخوند رو انگشتش لبم روی کامل دور یه اروم اروم

 یب....کردم می تجربه داشتم رو....جدید احساسی تجربه یه..یا نو

 یرو و برداشت لبم روی از رو انگشتش که بودم ایستاده حرکت

 با و گرفت فاصله ازم....بوسید اروم و گذاشت خودش لبهای

 :گفت شدنشه تحریک خاطر به دونستم می که دار خش صدایی

 

 ومدارکت و شناسنامه بگم بهت خواستم می..بخوابی بری بهتره-

 الزم کارای و خون ازمایش بریم باید صبح فردا چون.. کن اماده

 بدیم انجام رو ازدواجمون ثبت برای

 

 ردمک نگاهش گیج...بودم نکرده فکر موضوع این به لحظه این تا

 :گفتم سریع و رسید ذهنم به که فکری و

 

 !!!!!!!!بود صوری همش..نکردیم؟ عقد ما مگه-
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 :گفت و زد لبخندی بهنام

 

 ور صیغه....باباس عموی پسر دار دفتر....بود واقعی واقعی...نه-

 راکا بقیه اونجا خودشون تا اونجا ببرم مدارکو شد قرار و خوندن

 ..راحتی همین به...بدن انجام رو

 

 :گفتم فقط...بگم که نداشتم چیزی

 

 بخیر شب...باشه......اینطور که-

 

 دوباره که بشم خارج اتاق از تا چرخیدم و کشیدم عمیقی نفس

 :زد صدام

 

 :ساقی

 

 :گفتم و کردم نگاهش و برگشتم

 

 بله-
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 :گفت اروم و شد محو بود لبهاش روی که ای خنده

 

 ور اینا عموت و بری تونی می هفته اخر...گیرم می بلیط برات-

 ببینی

 

 که بودم شده خوشحال خبر این شنیدن از انقدر...شد نمی باورم

 ولی ببوسم رو گونش خواستم و دویدم سمتش به...نداشت حد

 نوم که موقعی بهنام قیافه..شد مانع ذهنم توی جرقه یه مثل چیزی

 جون ذهنم توی ببوسدم خواست می زور به و بود دزدیده

 گرفتمو فاصله ازش اروم اروم..شد لرزش دچار بدنم...گرفت

 به چون کرده تعجب رفتارم از بود مشخص..شدم خیره بهش

 :گفت و اومد سمتم

 

 خوبه حالت....ساقی؟ شد چت-

 

 :گفتم و رفتم عقب دیگه قدم یه...بگیره رو دستم خواست و

 

 ممنون خوبم من...خوبم اره..اره-
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 سریع نکنم پشیمونش تصمیمش از رفتارم با که این برای و

 :گفتم و چرخیدم

 

 بخیر شب.....بهنام ممنونم ازت واقعا-

 

 :گفت و گرفت رو دستم

 

 باشه؟ کافی خالی و خشک تشکر کنی می فکر-

 

 برام لحظه این توی بهش دادن که خواد می ازم چیزی دونستم می

 :گفتم..نیست پذیر امکان

 

 ....برم بذار....بهنام کنم می خواهش-

 

 :گفت لذت با و خندید

 

 چیزای..بوس یه فقط االن..خوام نمی ازت زیادی چیز...نترس-

 گیرم می ازت رفتیم ایران از وقتی زیادترو

 



 

 

 بخوان نگاهم از
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  459  

 به منو و گرفت رو بازوهام...شد مورم مور حرفاش شنیدن از

 :گفت و چرخوند خودش سمت

 

 ..بری میذارم شرط همین به اصال-

 

 :داد ادامه.... خندید صدا وبا

 

 کن شروع منتظرم-

 

 همون.....کرد متوقف صورتم نزدیک و اورد جلو رو صورتش و

 محکم رو چشمام...گرفت جون چشمام جلوی دوباره تصاویر

 فایده ولی نشه زنده برام خاطره اون دیگه تا دادم فشار هم روی

 می باعث بودن گرفته بازوهامو که بهنام دستای....نداشت ای

 تندتند..تگرف شدت قلبم ضربان..بیفتم روز اون یاد به بیشتر شدن

 می بهنام و موقعیتم همون توی کردم احساس.. کشیدم می نفس

 :گفتم التماس با..شد سرازیر اشکم..کنه اذیتم دوباره خواد

 

 ....باش نداشته کاری باهام کنم می خواهش...کن ولم خدا رو تو-
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 باسی بهم خواستم می ازش گریه با و..کردم می التماس پی در پی

 نرسونه

 

 بهنام صدای..شدم ساکت شد می وارد بهم که شدیدی تکونای با

 :برگردوند حال زمان به منو

 

 باش اروم...کنم اذیتت خواستم نمی من..توام با..ساقی..ساقی-

 کنی می اینجوری چرا.باش اروم کنم می خواهش..ساقی

 

 همتوج دیگه..گرفتم فاصله ازش قدرت با..دوختم بهش رو نگاهم

 :گفتم سکسکه با....بودم شده موقعیتم

 

 باشم راحت بذار-

 

 :گفت و زد موهاش توی چنگی کالفه و ناراحت بهنام

 

 نه؟ مگه ترسیدی من از تو-

 

 گفتم باالتماس و گرفتم ازش رو نگاهم
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 کنم می خواهش..بگم چیزی تونم نمی االن...برم باید..من

 

 :گفت و شد خیره بهم لحظه چند غم از پر چشمای با

 

 توه رسیدن ارامش به مهم....عزیزم بری تونی می-

 

 می..بود مسخره....گرفت شدت بغضم جملش این شنیدن با

 ازم رحمی بی و شدت با خودش که بده بهم رو چیزی خواست

 مبود کرده سعی مدت این توی که چیزایی....ارامش...بود گرفته

 هب دوباره نفرتم و بودن شده مرور برام دوباره امشب نیارم یاد به

 تحمل دیگه..شدم خارج اتاق از سرعت بودبه رسیده خودش اوج

 .....نداشتم رو بودن کناربهنام و اتاق اون توی موندن

 

 دهنمو اب تند.. تند استرس شدت از....بریده رو امانم دلشوره

 خونه در به که قدمی هر با..سردن سرد دستام...دم می قورت

 رسیدن تا دیگه االن......شه می تر بد حالم میشم تر نزدیک عمو

 فاصله بیشتر قدمی چند عمو خونه زنگ دادن فشار و در به

 رو عزیزانم دوباره تونم می ها قدم این کردن طی با.....ندارم

 -......کشم می اهی...ببینم
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 می عمو خونه در جلوی و میرم هم راهو بقیه اروم اروم

 زنگ روی و بردم باال دستمو...لرزه می دستام..ایستم

 ..اومد می بند داشت نفسم.....گذاشتم

 

 بله؟-

 

 چقدر..من خدای..خورد گوشم به که بود عمو زن صدای

 بگم تونستم نمی چیزی....دلتنگشم

 

 کیه؟-

 

 ایفون غر غر با عمو زن..کرد نمی حرکت دهنم توی زبونم بازم

 بار یه زحمت با..بود شده جمع چشمام توی اشک... گذاشت رو

 مخواست....نشد خبری کشید طول مدت یه....دادم فشار زنگو دیگه

 :گفت اخم با عمو زن و شد باز در که بدم فشار زنگو دوباره

 

 بله-
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 بند زبونش من مثل اونم..شد شوکه..افتاد من به نگاهش تا ولی

 مک کم ولی کرد نگاه بهم تعجب از باز چشمای با کمی...بود اومده

 :مگفت کردن گریه حال در..بود گرفته گریم....شد اوضاع متوجه

 

 سسالم

 

 :گفت لکنت با عمو زن

 

 ..خودتی؟ ساقی سا-

 

 دادم رو جوابش سرم حرکت با

 

 و کردیم می گریه همدیگه بغل توی..کشید بغلش توی رو من

 هر برای اوضاع گذشت که یکم..نداشتیم گفتن برای حرفی

 صورتم به نگاهی..شد جدا عموازم زن...شد تر عادی دومون

 :گفت و انداخت

 

 ....دخترم شدی عوض چقدر-
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 عوض عمو زن منم نظر به..کاویدم می صورتشو نگاهم با منم

 :فتگ و گذاشت کمرم پشت رو دستش.... شکسته و پیر..بود شده

 

 وایسادی در دم چرا....بیا...عزیزم تو بیا-

 

 ....افتادیم راه هم با و برداشت بود پام جلوی که رو ساکی و

 

 :گفت راه توی

 

 اینجا؟ اومدی که دونن می

 

 :گفتم و زدم لبخندی....کردم فرار کنه می فکر که فهمیدم

 

 گرفتن برام خودشون بلیط..بله-

 

 :گفت و کرد بهم متعجبی نگاه

 

 عمرم اخر تا کردم می فکر...میزد عموت که حرفایی با ولی-

 ببینم دیگه بار یه عزیزمو دختر تو نتونم دیگه
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 :گفتم و زدم لبخندی

 

 کنیم می صحبت تو رفتیم..مفصله-

 

 :گفت و زد لبخندی عمو زن

 

 که باش منو..ای خسته خیلی حتما...تو بفرما ما بفر...گلم باشه-

 دمش خوشحال انقدر دیدنت از ببخشید..کنم می پیچت سوال دارم

 شد پرت کال حواسم که

 

 قبال که بود جوری همون چیز همه...شدیم خونه وارد هم با

 هک بودن خونه این ادمای فقط..بود نکرده تغییر چیز هیچ.....بود

 رسیدیم که مبلی اولین روی...بودن شده عوض حسابی

 :گفتم و کردم نگاهش..نشست کنارم عمو زن..نشستم

 

 کنه؟ می چیکار مریم...کجان؟ مرتضی و عمو-

 

 :گفت و زد لبخندی عمو زن
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 تا چند....بیرون رفت تو پای پیش همین عموت...خوبن همه-

 و شینه می پارک توی باهاشون روز هر کرده پیدا دوست

 مه خیال و فکر..ره نمی سر حوصلش اینجوری..کنن می صحبت

 بیکاریاشم..خونه می درس که هم مرتضی.سراغش میاد کمتر

 اگه ساقی.....زندگیشه و خونه سر مریمم..عموت مغازه میره

 ...اومدی تو بفهمن

 

 فکر از منم دل شد باعث که زد حرفو این ذوقی چنان با عمو زن

 بشه حالی یه دیدنشون دوباره

 

 از پر لبخندی با...ببینم مریمو تر زود خواست می دلم خیلی

 :گفتم هیجان

 

 اینجا بیاد بگین بگیرین تماس مریم با میشه عمو زن-

 

 :گفت و زد لبخندی عمو زن

 

 چند این توی بچم مریم...بکنم کارو همین خواستم می خودمم-

 زنم می زنگ بهش االن..کرد می یادت و بود نگرانت دائم وقت
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 رفت تلفن سمت به و شد بلند و

 

**** 

 

 مدتی این توی....کردیم می صحبت و بودیم نشسته هم دور همه

 یکدست عمو موهای..بودن کرده تغییر کلی بودمشون ندیده که

 ریز چروک از پر عمو زن پیشونی و چشما دور..بودن شده سفید

 قطف..بودن نکرده چندانی تغییر مرتضی و مریم ولی.....بود شده

 جا حسابی من دیدن از شون همگی....بودن شده تر الغر یکم

 اومده دیدنشون برای من که شد نمی باورشون و بودن خورده

 بدون که مدتی این و من درباره چیزو همه همگی حاال ولی...باشم

 دونستن می بودم گذرونده اونا

 

 چیکارا مدت این توی اونا دونستم می تقریبا منم...

 اون از عمو....بود عجیب خیلی براشون من ازدواج.....کردن

 شنگاه وقتی و بود فکر توی دائم بود شنیده حرفامو که موقعی

 دونستم می....نشه چشم تو چشم باهام کرد می سعی کردم می

 ....میشه کارش این باعث که شرمندگیه احساس

 

 که این با شوهرش...خوابید من پیش گذشتها مثل مریم شب اون

 و داشت دوست مریمو خیلی..بود اقا واقعا ولی داشت معلولیت
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 شوهرش های محبت که انگار هم مریم....دونست می رو قدرش

 دش می کرد می بهش که هایی نگاه از و بود گذاشته تاثیر روش

 بودم وشحالخ خیلی بابت این از..داره دوسش که فهمید

 

 هی.بودیم کشیده دراز هم کنار و زمین روی مریم سابق اتاق توی

 :چرخیدم مریم سمت به و کشیدم اهی

 

 کرده رو روزا اون هوای دلم چقدر-

 

 :گفت و کشید اه من مثل هم مریم

 

 نه..فکری نه...بود خوب وقتا اون چیز همه چقدر....تو مثل منم-

 بودیم راحت چقدر... ای غصه

 

 :گفتم و زدم لبخندی

 

 هستی؟؟ راضی زندگیت از

 

 خیلی..دیدی که شوهرمم..خوبه خیلی چیز همه..خیلی...اره-

 مدونستی نمی..بود تو برای نگرانیمون فقط....داره خوبی اخالق



 

 

 بخوان نگاهم از
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  469  

 اذیتت ترسیدیم می همش..طوره چه زندگیت و کنی می چیکارا

 ...دیگه بد خیال و فکر تا وهزار بکشن کار ازت خیلی...کنن

 

 :گفت شیطنت با و زد لبخندی

 

 یم غصه اینجا ما..نه؟..بودیم اشتباه در..خیلی که این مثل ولی-

 :گفتم و خندیدم بردهمنم می دل اونجا خانم و خوردیم

 

 بهنام از دلبری؟اونم..خوشه دلت..بابا برو-

 

 :داد ادامه و کشید عمیقی نفس مریم

 

 حالی چه خونه اومد تو بدون بابا وقتی دونی می-

 اگه..زد حرف باهاش شد نمی روز چند تا..بود داشت؟وحشتناک

 بعضی...مینداخت راه فریاد و داد پرسیدیم می تو درباره چیزی

 قرمز چشماش بیرون اومد می وقتی و اتاقت توی رفت می وقتا

 خوبی دار امانت میگفته همیشه بابا..میگفت مامان..بودن قرمز

 از شه نمی باورت...کرده خونوادش فدای برادرشو دختر و نبوده

 بابا ندیدم وقت هیچ..نبوده شادی خونه این توی رفتی تو که وقتی

 بابا نگاه ها مدت از بعد امشب ولی..باشه شاد یا بخنده دل ته از

 شده راحت بابتت از خیالش کنم می احساس..دیدم شاد رو
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 :گفتم و زدم لبخندی

 

 حس وجود تمام با رو شادی ها مدت از بعد امشب منم-

 اینجام که خوشحالم خیلی..کردم

 

 :گفت و کرد کوچکی اخم مریم

 

 خوشحالی؟ واقعا تو ساقی-

 

 خیلی اونجا بودم رفته که اوایل اون..مریم دونی می..اره االن-

 وزبهر اومدن با کم کم ولی..کرد می اذیتم خیلی بهنام..بود سختم

 فرستاد من به کمک واسه بهروزو خدا..شد برعکس چیز همه

 

.... 

 

 صحبت دری هر از و نخوابیدیم صبح تا شب اون

 دتم یه که انگار..بود کرده ارومم خیلی مریم با صحبت....کردیم

 باهاش من تا شده پیدا کسی االن و نداشتم صحبتی هم طوالنی

 تا برگشت راه..گذشت باد و برق مث روز سه...بزنم حرف
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 لیو بیان بدرقم برای خواستن می همه....رفتم عمو با رو فرودگاه

 هک فهمیدم..برسونه منو تنها خواد می گفت صریحی لحن با عمو

 گذشت سکوت به کمی راه توی... کنه صحبت باهام خواد می

 :کرد صحبت به شروع عمو ولی..

 

 بخشیدی؟ منو عمو...ساقی-

 

 :گفتم و گذاشتم عمو شونه روی رو دستم.....لرزید دلم

 

 نداشته بابای شما..ببخشم رو شما من...عمو حرفیه چه این-

 اومدم می بودم ناراحت ازتون اگه من...من دار اختیار....منین

 دیدنتو؟

 

 :دادم ادامه..نگرانمه دونستم می..کرد من به غمگین نگاهی عمو

 

 و خونه اون به رفتن منم قسمت...جنگید شه نمی قسمت با عمو-

 راضیم زندگیم از خیلی االنم....بود خونواده اون پسر ازدواجبا

 

 :گفت عمو

 



 

 

 بخوان نگاهم از
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  472  

 راضی؟ و خوشحال زندگیت از که کنم باور-

 

 از من عزیزین واسم خیلی که خودتون جون به شاهد خدا عمو-

 گذاشت که همین اصال..خوبه خیلی بهنام..راضیم خیلی زندگیم

 نیست؟ خوبیش دهنده نشون خودش دیدنتون بیام

 

 هاشون خوبی و بهنام خونواده به راجع عمو با فرودگاه خود تا

 موقع و....کنم برطرف هاشو نگرانی خواستم می..کردم صحبت

 خوندم عمو نگاه از ارامشو شده پیاده

 

**** 

 

 با راهو این اینبار ولی....برگشتم راه نوی و هواپیما توی االن

 می..عزیزانم بابت از راحت خیالی با...رفتم می رغبت و میل

 و بیام تونم می دوباره من و خوبه حالشون که دونستم

 هک بود عجیب..بودم بهنام مدیون رو شادی این همه و...ببینمشون

 امبر و.بود شده تنگ هم بقیه برای دلم..بود شده تنگ براش دلم

 خانواده کنار داشتم دوست گاهی روز سه اون توی که بود جالب

 که االن و میشدم دیوونه داشتم بهروز دوری از...باشم جدیدم

 پرتو اقای خونه توی خواست می دلم بود فرود حال در هواپیما

 این توی..دیدم می بهروزو تر زود چه هر من تا اومد می فرود
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 پرسیدم می بهروزو حال و بودم تماس در باهاشون مدام مدت

 یدهخر واسش بازی اسباب کلی...نداشتم دوریشو طاقت دیگه ولی

 می واسش چیزی یه بیرون رفتم می مریم با بار هر..بودم

 ور بهنام کادوی ولی بودم خریده چیزایی یه هم بقیه برای..خریدم

 یباتقر خاکستری بلوز یه...بودم کرده انتخاب خاصی وسواس با

 شده کار خاکستری چرم هاش سرشونه روی که اندامی

 . بیاد بهش خیلی کردم می احساس..بود

 

 شده هگرفت حالم....نیومده استقبالم برای کسی که بود عجیب برام

 اینجا بهنامو داشتم انتظار چرا که گفتم می بیراه و بد خودم به..بود

 اکسیت سمت به و....درک به.. گفتم لب زیر و کشیدم اهی.....ببینم

 ردمک احساس ان یک.. رفتم بودن ایستاده فرودگاه بیرون که هایی

 بازومو کسی واقعا ولی بودم شده گیج......شدم کشیده که

 گاهن دستا صاحب به و چرخوندم رو نگاهم.....بودم ترسیده..کشید

 بهنام به چشمم که بدم فحش تا کردم باز رو دهنم همزمان و کردم

 .افتاد

 

 نمی جواب کنم می صدات چی هر کجاست؟چرا حواست معلومه

 دی؟
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 حرفش این شنیدن با بودم شده خوشحال دیدنش از که این با

 با...بودم نکرده توجهی بی بهش عمد از که من...شدم ناراحت

 :گفتم حرص

 

 هشنید اگه.....نشنیدم خوب...کنی می برخورد طلبکارا مثل چرا-

 بشم تاکسی سوار برم کشیدم نمی رامو که بودم

 

 تر نزدیک بهش کمی.. کشید خودش طرف به مو بازو

 :گفت کالفه....شدم

 

 ....انگار نه انگار تو ولی کردم صدات خیلی..ببخشید-

 

 دمکر احساس...دویده دنبالم که فهمید شد می زدنش نفس نفس از

 و کردم اروم لحنمو....رنجوندمش خودم از و کردم روی زیاده

 :گفتم

 

 بخیر خوبی؟رسیدنم..نداره اشکالی-
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 راچ دونم نمی..شد خیره چشمام توی ثانیه چند برای.. زد لبخندی

 می صورتمو جز به جز چشماش با..کرد می نگام اینطوری

 :گفت و کشید داری صدا نفس......کاوید

 

 تگذش سخت و طوالنی خیلی روز سه این..اینجایی که خوشحالم-

 

 :گفتم و زدم لبخندی

 

 دونین می قدرمو بیشتر اینجوری..خوبه این-

 

 مدست از رو ساک و اورد جلو رو دستش..شد تر رنگ پر لبخندش

 :گفت و گرفت

 

 هب حواست که تویی این...دونستیم می رو تو قدر همیشه که ما-

 منتظرتن همه که بدو هم حاال.نیست اطرافت

 

 خوشحال واقعا دیدنش از....کردم حرکت دوشادوشش خنده با

 هب عادت یا است عالقه خاطر به دلتنگی این دونستم نمی....بودم

 .....دو هر شاید...بودم می راست رو باید خودم با...دیدنش
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 می رانندگی متعادل سرعتی با بهنام و بودیم شده ماشین سوار

 روی رو دستش و زد لبخندی..کرد بهم نگاهی گشت بر...کرد

 داپی بدی احساس..شد داغ بدنم...داد فشار کمی و گذاشت پام رون

 پا پیش جزئ مسائل این و شدم زنش که این باور هنوز...کردم

 و ردمک حرکت کمی...بود سخت برام زناشوییه مسایل ترین افتاده

 من حرکت متوجه...کردم نزدیکتر ماشین در به رو خودم

 اروم و...کرد نگاه بهم شده باریک چشمای با و برگشت....شد

 ....کشید پس رو دستش

 

 هک صدایی با...کنم عوض جو کردم سعی..شدم ناراحتیش متوجه

 :گفتم نلرزه کردم می سعی

 

 شده ذره یه براش دلم..کنه می چیکار بهروز-

 

 :گفت و زد پوزخندی

 

 .....بودم بهروز جای من کاش-

 

 :گفت عصبی لحن با بعد و
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 و کرده بازی حسابی روز چند این اون...نباش بهروز نگران-

 نوشون دل توی اب میذارن بابا و مامان مگه...گذرونده خوش

 بخوره تکون

 

 این..کرد روشنش و برد ماشین پخش سمت به رو دستش بعد

 خودم کار از..بشه صحبت هم باهام نداشت دوست دیگه یعنی

 نداشتم هم بهنامو رفتارای این تحمل ولی بودم ناراحت

 

**** 

 

 خالی وسایلمو داشتم..بودم چمدونم کردن باز مشغول اتاقم توی

 توی بودمو خریده بهروز واسه که پشمالویی خرس...کردم می

 یاد زبهرو کادوهای دیدن با...کردم نگاهش لبخند با و گرفتم دستام

 بهنام....دیدمش روز سه از بعد و خونه توی اومدم که افتادم وقتی

 دمش منتظر در پشت و شدم پیاده... کرد پارک خونه در دم ماشینو

 من به نگاهی..ایستاد کنارم بهنام....کنه باز رو در و بیاد تا

 می پا اون و پا این بهروز دیدن برای بیتاب که انداخت

 :گفت و زد پوزخندی..کردم

 

 بهروز حال به خوش-
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 از...شد خونه وارد چمدونم با من از قبل و کرد باز رو در و

 مهم برام بدم نشون کردم سعی ولی بود گرفته حرصم دستش

 گریه صدای که رفتم می ساختمان سمت به عجله با نیست

 گریه دل ته از انچنان..شد ریش دلم..شنیدم خونه توی از بهروزو

 می سست داشت زانوهام که کرد می هق هق و کرد می

 عجله با و رسوندم ساختمان در به خودمو طور چه نفهمیدم..شد

 یم صداش بابا دیگه که پرتو اقای بغل توی بهروز...کردم بازش

 و مامان نگاه.. کردم سالم بلندی صدای با..کرد می گریه کردم

 :داد رو سالمم جواب و زد لبخندی مامان..افتاد من به بابا

 

 هالک روز چند این بچه این که بیا..اومدی خوش....دخترم سالم-

 کرد گریه بس از شد

 

 :گفتم و رفتم بهروز سمت به

 

 مامانی پیش بیا..گلم نکن گریه..مامان عزیز سالم-

 

 پسر این خدایا.....چرخوند من سمت به رو سرش بهروز

 اب و بودن شده ریز گریه شدت از چشماش..بود من کوچولوی

 از هک بود اشک قطره قطهره و بود گرفته لبشو پشت هم بینیش

 شنیدن با.....پایین اومد می و خورد می سر تپلش لپای روی
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 توی کرد پرت رو خودش و گرفت اوج گریش من صدای

 در منم اشک گریش هق هق و بغضش دین با...بغلم

 گریه میون و کردم می بوسش..گرفتم بغل محکم بهروزو..اومد

 ......کنم ارومش کردم می سعی

 

 یم کنم فکر..نخورد جم بغلم توی از گرفت خوابش که وقتی تا

 بعضی بود خواب که هم االن....بذارم تنهاش و برم بازم ترسید

 توی کنارش رو خرسش.....کرد می هق و هق خواب توی اوقات

 وزبهر...بیارم اب پارچ یه تا رفتم در سمت به و گذاشتم تختش

 اب از پر پارچو....خواست می اب و شد می بیدار شبا جدیدا

 نارک از....افتادم راه اتاقم سمت به و توش ریختم یخ یکم و کردم

 هنوز بود معلوم...بود روشن اتاقش چراغ...شدم می رد بهنام اتاق

 می برخورد سرد باهام بودم رسیده که وقتی از...بیداره

 خریده براش که لباسی یاد.....شده ناراحت ازم بود مشخص..کرد

 مه و بدم بهش رو هدیش هم تا بود فرصت بهترین....افتادم بودم

 هک بهنام لباس با و گذاشتم تختم کنار پارچو...بیارم در دلش از

 اتاقش سمت به بودمش گذاشته خوشگل کادویی جعبه یه توی

 یزچ همه....کردم لباسام به نگاهی...ایستادم اتاقش در پشت...رفتم

 بود زانوم زیر وجب یه تا که مشکی ساپورت یه..بود مرتب

 تا هک خفاشی استینای با شل یقه مشکی بلوز یه با بودم پوشیده

 نگت دامن یه مثل تنگ تنگ باسن زیر تا کمر از و بود گشاد کمر

 هکرد جمع سرم باالی کلیپس با موهامم......چسبید می باسنم به

 دستم..رهب باال نفسم به اعتماد و بشم تر اروم تا کشیدم نفسی..بودم
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 بهنامو صدای..زدم در به ضربه چند و بردم در سمت به رو

 :گفت که شنیدم

 

 بله-

 

 شلوارک یه و تنگ مشکی تیشرت یه با بهنام... کردم باز رو در

 شکمش روی تاپش لپ و بود کشیده دراز تختش روی مشکی

 و شدم اتاقش وارد.... نشست صاف تختش روی من دیدن با..بود

 :گفتم

 

 حتما گفتم بود روشن اتاقت چراغ دیدم....بخیر شب-

 بدم بهت اینو بیام......بیداری

 

 گرفتم سمتش به رو جعبه و کردم دراز رو دستم و

 

 و باشم خونسرد کردم سعی ولی..داد می عذابم داشت خیرش نگاه

 محبت بهم اینهمه اون که حاال.....نکنم خراب چیزو همه دوباره

 و روی زیاده دیگه این ببینم رو خانوادم بود داده اجازه و کرد می

 :گفتم و زدو لبخندی..کنم اذیتش من که بود رویی پر
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 شد خسته بگیریش؟دستم خوای نمی-

 

 احساس ولی...دیدم رو خوشحالی برق نگاهش توی لحظه یه

 ودب گرفته خندم..بده نشون تفاوت بی خودشو خواد می که کردم

 رو دستش....دارم حسی همچین که ندم نشون کردم سعی ولی

 :گفت و....گرفت ازم جدی خیلی رو جعبه و کرد دراز

 

 ممنون-

 

 خودمو ولی..نداشتم ازش برخوردو این انتظار....بودم شده ضایع

 :گفتم و داشتم نگه شاد

 

 نمک می فکر ولی...دونستم نمی سلیقتو.....یباد خوشت امیدوارم-

 بیاد بهت

 

 ضایعتر یعنی این از بیشتر موندن دیگه گه نمی چیزی دیدم

 :گفتم و زدم لبخندی باره دو....شدن

 

 شب....بخوابم برم من خوب-
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 کممح و شد کشیده شدت با که بود دستم بخیر شب بگم اومدم تا

 شستهن کنارم که انداختم بهنام به نگاهی گیج..تخت روی شدم پرت

 تمدس بهنام ولی شم بلند دوباره کردم سعی.....زد می لبخند و بود

 رو دستش و خودش به چسبوند منو بار این و کشید دوباره رو

 که دونستم می......فشرد سینش به منو و هام شونه دور انداخت

 دنکر خرد با بود مساوی فرارم برای تالش....کنم فرار تونم نمی

 رفتار خونسردی با کردم سعی..دوباره قهر و بهنام اعصاب

 انعطاف کمی باید و بودم زنش االن من...چی که باالخره..کنم

 تالشی دیگه دید که بهنام..نشستم اروم جام سر...دادم می نشون

 :گفت کنم نمی فرار برای

 

 چه تو اخه.ندیدیم؟ رو همدیگه حسابی و درست امروز میدونی-

 تحویلم ربیشت برگشتی داشتم امید..اونجور که رفتنت..هستی؟ زنی

 بگیری

 

 :گفتم..کنه می شوخی باهام داره که فهمیدم لحنش از

 

 ته....داشتی نگه دور ازم خودتو کردیو اخالقی بد خودت خوب-

 می ما پیش و اومدی می باشی اتاقت توی وقت تمام که این جای

 ...بگیرم تحویلت و ببینمت بیشتر تا نشستی
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 :گفت و داد فشار بازوم دور محکم دستشو

 

 بود شوهری و زن یای تحویلگیر اون از منظورم-

 

 برد پایین باال بار سه دو ابروهاشو و

 

 :گفتم و زدم راه اون به خودمو

 

 فهمم نمی منظورتو-

 

 :گفت و زد لبخندی

 

 هم از که مدت یه از بعد شوهرا و زن وقتی دونی نمی واقعا-

 می تحویل رو همدیگه جوری چه بینن می همو دوباره و دورن

 گیرن؟

 

 پس هوا.....زنه می رو حرفا این که داره منظوری فهمیدم

 :گفتم... نیفتاده اتفاقی تا زدم می جیم جوری یه باید..بود
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 برم خوام می اجازت با هم حاال..ندارم دونستنش به ای عالقه-

 بخوابم

 

 روی از کردم می سعی قدرت با داشتم...شم بلند کردم سعی و

 روی و کشید خودش سمت به منو محکم بهنام که شم بلند تخت

 ور سرم...کنم چیکار باید دونستم نمی خجالت از...نشوند پاهاش

 :گفتم و انداختم پایین

 

 خوابم..ام خسته خیلی..برم بذار..بهنام کنی می اینجوری چرا-

 میاد

 

 :گفت و زد لبخندی

 

 چیزایی یه باید......دامادیما و عروس تازه یعنی ما....نچ..نچ..نچ-

 نباشی بلد اگه البته.....بدم یادت رو

 

 ارفش صورتم به کمی و گذاشت صورتم طرف دو رو دستاش بعد

 به نگاهم شد باعث کارش این با....کنم بلند رو سرم تا اورد

 شده من توی تغییر اینهمه باعث چی دونم نمی..بکششه پر سمتش

 العملی عکس کنه می که کارایی برابر در شد می باعث که بود

 ....باشم کاراش ادامه منتظر تا کنه ترغیبم حسی یه و ندم نشون
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 کرده کالفم عطرش بوی...بودیم شده خیره هم به دو هر

 غرق چشماش توی و کشیدم عمیقی نفس..بودم بوش عاشق..بود

 سر رو نگاهش و کرد کوچیکی اخم.....شد کالفه نگاهش.....شدم

 لباش روی نگاهم ثانیه چند برای منم.......لبام روی داد

 می نگاه حس این با لباش به که بود بار اولین..لغزید

 و شدن باز هم از لباش...اومدن خوشگل نظرم به چقدر....کردم

 نگران....شد می نزدیک صورتم به اروم اروم صورتش

 یم بدتر شدنش تر نزدیک با و رفت می باال قلبم ضربان..شدم

 دوست وجودم توی حسی یه ولی کنم فرار داشتم دوست....شدم

 پیروز حس همین نهایت در و...بدم ادامه و بمونم داشت

 رتمصو توی نفساش...شد متوقف صورتم نزدیکی صورتش...شد

 به رو مخمورش نگاه..کرد می رو و زیر رو دلم و خورد می

 جلو انقدر کردو نگاهی لبهام به دوباره و....اورد چشمام سمت

 لبهاش گرمی از..شدم داغ...گرفت قرار لبهام روی لبهاش تا اومد

 نظرم به بار اولین برای.. ای دیگه چیز هر یا.. خجالت از یا بود

 من ولی بوسید می منو...شدن بسته خودکار چشمام.بود شیرین

 داشت ترس لعنتی حس همون....نداشتم رو باهاش همراهی توان

 بهنام... دادم فشار هم به محکم رو چشمام.....اومد می سراغم به

 تریبیش شدت با و کرد بیشتر صورتم طرف دو رو دستاش فشار

 ههمیش برای و االن همین باید..بود اومده بند نفسم.....بوسیدم می

 دستام..کم همراهی باهاش کردم سعی...کردم می مقابله ترسم با

 باعث بهروز گریه صدای که گردنش دور بندارم تا اوردم باال رو

 .....بپرم جا از فنر مثل شد
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 کنه می گریه داره بهروز وای-

 

 :گفت کالفه بهنام

 

 ....اه-

 

 :گفتم شم بلند کردم می سعی که همونطور

 

 برم باید..ترسیده حتما-

 

 :گفت و انداخت بهم حسرتی از پر نگاه بهنام

 

 چی؟ من پس..نشدم سیر هنوز من ولی-

 

 :گفتم و نیاوردم خودم روی به

 

 بخیر شب....بخوابی خوب-
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 روی رو لبهاش کشید رو دستم دوباره بهنام که شدم خیز نیم و

 ....کوتاه بوسه یه.. گذاشت لبهام

 

 بعد تا...بری تونی می حاال-

 

 اتاقش از سرعت با من و کرد رها رو دستم حرف این گفتن با و

 .....شدم خارج

 

 از که دیروز از........میشم بیهوش دارم خستگی شدت از که وای

 این توی..رسم می خونه کارای به دارم سره یه برگشتیم ایران

 هنوز بهنام و بهروز...بود کرده پر خاک و گرد رو جا همه مدت

 می برق جا همه....انداختم خونه دور تا دور به نگاهی.....خوابن

 همیشه....شدد بلند بهروز صدای که چیدم رو صبحانه میز....زنه

 هب...زنه می صدا منو گریه با..همینجوره شه می بیدار که موقعی

 اوردمش تختش توی از نوازش و ناز با و رفتم اتاقش سمت

 لماتوک بعضی االن..کنه می پیدا گسترش داره لغاتش دایره..بیرون

 ......گه می شکسته پا و دست

 

 ابو-

 

 خواد می اب شدم متوجه
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 مامانی؟ شده تشنت...بدم اب پسرم به بریم..مامان عسل چشم-

 

 لویج ابو لیوان...شدیم اشپزخونه راهی هم با بوسیدمو لپشو بعد

 صدای که دادم می اب بهش اروم اروم و بودم گرفته دهنش

 شنیدم سرم پشت از بهنامو

 

 بخیر صبح سالم-

 

 :گفتم و زدم بهش لبخندی و برگشتم

 

 بخیر صبح شدی؟سالم بیدار ا-

 

 :گفت و د ز لبخندی

 

 خوابید شه می شما صدای و سر این با مگه-

 

 :گفتم
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 و ورد به نگاه بیدارم؟یه کی از من دونی می..تنبلی چقدر..بابا ای

 فهمی می بندازی برت

 

 :گفت و انداخت اتاق اطراف به نگاهی

 

 ....نباشید خسته....زنه می برق جا همه چقدر-

 

 و کشید عقب رو خوری ناهار میز های صندلی از یکی بعد و

 :گفت نشست می که همینطور

 

 کنم کمکت شم بیدار کردی می صبر-

 

 :گفتم و نشوندم بهنام کنار خوریش غذا صندلی روی بهروزو

 

 می خودت زحمتشو که مونده خودت اتاق....نشده دیر هنوز اتفاقا-

 طوره؟ چه..رسم می بهروز خودمو اتاق به منم..کشی

 

 نمی پلک و بود شده خیره بهم....گرفت خاصی رنگ نگاهش

 تکون چشماش جلوی رو دستم...بود کرده کج هم رو سرش..زد

 :گفتم و دادم
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 می..ها داره نیومد اومد تعارف گن می..کجاست حواست..اقا..ای-

 کنی می کمکم نگی خواستی

 

 امهاد..کنه می فکر چیزی به داره بود معلوم ولی گفت نمی چیزی

 :دادم

 

 بهنام؟ خوبی-

 

 :گفت و زد لبخندی بهنام

 

 گفتی؟ چی شدی متوجه-

 

 :گفتم و کردم بهش نگاهی گیج

 

 باشه وحشتناکه؟خوب اینقدر اتاقت کردن مرتب یعنی..اره-

 کنم می تمیزش خودم..نکن

 

 :گفت و کرد جمع لباش روی از رو لبخندش
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 می تکرار دائم اشتباهو جمله همون..کنی می تکرار داری بازم-

 کنی

 

 :گفتم....زدم می گیج واقعا اینبار

 

 بگی؟ تر واضح شه می کنم نمی درک منظورتو کن باور-

 

 شیدک و گرفت دست توی رو دستم..اورد سمتم به رو دستش بهنام

 صدای...کردم کارو همین منم...بشینم کنارش صندلی روی تا

 بی بهنام..خواست می میزو روی نمکدون و بود اومده در بهروز

 :بهشگفتم داد نمکدونو حوصله

 

 دهنش کنه می است نشسته..اینو بهش نده

 

 رو دستم دوباره بهنام که بگیرم ازش نمکدونو تا شدم بلند و

 :گفت..بشینم کرد مجبورم و گرفت

 

 من با شد چیزیش اگه....شه نمی هیچیش نترس..بابا ای-
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 :گفتم و دادم تکون سری

 

 کنی؟ می رو اینکارا چرا میگی حاال...بهنام تو دست از-

 

 :گفت کالفه

 

 نکردیم؟ عقد ما مگه....ساقی ببین-

 

 :گفتم اروم

 

 چرا خوب-

 

 :گفت

 

 درسته..دیگه شوهریم و زن االن ما یعنی

 

 :داد ادامه که نگفتم چیزی و انداختم پایین رو سرم

 

 نه یا درسته-
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 ....اره.. دادم جواب سر با

 

 :گفت و گرفت دستاش توی رو دستم

 

 چی؟ یعنی اتاقت و اتاقم گی می که این پس خوب-

 

 یعنی..کردم نگاهش و اوردم باال رو سرم سریع

 :گفتم و کردم هم تو ابروهامو.....منظورش

 

 کارو این تونم نمی من....بهنام کنم می خواهش-

 االن..یعنی..یعنی...بکنم

 

 :گفت و زد لبخندی بهنام

 

 اتاقامون بعد به این از خوام نمی من...ساقی هستی چی نگران-

 فهمیدی؟..باشه جدا
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 به نسبت جدیدی احساس یه که این وجود با..بودم شده عصبی

 زود هنوز نظرم به باهاش شدن اتاق هم ولی بودم کرده پیدا بهنام

 نزدیک موقع که احساسی و داشتم من که شرایطی با اونم..بود

 و گرفتم خودم به ملتمس نگاهی..میداد دست بهم بهم بهنام شدن

 :گفتم

 

 منیست شرایطی توی من...بده فرصت بهم کنم می خواهش بهنام-

 باشم کرده قبولش کامل و باشم اومده کنار ازدواجمون با که

 

 :زد داد..بشه عصبانی تا بود کافی حرفم همین

 

 ...تو یعنی..تو باشم؟یعنی کرده قبولش چی یعنی-

 

 مکث کمی...بده ادامه رو حرفش تونست نمی عصبانیت شدت از

 :گفت و کرد

 

 نه؟ نداری قبول منو با ازدواج-

 

 به حق...کردم می حل موضوعو جا همین باید ولی بودم ترسیده

 :دادم جواب جانب
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 نیست یادت..نداشتم انتخابی حق من-

 

 دبای و بود اومده در حرصم ولی بودم نگفته رو جمله این کاش ای

 صندلیش روی از شد قرمز صورتش..کردم می خالی رو خودم

 :گفت و شد بلند

 

 الحا..درسته..کردی نمی انتخاب منو داشتی انتخاب حق اگه پس-

 که حرفی از که کنم می کاری....بچرخیم تا بچرخ اینجوره که

 برای ای اینده چه کارت این با دونی نمی..بشی پشیمون زدی

 می منو روی اون دوباره بعد به این از...زدی رقم خودت

 نادیده عشقمو.....گرفتی نادیده منو محبت..بینی

 رامب دیگه..کردی له حرفت این با غرورمو شخصیتمو...گرفتی

 هچ که ببین منو و باش منتظر بعد به این از....ساقی نداری وجود

 خواهی بازنده که تویی وسط این و برم می لذت زندگیم از طور

 بود

 

 عصبانیت با.....شد زمین پخش که کرد رها جوری رو صندلی و

 بدون بیرون لباسای با ربع یه از بعد و رفت اتاقش سمت به

 ولی بودم شده پشیمون کارم از....بیرون زد خونه از خداحافظی

 اروم بگذره که یکم:....گفتم خودم با..بود شده که بود کاری

 با دونستم نمی ولی..کردم اروم خودمو کمی خیال این با...میشه
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 وجودم میشه باعث که کنه می کارایی اینده در بهنام کارم این

 ......بگیره اتیش

 

**** 

 

 از..ردخو زنگ خونه تلفن که بود گذشته بهنام رفتن از ساعتی دو

 بهروز با و نداشتم کاری حوصله بود شده دعوام بهنام با وقتی

 ازیب بازیاش اسباب با بهروز.. تلویزیون روبروی بودم نشسته

 می نگاه بفمم تلویزیون از چیزی که این بدون منم کرد می

 .....کردم

 

 بله-

 

 پیچید گوشی توی ازاده شاد صدای

 

 نزدی؟ ما به زنگ یه و اومدی...معرفت بی سالم-

 

 :گفتم و زدم لبخندی

 

 خوبه؟ خوبی؟شوهرت...جون ازادی سالم-
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 کوچولوی بهروز..بهنام..چطورین شما...خوبیم ما ممنون-

 خاله؟خوبین؟

 

 می داری؟چیکارا خبر سیروس و شیال از..تشکر خوبیم هم ما-

 خوبن؟..کنن

 

 دش قرار....کردم می صحبت شیال با االن همین..نیستم خبر بی-

 دیدنتون اونجا میایم شب بدم خبر بهت

 

 ینا توی نداشتم دوست ولی بود شده تنگ براشون دلم که این با

 :گفتم پس کرد شد نمی کاری..خونمون بیان شرایط

 

 شده تنگ خیلی براتون دلم....کردی خوشحالم خیلی.. وای-

 ..منتظریم....بود

 

 رو همدیگه شب پس خوب....بود شده تنگ براتون دلمون هم ما-

 بینیم می

 

 خداحافظ فعال پس..گلم باشه-
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 خداحافظ..ببوس بهروزو-

 

 با و شدم بلند مبل روی از...کردم قطع رو تلفن و کشیدم اهی

 برسم کارام بقیه به تا رفتم اکراه

 

**** 

 

 با مدت این توی چی هر..بود نمونده چیزی مهمونا اومدن تا

 تر کالفه لحظه هر و داد نم جواب گرفتم می تماس بهنام موبایل

 اشپزخونه توی..نداشت حد که بودم خورده حرص انقدر.....میشدم

 دکلی چرخیدن صدای که بودم قاشقا و بشقاب کردن اماده مشغول

 بودسالمی بهنام..رفتم در سمت به ذوق با....شنیدم در توی رو

 کردم بهش

 

 سالم

 

 که این بدون..نداد هم رو بهم کردن نگاه زحمت خودش به اصال

 ولی شدم دلخور که این با....رفت اتاقش سمت به بده رو جوابم

 اهکوت دارم مشکل باهاش بفهمه کسی نداشتم دوست که این برای

 :گفتم و رفتم دنبالش و اومدم
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 داریم مهمون-

 

 :گفت بهم نگاه بدون

 

 نداشتیم مهمون خونه؟اگه اومدم چی برای حاال کردی فکر-

 گذروندم می خوش داشتم هنوز و خونه اومدم نمی حاالحاال

 

 بست سرش پشت هم رو اتاقش در و رفت اتاقش سمت به و

 

 :گفتم و انداختم اتاق بسته در به نگاهي حرص با

 

 خان بهنام برات دارم-

 

 اینقدر این که حاال....کردم فکر خودم با و انداختم باال اي شونه

 پس کنن مي فکر دربارمون چي دیگرام که این به نسبت خیاله بي

 ..بخورم؟ حرص چرا من
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 غولمش بهروزم..بودم نشسته تلویزیون جلوي بیخیال ساعت نیم

 بازیهاشو اسباب از یکي و اومد مي هم گاهي از هر و بود بازي

 چي فهمیدم نمي من که گفت مي چیزي یه.... داد مي من نشون

 روي لبخندي که شد باعث در صداي..رفت مي دوباره و گه مي

 در تنهایي از شد مي باعث اومدنشون حداقل....بشینه لبهام

 وارد ازاده همه از اول....کردم بازش و رفتم در سمت به.....بیام

 کرد روبوسي باهام لبخند با و شد

 

 خوبي؟..خانم عروس سالم-

 

 :مگفت..دونست مي کجا از این..انداختم پایین رو سرم زده خجالت

 

 اومدي خوش..گلم خوبي سالم-

 

 شد وارد شیال هم سرش پشت..بشه داخل تا رفتم کنار و

 

 خوبي؟....خیر به رسیدن... سالم-

 

 :گفتم و زدم لبخندي
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 ...بفرمایید...خوبي تو..عزیزم مرسي...سالم-

 

 رو در همه از اخر و کردم احوالپرسي هم پژمان و سیروس با

 :پرسید لبخند با که شنیدم سیروسو صداي..شدم وارد و بستم

 

 کجاست؟ شادوماد این پس-

 

 :گفتم و کردم بهش نگاهي

 

 میاد االن..اتاقه توي-

 

 نیست بهنام از خبري دیدم...بودن مشغول بهروز با شیال و ازاده

 اب..شدم پشیمون بعد ولي کنم صداش برم کردم فکر لحظه یه

 رفک این با و...نیاد خواد مي.. بیاد خواد مي..درک به..گفتم خودم

 صداي که ریختم مي چایي داشتم....رفتم اشپزخونه سمت به

 ایيچ...کرد مي احوالپرسي و سالم بقیه با داشت که شنیدم بهنامو

 کرده تعرف همه به...شدم راهي پذیرایي براي و ریختم رو ها

 :گفتم و شدم خم بهنام جلوي...بودم

 

 چایي-
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 ينم کرد اشاره دست با توجه بي بندازه بهم نگاهي که این بدون

 روکا همین حتما کردم مي تالفي....شد گرفته حالم حسابي..خوره

 هب لبخند با..گرفته حرصم که ندم نشون کردم سعي...کردم مي

 :گفت شیال..نشستم کنارشون و رفتم ازاده و شیال سمت

 

 سرت شدیم خراب هم ما بودي رسیده راه از تازه..نباشي خسته-

 

 :گفتم و زدم لبخندي

 

 که کردین خوشحالم خیلي..بود کجا خستگي..حرفیه چه این-

 بود شده ذره یه براتون دلم..اومدین

 

 :گفت خنده با ازاده

 

 و عشق...بدجنس اي..چیه؟ بهنام با عقدت این جریان..راستي-

 نفهمیدیم؟ ما و بود کار تو عاشقي
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 حواسش ولي زنه مي حرف سیروس با داره بهنام کردم احساس

 هب رو.....خان بهنام موقشه..گفتم خودم با و زدم لبخندي..ماست به

 :گفتم ازاده

 

 فهمیدین؟ کجا از شما-

 

 :گفت و خندید دوباره

 

 ودب کرده تعریف تلفني پژمان براي شوقي و ذوق چه با بهنام-

 

 :گفتم

 

 ..نیست کار در هم عاشقي و عشق..نبوده جریاني-

 

 :دادم ادامه و بود کرده تیز گوشاشو که کردم بهنام به نگاهي

 

 کردیم ازدواج هم با بهروز خاطر به فقط و فقط ما-

 

 :گفت و کشید هم تو اخماشو ازاده
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 گي؟ مي جدي داري....حرفاستا اون از دیگه این-

 

 :گفتم محکم

 

 جدي جدي کنین باور...کنم مي شوخي درام میاد من به االن-

 باهام بهروز خاطر به بهنام دونم مي من که جایي تا....گفتم

 عالقه که اینه مطمئنم که چیزي خودمم مورد در..کرده ازدواج

 ندارم بهنام به اي

 

 بهم نگاهي کوتاه لحظه یه براي..پرید بهنام رنگ کردم احساس

 گرفت ازم نگاهشو سرع ولي انداخت

 

 گیج حسابي بود مشخص و انداختن هم به نگاهي شیال و ازاده

 دنکر جمع مشغول و شدم بلند کنم تمام بحثو که این براي..شدن

 شدم چایي لیواناي

 

 از رو شیال صداي که چیدم مي شامو میز داشتم اشپزخونه توي

 شنیدم سرم پشت
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 نه؟ کردین بحث بهنام با-

 

 :گفتم و زدم گیجي به خودمو

 

 کردي؟ فکري همچین چرا..نه

 

 :گفت و زد پوزخندي

 

 گ مي در به که تو دروغ حرفاي از..تون دو هر رفتاراي از-

 

 اموبهن حاال تا من...بهنام عصبي رفتار از..بشنوه دروازه تا فتي

 بودم ندیده ریخته هم به و کالفه اینجوري

 

 :گفت دوباره و شد ساکت ثانیه چند براي

 

 چیه؟ مشکلتون..بگو راستشو حاال-

 

 :فتمگ پس نکنم ضایع دروغام با خودمو این از بیشتر بهتره دیدم
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 مي فردا....کنم صحبت حسابي و درست باهات تونم نمي االن

 اینجا بیاي سر یه توني

 

 :گفت و زد لبخندي

 

 حتما-

 

 :گفت و گذاشت بازوم روي رو دستش بعد

 

 و دارم دوست خیلي کن باور ساقي..بدون خودن خواهر مثل منو-

 که کنم مي برات بتونم کاري هر...ببینمت ناراحت خوام نمي

 بشه بهتر زندگیت

 

 :گفتم لبخند با

 

 دونم مي-

 

 نفس دو هر و بود دستش توي بهروز دست که حالي در ازاده

 بشه تمام حرفمون شد باعث و شد اشپزخونه وارد زدن مي نفس
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 من..بود خودش شوهر کنار کسي هر..بودیم نشسته میز دور همه

 که بودیم نشسته جوري دو هر ولي بودیم هم کنار هم بهنام و

 کوچولو برخورد یه اگه و داره مسري بیماري یه یکي اون انگار

 نمي پایین گلم از غذا....گیریم مي هم ما باشیم داشته باهاش

 بازي غذاش با داشت اونم..بودم بهنامم متوجه مدت تمام....رفت

 :گفت خنده با سیروس...خورد نمي چیزي و کرد مي

 

 خورین؟ نمي چیزي رژیمین توي تا دو شما.....چیه-

 

 :گفت سریع بهنام

 

 میلي زیاد االن همین واسه کردم بندي ته یکم عصر من نه....نه-

 ندارم خوردن به

 

 :گفتم سریع منم

 

 بفرمایید شما..شم مي سیر چشم مي که رو غذا منم-
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 عوض بحثو شیال که بگه چیزي خواست و زد لبخندي سیروس

 ..پرسید سیروس باره در دوستاشون از یکي مورد در و کرد

 

 سر به سر پژمان و سیروس مدام برن مهمونا که شب اخر تا

 مي بود کسل و حرف کم که این از و ذاشتن مي بهنام

 :گفت مي سیروس..گفتن

 

 اومده؟ بند زبونت که کرده ناراحتت اینقدر گرفتن زن چیه-

 

 :داد مي ادامه خنده با پژمانم

 

 غمبرک و شدي پشیمون و زار اینجوري و اولشه حاال-

 دیگت سال دو به واي...زدي

 

 مي نشون و خط شوهراشون براي داد و جیغ با هم ازاده و شیال

 ها دهخن این ولي خندیدیم مي حرفاشون این با که این با....کشیدن

 که بو نیم و دوازده ساعت تا..داشتم خوني دل و نبودن دل ته از

 روبوسي باهام هم ازاده و شیال و کردن رفتن عزم مردا باالخره

 :گفت گوشم توي اروم رفتن موقع شیال..رفتن و کردن
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 اینجام صبح 44 ساعت فردا-

 

 :گفتم و زدم بهش لبخندي

 

 منتظرتم-

 

 بود خوابیده 44 ساعت بهروز....کردیم خداحافظي هم با و

 میزت مشغول..اتاقش توي چپید بقیه رفتن محض به هم بهنام......

 راحت خیال با تا کردم مي کارهامو همه باید..شدم خونه کردن

 کردم احساس که کردم مي خشک شامو بشقاباي......بخوابم

 هگوش با.....ندم اهمیتي کردم سعي...شنیدم بهنامو اتاق در صداي

 ادامه کارم به همچنان...میاد اشپزخونه سمت به داره که دیدم چشم

 یخچال از و برداشت لیوان یه و اشپزخونه توي اومد که دادم مي

 بود تابلو.....بود شده طوالني خوردنش اب....خورد و گرفت اب

 چه که بودم فهمیده االن تا دیگه...ده مي کشش داره عمدا کا

 خواد نمي ولي بگه چیزي یه خواد مي دونستم مي..داره اخالقي

 سعي ولي بردم مي لذت درون از.....باشه کننده شروع خودش

 ابشقاب..بود شده تمام تقریبا کارم..نیارم خودم روي به کردم مي

 اشپزخونه دور تا دور نگاهي و چیدم کابینت توي رو

 و کشیدم عمیقي نفس....بود شده مرتب و تمیز چیز همه..گردوندم

 و ادد خودش به حرکتي بهنام که بیرون برم اشپزخونه از خواستم

 سعي نمک بلند رو سرم که این بدون..ایستاد سینه به سینه روبروي
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 نگاهي با..شد سبز جلوم باز ولي برم بیرون طرف یه از کردم

 :گفتم پایین

 

 بخوابم برم خوام مي..ام خسته کنار برو-

 

 اپن روي لیوانو بهنام..کردم تعجب سردم و خشن لحن از خودممم

 :گفت و گذاشت

 

 دونستم نمي..بخوابي؟ بري خواي مي.....بابا نه-

 

 :گفتم و کردم اخمي

 

 چي؟ که وایسادي جلوم اینجوري..چیه؟ براي کارا این-

 

 :گفت و حرصشه از بود مشخص که زد لبخني

 

 عدب بپرسم دلیلشو ازت گفتم..بود جالب خیلي برام چیزي یه-

 بخوابم
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 داد ادامه...نگفتم چیزي

 

 منو که کني کرنا و بوق توي داره دلیلي چه بدونم میخواستم-

 شدي؟ باهام ازدواج به مجبور و نداري دوست

 

 :گفتم و زدم پوزخندي

 

 بگي؟ اینو که داشتي نگه اینجا منو-

 

 :گفتم و دوختم چشماش توي رو نگاهم

 

 بشنوي اي دیگه چیز داشتي دوست تو...گفتم واقعیتو خوب-

 

 :گفت و زد پوزخندي

 

 بیاري؟ در منو حرص خواستي نمي مطمئني-

 

 :گفتم و زدم لبخندي
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 درد و حرفا به داري و وایسادي گوش تو دونستم نمي اصال من-

 دي مي گوش ماها دالي

 

 مي..نداشتم باور هیچکدومشون ولي زدم مي داشتم رو حرفا این

 باهاش بازي لج و سرکشي ولي دارم بهنام به حسي یه دونستم

 :گفت اروم...بودم راضي کارم از و بود گرفته وجودمو همه

 

 اره؟ گفتي پسواقعیتو...نه

 

 :گفتم

 

 ..اره-

 

 که دیدم دستاشو.....شد سیاه نگاهش...شکست که کردم احساس

 :گفت و کرد صاف هاشو شونه گرفت باال رو سرش..شدن مشت

 

 متوجهم

 

 رفت و کرد بهم رو پشتش و
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 رفته رزود صبح بهنام....اومد کهشیال بود دقیقه ده و 44 ساعت

 کردم باز رو در لبخند با بودیم خونه توی بهروز منو و بود

 

 اومدی خوبی؟خوش..عزیزم سالم-

 

 :گفت لب به لبخند شیال

 

 خوبی؟ تو..سالم-

 

 و رفتیم مبال سمت به هم با...شد خونه وارد من تعارف با و

 :گفتم....نشستیم

 

 خوبه؟ سیروس....خبرا چه ب خو-

 

 :گفت و خندید

 

 ت..خوبه سیروسم..نشده ای تازه خبر که حاال تا دیشب از-
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 :گفتم و شدم بلند

 

 چایی؟ یا خوری می بقهوه....شکر رو خدا لخوب-

 

 نکش زحمت-

 

 خوری؟ می چی..نیست زحمتی-

 

 قهوه

 

 هوهق داشتم که همینطور...رفتم اشپزخونه سمت به و زدم لبخندی

 :گفت که شنیدم رو شیال صدای کردم می اماده رو

 

 کجاست؟ بهنام-

 

 :گفتم و کردم بهش نگاهی

 

 دانشگاه رفت کنم فکر.....بیرون رفت صبح-
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 :گفت متفکر شیال

 

 نه؟ مگه..قهرین شما-

 

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 

 تابلوییم؟ اینقدر...اره-

 

 :گفت و زد زورکی لبخند

 

 ....ولی.. خوب نه-

 

 :گفت و کرد مکث کمی

 

 هم با خیلی بودین نکرده ازدواج که قبال جون ساقی راستش-

 ولی...بود دیگه جور یه هم به هاتون نگاه..بودین خوب

 االح تا میشه باورت...بود غمگین خیلی بهنام و تو نگاه....دیشب

 بودم ندیده شکلی این بهنامو
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 و گذاشتم شیال خودمو بین میز روی رو شکر و قهوه حاوی سینی

 :گفتم و زدم لبخندی...نشستم

 

 دیگه است زمونه-

 

 :گفت اروم

 

 بدونم اقهرتونو دلیل میشه-

 

 :گفتم و زدم پوزخندی

 

 ...قهرمون دلیل.....قهرمون دلیل

 

 :گفتم و کردم بهش نگاهی

 

 لهحوص...بگم رو چبزا خیلی باید بگم قهرمونو دلیل بخوام اگه-

 داری؟ شنیدن

 

 :گفت و گذاشت دستم روی رو دستش...زد لبخندی
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 خوبیم شنونده من...معلومه-

 

 از...کردم چیز همه گفتن به شروع و خوردم رو ام قهوه از کمی

 عضیب....بودم نشسته کنارش که االن همین تا بهنام با اشناییم اول

 هک حرفام....بود دیدنی شیال العمل عکس گفتم می که رو چیزا

 :گفتم شد تمام

 

 دونی می چیزو همه دیگه حاال خوب-

 

 هوهق فنجونای و شدم بلند منم...رفت فکر توی و کشید اهی شیال

 گشتم بر بشقاب و میوه ظرف با و اشپزخونه توی بردم رو

 :گفت و انداخت بهم گیجی نگاه شیال....

 

 وضعیت خاطر به رو تو بهنام کنی می فکر واقعا تو ساقی-

 انتخاب کنی ازدواج ای دیگه کس با نداره دوست که این و بهروز

 کرده؟

 

 :بگفتم و زدم لبخندی
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 ...اره-

 

 :گفت و کرد بهم نگاهی جدی

 

 خیلی بهنامو..... ساقی دونی می..کنم نمی فکر اینطور من ولی-

 و....بوده دوست باهاش سیروس خودمم از قبل...میشناسم که وقته

 از دونم می بهنام درباره من که جایی تا..کرده تعریف ازش برام

 وایبخ راستشو یعنی.....شده عوض خیلی اینجا اومده تو با وقتی

 کنین ازدواج هم با شما زدیم می حدس همگیمون ما

 

 :گفت و خندید..کردم نگاهش گیج

 

 دونی یم.....متفاوتن خیلی بود تو با که بهنامی با تو از قبل بهنام-

 اینجا خوب که بود دوست زیادی دخترای با مجردیاش توی بهنام

 اول اینجا که دونی می....است افتاده پا پیش کامال موضوع این

 با کامل شناخت با بعد و کنن می زندگی هم با و شن می دوست

 همونطور نبود مستثنی قاعده این از بهنامم...کنن می ازدواج هم

 کار گم نمی... داشتن زیادی دوستای هم پژمان و سیروس که

 خیلی ازدواج از بعد که مهمه این ولی......اشتباهیه یا درست

 که پژمان و سیروس مورد در...شن می هاشون زندگی به پایبند

 ما اومده تو با وقتی از بهنامم مورد در....بینی می داری خودت
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 بهنام کهه بود جالب برامون...دیدیم می عینه به موضوعو این

 ودیب بچه پرستار یه فقط..نبودی همسرش تو..کرده تغییر چقدر

 سابق بهنام اون دیگه بهنام ولی کرد می کار خونش توی که

 می مشروب مهمونیا توی نه.....داشت رابطه دختر با نه..نبود

 ...بود شده عوض خیلی که اخالقش...خورد

 

 :گفت و زد لبخندی

 

 بهنام...کنی می اشتباه داری تو که مطمئنم من ساقی راستش-

 رو ازاده عروسی توی رفتارش هیچوقت..داره دوست واقعا

 شدم تو به بهنام عالقه متوجه من شب اون.....کنم نمی فراموش

 سارا به وقتی....بود عاشقانه بهت نگاهاش...نبودم مطمئن ولی

 زده ذوق خودش چقدر که خوند نگاهش از شد می نامزدشی گفت

 ....گفته اینو که است

 

 :گفتم سریع

 

 حال خواست می کارش اون با شب اون...کنی می اشتباه داری-

 بهنامم...بود اومده پسرش دوست با اون که نه..بگیره رو سارا

 نیاره کم خواست می
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 :گفت و کرد کوچولویی اخم شیال

 

 خودتم که دونم می...داری؟ اعتقادم زنی می که حرفایی به-

 کنی انکارش خوای می ولی داره دوست بهنام فهمیدی

 

 و تمگرف عصبی حالت با رو پیشونیم کنار و اوردم باال رو دستم

 :گفتم

 

 ونا که کارایی با....دارم نیاز عشقش به کردی فکر....فایده چه-

 صورت تونی نمی شیال...بیام کنار عشقش با تونم نمی کرده باهام

 گذشته خاطرات شه می نزدیک بهم وقتی...اومده سرم به چی کنی

 کنن می نفرت از پر وجودمو و میشن زنده برام

 

 :گفت و کشید بلندی اه شیال

 

 االن اون....کن قبول من از گمو می بهت که اینی....ساقی ببین-

 فراموش کم سعی و ببخشش....گذشته ها گذشته...شوهرته

 گیزند کنی بازی لج باهاش بخوای اگه..کنم می کمکت منم...کنی

 هم بهنامو سکه روی اون تو....کردی نابود خودتو

 بال و کرده که کارایی باش مطمئن....دیدی هم خوبیاشو...دیدی

 می سنگینی دلش رو که بوده غمی شدت از اورده سرت که هایی
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 یه به خواسته می و برگردونه داداششو تونسته نمی.....کرده

 ازش بود خوب باهات وقتی مگه...کنه سبک غمشو بار طریقی

 نبودی؟ راضی

 

 :گفت که کردم می فکر حرفاش به..نگفتم چیزی

 

 شنگه خودت برای تونی نمی دیگه کنی زدش دل رفتارت با اگه-

 کنی سعی اگه ولی.....دیش می دست از همیشه برای و داری

 میشه دنیا شوهر بهترین باش مطمئن بشی نزدیک بهش

 به نسبت بهنام..گم می دارم ازش که شناختی از اینو....واست

 ما زندگی ناال به نگاه...تره اروم و تر مهربون پژمان و سیروس

 ...االن ولی...داشتیم خودمونو خاص مشکالت هم ما نکن

 

 :گفت و شد بلند سریع....کرد ساعت به نگاهی

 

 هک االناس.....برم باید..نشستم ساعته 2 االن....شد دیر ساقی وای-

 خونه بره سیروس

 

 :گفتم و شدم بلند منم
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 بمون ناهارو خوب-

 

 :گفت و زد لبخندی

 

 ...بخوره غذا تنهایی نداره دوست سیروس که برم..ممنون-

 

 :داد ادامه و کرد مکثی

 

 از رو داری که چیزایی همه نذار...کن فکر خوب حرفام به ولی -

 روانپزشک یه من..داری که مشکلی مورد در..... بدی دست

 کی کنم می خبرت...گیرم می نوبت برات....دارم سراغ خوب

 بشه حل مشکلتم این تا برمت می دنبالت میان خودمم...

 

 :گفتم و زدم لبخندی

 

 مگه دیگه مونه می خودمون بین چیز همه شیال..فقط....ممنون-

 نه؟

 

 :گفت و زد لبخندی
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 به هم دکترت درباره....نباش چیزی نگران....گلم باش مطمئن-

 تا شم می دستت هم منم بعد به این خوبه؟از..گیم نمی چیزی کسی

 امشب از هم رو فعالیتم شروع....بسازیم رو زندگیت هم به

 دید خواهی

 

 :گفتم و کردم تشکری

 

 خبره؟ چه امشب مگه-

 

 :گفت و زد لبخندی-

 

 کنم صحبت سیروس با خوام می ولی نیار خودت روی به تو-

 دریا کنار بریم هم با همگی رو هفته اخر تعطیالت

 

 :داد ادامه و زد لبخندی

 

 هم به شما کردن نزدیکتر برای اول قدم میشه این و-
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 و کرد خداحافظی سریع نداد ادامه دیگه شیال.... نگفتم چیزی

 ..رفت

 

 درست نظرم به...کرده فکر خوب حرفاش همه به رفت که شیال

 رو بدیهاش شد می که داشت زیادی های خوبی بهنام....گفت می

 همب بارها اینو.....بود مهربون خیلی...گرفت نادیده خاطرشون به

 که بود این دیدم ازش که محبتی مهمترین و...بود کرده ثابت

 با رابطش درباره......برم خانوادش و عموم دیدن به داد اجازه

 توی رو رابطه این که نیست پسری دونستم می دیگه دخترای

 پسرای همچین بودن البته..باشه نکرده تجربه تجردش دوران

 دکر باهام که کاری ولی.... شمارن انگشت هم اونها که استثنایی

 می کوتاه باید ولی نداشتم ای چاره.....ببخشم تونستم نمی رو

 دب خاطرات تا کردم می سعی باید...کنم حفظ رو زندگیم تا اومدم

 روانپزشک کمک با که داشتم رو امید واین کنم پاک ذهنم از رو

 می نباید و داره دوسم بهنام دونستم می...بشه حل مشکلم این

 پر قلبش توی جامو دیگران تا بشه کمرنگ بهم عالقش ذاشتم

 دگیزن بهنام با باید اخر و اول که من....گرفتم رو تصمیمم....کنن

 دارم؟ نگه خودم واسه اونو حداقل که نبود بهتر پس کردم می

 

 دوست..افتاد مي ساعت به نگاهم لحظه به لحظه..بود شده شب

 قبول فروس پیشنهاد ببینم خواستم مي... ببینم بهنامو زودتر داشتم

 فتهپذیر دونستم مي بعید اخیر اتفاقات به توجه با...نه؟ یا کرده

 هم من و بود خوابیده تازه بهروز...بود شب 41 ساعت... باشه



 

 

 بخوان نگاهم از
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  525  

 نشسته مقابلش هم خودم و بودم کرده کم تلویزیونو صداي

 ودمب گرفته تصمیم....شنیدم در توي کلیدو چرخش صداي...بودم

 وعالقم بهش کم کم منم بعد تا بزنه حرف باهام بهنام اولش بذارم

 تلویزیون تماشاي غرق خودمو و نشستم جام سر پس....بدم نشون

 عکس ولي شده خونه وارد بهنام که شدم مي متوجه...دادم نشون

 ایدب اتاقش توي بره که این براي بهنام....دادم نمي نشون العملي

 که شنیدم مي پاشو صداي....شد مي رد من مقابل از و اومد مي

 سمتش به نگاهي شد نزدیک بهم که کمي...میاد سمتم به داره

 بازي رو ندیدنش نقش بخوام که بود ضایع خیلي... کردم

 نگاهش...کرد بهم نگاهي لحظه یه براي...کردم سالمي اروم...کنم

 اتاقش سمت به و داد رو سالمم جواب اروم اونم...بود خسته

 و ادبی تا کردم سرگرم تلویزیون با رو خودم ساعتي یک....رفت

 یدهخواب حتما...گرفت حرصم...نداره فایده دیدم ولي بگه چیزي یه

 يمسواک حوصله بي.کردم خاموش رو تلویزیون و شدم بلند...بود

 تهگرف که اي قیافه چقدر.....انداختم خودم به اینه توي نگاهي.زدم

 دلم توي...اومد بدم خودم از..بود برانگیز ترحم بودم

 مقصرش کشي مي چي هر....خودته تقصیر....گفتم

 با...شدم خارج دستشویي از و گرفتم اینه از رو نگاهم.....خودتي

 مي اب داشت و بود اشپزخونه توي که افتاد بهنام به چشمم تعجب

 االن تا که نبینه منو خواسته مي حتما...گرفت حرصم....خورد

 نخورده شام که این با....بود کرده زنداني اتاقش توي رو خودش

 بهش که این حس نه دیگه االن ولي بیاد تا بودم منتظرش و بودم

 صحبت باهاش داشتم دوست نه و داشتم رو خوره مي شام بگم
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 از ور صداش که میبستم رو در داشتم....رفتم اتاقم سمت به...کنم

 شنیدم در پشت

 

 ساقي-

 

 رو خودم سریع..نیاوردم خودم روي به ولي کردم ذوق درون از

 :گفتم بیرونو کردم پرت اتاق از

 

 بله-

 

 :گفت و دزدید ازم رو نگاهش

 

 بریم باهاشون کرده دعوتمون..گرفت تماس باهام سیروس امروز

 مسافرت

 

 :گفتم و دادم نشون خبر بي رو خودم

 

 کجا؟-
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 :گفت من به نگاه بدون

 

 نه گفتم من.... دریا کنار-

 

 ادامه هک بگم چیزي خواستم...شد گرفته حرفش این شنیدن از حالم

 داد

 

 کرد پافشاري خیلي سیروس ولي-

 

 :گفت خونسردي لحن با بعد

 

 این خاطر به ولي کني تحمل منو حضور توني نمي که دونم مي-

 جمع وسایلتونو هم حاال...کردم قبول نکنم ناراحت سیروسو که

 عازمیم فردا پس چون باش اماده و کن

 

 ..رفت و گرفت پیش در اتاقشو راه من به اهمیت بي و

 

 هباالخر که بودم خوشحالم ولي شدم ناراحت رفتارش از که این با

 اب بعد به این از...برداشته اون رو اول قدم و کرده صحبت باهام
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 تا باشم داشته برخوردي چه و کنم رفتار جوري چه که بود من

 ...برسم دلخواهم نتیجه به تر زود

 

**** 

 

 بهروزو خودمو نیاز مورد وسایل....بودم کرده اماده چیزو همه

 و بودم چیده رو صبحانه میز..بودم گذاشته جدا ساک دوتا توي

 از شیک و اماده هم بهنام که میدادم صبحانه بهروز به داشتم

 در جلوي رو ساک...بود دستش هم ساکش...شد خارج اتاقش

 خورد زنگ موبایلش که گذاشت ورودي

 

 سیروس سالم-

 

.... 

 

 کجایین؟.....ممنون

 

............. 

 

 .....ایم اماده ما اره...
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.......... 

 

 فعال...بینمتون مي پس باشه

 

 اشپزخونه سمت به و گذاشت شلوارش جیب توي رو تلفنش

 :گفتم و کردم نگاهش....اومد

 

 بخیر صبح...سالم-

 

 :گفت و کرد بهم متعجبي نگاه

 

 بخیر صبح...سالم-

 

 :گفتمگفتم و زدم لبخندی

 

 بخور صبحانه بیا-
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 ی رو به میکنه سعی ولی بیاره در شاخ خواد می بود مشخص

 مشغول....نشست روبروم و اومد حرفي بدون نیاره خودش

 با داره و کرده معذبش چیزی کردم احساس که بودیم خوردن

 رو گلوش باالخره....بگه بهم چیزی که میره کلنجار خودش

 :گفت زیر به سر و اروم و کرد صاف

 

 ساقي بگم بهت رو چیز یه باید-

 

 :گفتم و کردم بهش نگاهي

 

 شده چیزي-

 

 :گفت سریع

 

 ..سفر باره در..نه...نه-

 

 داد ادامه و کرد مکث کمی
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 چند همین فقط ولي باشي همسفر باهام نداشتي دوست دنم مي

 نزن جار اینقدر و نبر دوستام جلوي ابرومو.....کن تحملم روزو

 کردي ازدواج باهام زور به

 

 :گفت دردمندي با بعد

 

 پیششون دارم ابرو من-

 

 :گفت که بگم چیزي خواستم

 

 بشه تمام حرفام بذار-

 

 عمیقي نفس..بستم کنم اعتراض تا بودم کرده باز که رو دهنم

 :گفت و کشید

 

 که قفسي این از کنم مي ازادت بعدش بگذره که روز چند این-

 ساختم برات

 

 از رو پاکتي و برو جیبش توي رو دستش کردم نگاهش گیج

 گذاشت مقابلم میز روي و کرد خارج جیبش
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 :گفتم و کردم پاکت به نگاهی تعجب با

 

 چیه؟ این-

 

 :گفت و کشید عمیقی نفس

 

 یتتاذ وقت چند این که متاسفم....ایرانه به برگشتت بلیط این-

 فکر زدي که حرفایي به دائم روز چند این... توه با حق...کردم

 باشه جبري و عشق بدون که زندگي...گي مي درست...کردم مي

 می کار این با کردم می فکر بمن...... داشت نخواهد هم دوامي

 می فکر اشتباه ولی..دارم نگهت خودم پیش همیشه برای تونم

 ... شدی دور ازم بیشتر..کار این با......کردم

 

 :گفت درد پر صدای با

 

 که اونجوري رو زندگیت و ایران بري توني مي برگشتیم سفر از

 بسازي داشتي دوست
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 که کرد ترک رو اششپزخونه سرعتی چنان با زد رو حرف این

 .....کنم درک درست صحبتاشو نکردم فرصت حتی من

 

**** 

 

 وابخ بغلم توي بهروز...بودم نشسته ماشین توي افسرده و کسل

 فحر حوصله بود فهمیده قیافم از انگار که هم شیال و بود رفته

 بیرون به ماشین از رو نگاهش و گفت نمي چیزي ندارم زدن

 مشغول و بودن نشسته جلو هم سیروس و بهنام...بود دوخته

 اینقدر بهنام چرا بود عجیب برام....بودن صحبت

 حرفا اون راحت که شده خسته ازم زود اینقدر یعني....خونسرده

 بگو مشغول و نیست خیالش عین اصال هم االن و زد رو

 از بهنامو کردم مي حس که االن......بودم عصبي بخنده؟حسابي

 به رو نگاهم...بودم شده حریص داشتنش به نسبت دادم دست

 قمح در که بدیهایي وجود با....دوختم بود نشسته جلو که نیمرخش

 اهامب و بود بندي و قید بي پسر درسته....داشتم دوسش بود کرده

 مي کردم زندگي باهاش که مدتي این توي ولي کرد کارو اون

.... نبودیم؟ خونه یه توي هم با تنها مگه..بکنه کارا خیلي تونست

 بجز مدت این تو واقع در....بودم مي راست رو خودم با باید

 بد با ازدواجم فقط...بودم ندیده چیزي ازش محبت و احترام

 پاي بذارم تونستم مي اونم که شد انجام اخالقیهاش

 نکنه..داشت؟ دوسم واقعا یعني......سراغم اومد تردید...پاي؟.....

 اومد مي زیادي ونقیض ضد افکار...دم؟ مي فریب خودمو
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 افکار تا دادم تکون طرفین به رو سرم حرص با....سراغم

 چیزا این به فکر وقت حاال......کنم دور سرم از مزاحمو

 اعتراف ازش و کنم حفظش تا کردم مي تالشمو باید...نبود

 ...بگیرم

 

 و سمتش به کرد؟برگشتم مي صحبت باهام که بود شیال صداي

 :گفتم

 

 شیال؟ گفتي چیزي-

 

 :گفت و انداخت بهم نگاهي شیال

 

 شده؟ چیزي...نیست ما با که نداري؟حواستم حوصله چته؟اصال-

 

 :گفتم...نه یا نشست لبامم روي نفهمیدم که زدم لبخندي

 

 شنون مي صدامونو االن...گم مي بهت برسیم-

 

 :گفت و کرد سیروس به نگاهي شیال
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 کني؟ روشن ضبطو میشه..جان سیروس-

 

 :گفت و انداخت شیال به نگاهي اینه از سیروس

 

 عزیزم بخواه جون شما-

 

 و کشید اهي که افتاد بهنام به نگاهم......کرد روشن رو ضبط و

 اونم کردم احساس....کرد مشت اروم بود پاش روي که رو دستش

 .... درون از ولي ده مي نشون شاد رو خودش داره فقط

 

 :گفت و کرد بهم نگاهي شیال ضبط شدن روشن با

 

 شده؟ چي ببینم بگو...نمیشنون صدامونو دیگه حاال خوب-

 

 اه بلیط جریان و بود گفته بهم بهنام که چیزي هر و کشیدم اهي

 :گفت و کشید عمیقي نفس شیال شد تمام که حرفم...گفتم رو

 

 چیه؟ کارش این دلیل کني مي فکر خودت-
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 :گفتم

 

 نه؟..شده خسته ازم......کاراش تو موندم کن باور-

 

 :گفت و زد لبخندي شیال

 

 کني؟ مي فکر اینطور-

 

 کردم اذیتش خیلي....کرد فکر میشه هم اي دیگه جور مگه-

 

 :گفت و کرد نوازش اروم اروم بهروزو پاي شیال

 

 گرچه......کرده بهت عالقش خاطر به کارو این مطمئن من ولي-

 باشی فهمیده خودتم کنم فکر

 

 :گفتم و زدم پوزخندي

 

 نیفته؟ بهم چشمش و کنه دکم خواد مي که ایه عالقه چه-
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 :گفت خنده با و انداخت بهم خاص نگاهي شیال

 

 که تم کیو اومده؟اي خوشش تو چي از بهنام موندم من-

 رفته سرش کالهي چه دونه نمي..بهنام بیچاره.....صفره

 

 هر بهنام و سیروس....خندید بلند صداي با که کردم بهش اخمي

 ندچ براي بهنام نگاه.....کردن ما به نگاهي تعجب با و برگشتن دو

 روبروش به و برگشت بعد ولي موند ثابت صورتم روي لحظه

 :گفت و کرد شیال به نگاهي دوباره اینه از سیروس..شد خیره

 

 بخندیم هم ما بگین بلند..خبره؟ چه پشت اون-

 

 :گفت بلندش خنده از زده خجالت شیال

 

 ....سیروس خصوصیه-

 

 :گفت و زد لبخندي سیروس
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 واقعا؟-

 

 :گفت شیال

 

 گفتم مي وگرنه گفتش بلند نمیشه.....عزیزم کن باور-

 

 دوباره هم من و شدن شوخي و صحبت مشغول شیال سیروس

 پس...بود شیال با حق شاید...خودم خیال و فکر توي شدم غرق

 موضوع این به فکر از..کردم مي فکر هم احتمال این به باید

 هب رسیدن تا و اسونتره من کار باشه اگه اینطوري..زدم لبخندي

 ......داشت نخواهم چنداني راه هدفم

 

 حال بی و خسته....بود کرده رزرو خوابه دو ویالی یه سیروس

 قبل شیال...بود خوشگل و جور و جمع خیلی ویال.....شدیم وارد

 من به رو و انداخت اشپزخونه و اتاقا به سریع نگاهی همه از

 :گفت

 

 ..بزرگتره که اتاق این توی بذار وسایلتو...ساقی بیا-

 

 :گفت اومد می بهم کمک برای که حالی در و زد لبخندی بعد
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 کنیا؟ می چیکار روز چند این توی ببینم-

 

 هب رو بلند من به توجه بی شیال ولی انداختم بهش نگاهی گیج

 :گفت بودن شده وارد دست به چمدون بهنام با تازه که سیروس

 

 ....اتاق اون توی بذار خودمونو ساکای عزیزم-

 

 داد ادامه بهنام به رو و

 

 اینجا بذار وسایلتونو...شماست اتاق این... بهنام-

 

 اتاق وارد شیال سر پشت......کردم می درک رو شیال منظور تازه

 نفره دو خواب تخت اومد چشمم جلوی که چیزی اولین.....شدم

 ایدب روزو چند این که این تصور....بود اتاق وسط که بود بزرگی

 شیال... کرد می زدم خجالت کنم سر اتاق این توی بهنام کنار

 :گفت

 

 ماش واسه گفتم بزرگتره چون من....پسندیدی؟ اتاقو...طوره چه-

 اتاق اون برو نداری دوسش اگه ولی نفرین سه که
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 :گفتم و زدم لبخندی

 

 کردی لطف... خوبه خیلی..مرسی نه-

 

 و زد من به چشمکی شیال..شد اتاق وارد دست به چمدون بهنام

 :گفت سریع

 

 سیروس کمک برم من خوب-

 

 رو ما کاراش این با داره سعی فهمیدم می....شد خارج اتاق از و

 شدیدا ولی بودم خوشحال که این با....کنه تر نزدیک هم به

 نگاهش... پایین بیاد کرد می تقال بغلم توی بهروز...داشتم استرس

 اتاق توی تلویزیون میز روی کنترالی دنبال چشمش..کردم

 رو کنترال و رفت عجله با دیدم و زمین گذاشتمش...بود

 حس خودم روی بهنامو نگاه سنگینی.... زدم لبخندی...برداشت

 پیدا تالقی نگاهش با نگاهم و چرخیدم سمتش به..کردم

 حالت یه نگاهش ولی کرد می فکر چی به دونم نمی.....کرد

 خارج اتاق از و گرفت ازم رو نگاهش سریع....داشت خاصی

 شده دور ازم چقدر...کشیدم اهی و کردم نگاه خالیش جای به...شد

 بود
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 پیش رفتم شد تمام که کارم....شدم چمدونا کردن باز مشغول

 بهروز

 

 مامانی؟ کنی می چیکار-

 

 اورد باال رو کنترل و زد لبخندی و انداخت من به نگاهی بهروز

 :گفت و

 

 نانای-

 

 تا..کردم کارو همین بذارم اهنگ براش خواد می شدم متوجه

 دادن تکون به کرد شروع و ایستاد اونم شد بلند اهنگ صدای

 دموخو تونستم نمی که کرد می کارو این تند و تند انقدر..کمرش

 اونم...خندیدم می زدمو می دست براش.....نخندم و کنم کنترل

 هم شیال ما صدای با خورد می تکون بیشتر و بود شده تر هیجانی

 .....شد همراه باهامون و اتاق توی اومد

 

**** 
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 شامو هم دور همه...گرفت بیرون از سیروس شامو

 اخالقی بد به شروع بهروز که بود شده تمام شام تازه...خوردیم

 توی بردمش...خوابشه وقت که داد می نشون این..کرد

 ره اگه....انداختم تخت به نگاهی..کنم چیکار دونستم نمی....اتاق

 ودمب ایستاده مردد و دل دو.... بیفته بود ممکن ذاشتمش می طرفی

 شنیدم اتاقو در صدای که

 

 بفرمایید-

 

 :گفت سرع..شد اتاق وارد و کرد باز رو در اروم بهنام

 

 بگیرم مسواکمو اومدم-

 

 نمی بهنام و بودم کرده جابجاش چون...رفت ساکش سمت به و

 :گفتم دونست

 

 اینجا گذاشتم مسواکتم کردم خالی که ساکتو..اینجاست-

 

 کردم اشاره بود توش بهنام و خودم مسواک که لیوانی به و
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 رو سرش دید رو مسواک وقتی..کرد دنبال انگشتمو جهت بهنام

 رفت می اتاق از داشت....برداره رو مسواک تا رفت و داد تکون

 :گفتم که بیرون

 

 بهنام-

 

 :دادم ادامه...انداخت بهم نگاهی و برگشت

 

 بخوابونم؟ کجا بهروزو-

 

 :گفت و کرد بهم سفیهی اندر عاقل نگاه بهنام

 

 تخت روی خوب-

 

 :گفتم و زدم لبخندی

 

 بیفته روش از شب اگه ولی دونستم می خودمم که اینو خوب-

 زیاده که ارتفاعشم....بازه طرف دو از چی؟ببین
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 باالخره و کرد فکر کمی..چرخوند اتاق دور تا دور رو نگاهش

 :گفت

 

 هبلند خودش که طرف یه از. دیوار کنار کشیم می رو کاناپه این

 خوبه؟..میشه جلوش دیوار که هم دیگه طرف از

 

 و راحت کاناپه.....گفت می درست...کردم کاناپه به نگاهی

 بود عالی االن و مینشستن روش راحت ادم نفر 3 که بود بزرگی

 :گفتم و زدم لبخندی..کوچولو بهروز واسه

 

 کشی؟ می زحمتشو پس....عالیه-

 

 روز دو این توی بار اولین برای انداخت بهم دیگه نگاهی بهنام

 :گفت و زد لبخندی

 

 .....چشم-

 

 دستاش شد تمام که کارش...کرد کاناپه کردن جابجا به شروع و

 :گفت و زد کمرش به رو

 



 

 

 بخوان نگاهم از
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  545  

 خوبه؟-

 

 :گفتم و کردم تر رنگ پر رو لبخندم

 

 روی بذاریشون میشه اوردم خودشو بالش و پتو فقط....عالیه-

 کاناپه؟

 

 نتکو سری بهنام....کردم اشاره بودن بالش و پتو که جایی به و

 و کرد بهم نگاهی بعد....داد انجام بودمو خواسته که کاری و داد

 :گفت

 

 دیگه؟-

 

 کشیدی زحمت...همین-

 

 :گفت و برداشت رو مسواکش بهنام

 

 رفتم من پس خوب-
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 می چقدر ادم یه.......شد تر رنگ پر لبخندم...شد خارج اتاق از و

 چقدر عکس بر یا بخواد خودش اگه باشه مهربون و خوب تونست

 بخواد خودش اگه بازم..اخالق بد و خشن

 

 ...شد شاکي شیال که کشیدم اي خمیازه

 

 .....بخواب برو میاد خوابت که تو خوب-

 

 :گفتم زدم لبخندي

 

 نمیاد؟ خوابت تو..بخوابم برم بهتره.....خستم خیلي...اره-

 

 :گفت و کشید سرش باالی رو دستاش هم شیال

 

 بگی تو بودم منتظر ولی..خیلی..چرا-

 

 :گفتم..گرفت خندم

 

 بگی تو بودم منتظر منم...دیوونه-
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 :گفت و خندید هم شیال

 

 زجر جهت بی خودمونو...دیگه ما هستیم هایی مسخره چه-

 خوبه؟..نداریم دیگه رو تعارفا این..... دادیم

 

 :گفتم و خندیدم

 

 عالیه-

 

 غرق که بهنام و سیروس به نگاهي و شد بلند مبل روي از شیال

 :گفت و زد پوزخندي کرد بودن فوتبال

 

 نمیشین مردا این باشه داشته فوتبال صبحم فردا تا اگه...اوف-

 میرسه بهشون چي موندم من...میبینن

 

 :گفتم و خندیدم منم

 

 اینجورین؟ مردا چرا جدیا....واقعا-
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 :گفت و کرد ما به نگاهي برگشت سیروس

 

 که يمسائل این مشغول فکرتونو خواد نمي بخوابین برین..برین-

 ..بکنین گنجه نمي درکتون توي

 

 :گفت و کرد اخمي شیال

 

 ما؟ یا فوتباله به حواست..باش اینو-

 

 :گفت لجه از پر میداد نشون که لحني با بعد

 

 بریم..هست جا همه گوششون...میشناسه خدا رو مردا شما-

 این هب کردن نگاه ایستادنو اینجا از بهتر که بخوابیم بریم..ساقي

 درکمونه از خارج چیزاي

 

 :گفت و کرد بلندي خنده عمدا بعد

 

 .....سختیه کار کودکانه دنیاي درک واقعا-
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 يعمیق نفس.....رفتیم اتاقامون طرف به شیال با و زدم لبخندي

 :گفتم کشیدمو

 

 خالي پژمان و ازاده جاي-

 

 :گفت و کشید نفسي من مثل هم شیال

 

 هک این مثل ولی بیان خواست می دلشون خیلی.. شد حیف....واقعا

 میان شد تمام کاراشون اگه گفتن..داشته کار خیلی پژمان

 

 :گفتم و زدم لبخندی

 

 بیان که انشاهللا

 

 شدیم جدا هم از بخیر شب گفتن با و گفت انشااللهی هم شیال

 

 سمت به سریع..دونه می خدا که بودم خسته انقدر...شدم اتاق وارد

 رو و زیر لباسامو....رفتم بودم چیده توش رو لباسامون که کمدی
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 ینا....کردم پیدا بود نظرم مد که رو خوابی لباس باالخره تا کردم

 بلند شلوار و تاپ یه...بود تر پوشیده خوابام لباس بقیه از لباسم

 با ودب سفید رنگشون....داشت فرفری کوتاه استینای تاپه..بود

 یه موهامم کردم عوض لباسمو سریع..توش ریز صورتی گالی

 و نرم تخت چه که وای...تخت توی خزیدم و بافتم شل طرفه

 همه استرس که نکشید طولی ولی.. کردم کیف...بود راحتی

 می اتاق همین توی باید اونم...افتادم بهنام یاد...کرد پر وجودمو

 بهروز که رو کاناپه....شد جوری یه دلم توی..کجا؟ ولی خوابید

 روش بشه که نداشت هم فرشی هیچ اتاق...بود کرده اشغال

 می تخت روی مطمئنا......تخت موند می...خوابید

 هب خودمو بودم بیدار اگرم اومد وقتی گرفتم تصمیم...خوابید

 بودم مطمئن... بخوابه کجا بگیره تصمیم خودش تا بزنم خواب

 بودیم تنها که خودمون خونه توی.....رسونه نمی ازاری بهم

 بود محال دیگه سیروس و شیال حضور با اینجا..نکرد کاری

 تا بستم رو چشمام و کشیدم عمیقی نفس..کنه کاری بخواد

 یرهدستگ چرخیدن صدای که بود گذشته چقدر دونم نمی.....بخوابم

 و شد اتاق وارد اروم که دیدم بهنامو چشمام الی از..شنیدم رو در

 اون و پا این کمی...بود شده زوم من روی نگاهش...ایستاد مردد

 در توش از لباسی و رفت کمد طرف به بعد ولی کرد پا

 سریع..رفت شلوارش سمت به که دیدم رو دستش.....اورد

 صدای..گذشت کمی..نبینم چیزی تا دادم فشار هم روی چشمامو

 قیعمی نفس..کرد مکثی...... شد نزدیک تخت به که شنیدم پاشو

 استرسم...خوابید تخت روی اروم و برد باال رو پتو بعد کشید

 یه برای.....بکشم نفس بودم کرده فراموش که بود شده زیاد انقدر
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 مطمئنن که کشیدم داری صدا نفس.....شدم می خفه داشتم لحظه

 گهب چیزی بهنام داشتم انتظار.....کردم بودنم بیدار متوجه بهنامو

 ومار..نگفت چیزی و کرد حرکتی بهنام دیدم تعجب کمال در ولی

 خوابیده راحت و بود کرده بهم پشتشو بهنام..کردم باز چشمامو

 که کرد ثابت بهم کارش این با.....بردم لذت کارش این از..بود

 نیست مردی هیچ مطمئنن...میذاره احترام بهم و قائله ارزش برام

 خودش بتونه اینطور و بخوابه هست هم همسرش که زنی کنار که

 مممص و زدم لبخندی...باشه نداشته باهاش کاری و کنه کنترل رو

 و چرخیدم منم....بیارم دست به رو دلش زودتر چه هر تا شدم

 ......برد خوابم راحت خیال با اینبار و. کردم بهش رو پشتم

 

***** 

 

 تا..بود همینطور همیشه..کردم باز رو چشمام بهروز صدای با

 می خواب از من شد می بلند ازش صدایی کوچکترین

 هک افتاد بهنام صورت به نگاهم کردم باز رو چشمام تا.......پریدم

 اول......بود خواب توی من صورت از سانتی چند فاصله با

 زدم لبخندی...اومد یادم چیز همه گذشت که کمی ولی ترسیدم

 توی اومد بودن بهنام همسر حس که بود بار اولین این...

 کنم شروع روزمو بهنام چهره دیدن با صبحا که این از...وجودم

 تخت توی نو.....دادم قوسی و کش رو بدنم...اومد خوشم

 ودب رفته کنار روش از پتو.....دیدم می کامل بهنامو االن..نشستم

 اولین..داد دست بهم خاصی حس یه...بود پیدا برهنش باالتنه و
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 دیدن از همیشه...نیومد بدم مرد یه برهنه بدن از که بود بار

 بود نیومده که بدم االن ولی..شد می بد حالم برهنه مردای

 تا چرخوندم رو سرم...کشیدم خجالت خودم فکر از....!!!!هیچ

 اروم...بود صبح 2 ساعت کردم ساعت به نگاهی....نبینم بهنامو

 خواب از داشت تازه.. بهروز سراغ رفتم و بیرون اومدم تخت از

 که حمامی طرف رفتم و برداشتم رو لباسام.......شد می بیدار

 باال و زدم شونه موهامو...کردم عوض رو لباسام و بود اتاق توی

 طرفش دویدم..شد می بلند داشت بهروز صدای....بستم سرم ی

 لبغ بهروزو..بشم بهنام شدن بیدار مانع تا کردم می عجله باید..

 ......شدم خارج اتاق واز برداشتم رو وسایلش.. گرفتم

 

 سعي مدت این توي..گذشت مي بهروز و من بیداري از یکساعتي

 یتاذ رو بقیه صدا و سر که کنم بازي جوري بهروز با بودم کرده

 کرده پف چشماي با....بود شیال شد بیدار که نفري اولین......نکنه

 به نگاهي...بیرون اومد اتاق از خاروند مي بازوشو که حالي در

 :گفت و کرد ما

 

 بخیر صبح سالم-

 

 :گفتم و زدم بهش لبخندي
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 ...بخیر هم تو صبح

 

 و کرد بهم نگاهي برگشت رفت مي دستشویي سمت به داشت

 :گفت

 

 نیست؟ کسي

 

 :گفتم و زدم لبخندي

 

 خوابه باش راحت نه-

 

 شقیاف اومد بیرون دستشویي از وقتي.... رفت و داد تکون سري

 ندهخ.....بود شده کمتر خیلي چشماش پف...بود کرده تغییر کلي

 :گفتم و کردم اي

 

 و دست بري شي بیدار خوابه سیروس تا همیشه باید تو شیال-

 بشوري رو صورتت

 

 :گفت و خندید
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 شدم؟ بیدار چي واسه حاال کردي فکر پس-

 

 بیشتر خندم.......دونه مي چیزو همه خودش شدم متوجه

 و کرد بغل محکم بود بازي مشغول که بهروزو اومد...شد

 ...بوسید

 

 بخورم؟ لپتو....عسلم بگردم دورت الهي..خاله عزیز-

 

 بازي بهروز با انقدر.....گرفت بهروز لپ از کوچولو گاز یه و

 پیدا بهنامم و سیروس کله و سر که خندیدن بلند بلند و کرد

 :گفت غر غر با سیروس...شد

 

 میادا تو صداي فقط..خبرته چه..شیال-

 

 :گفت و کرد سیروس به نگاهي شیال

 

 بخوابي؟ که اینجا اوردي رو ما...چنده؟ ساعت میدوني-
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 ربخی صبح سالم بهنام..نگفت چیزي و داد تکون سري سیروس

 و بهنام نوبت حاال...بهروز طرف رفت و گفت جمع به بلندي

 غرق لذت با منم..سرشون روي بذارن رو خونه که بود بهروز

 که شنیدم رو شیال صداي...شدم بهروز و بهنام بازي تماشای

 :گفت

 

 بخوریم؟ چي قراره صبحانه سیروس

 

 :گفت سریع سیروس

 

 هر بکش زحمت شیال...خرید میرم االن..نبود یادم اصال واي-

 بشم اماده من تا کن لیست رو الزمه جي

 

 :گفت ایستادو شد بلند بهنام

 

 بپوشي خواد نمي تو...میرم من-

 

 :گفت بلند و اتاق توي رفت بهنام به توجه بي سیروس ولي

 

 خوبه؟..خري مي تو بارم داره؟یه فرقي چه-
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 و دستش داد بود بهروز مال که رو توپي..نگفت چیزي دیگه بهنام

 بود من کنار که اي نفره یه مبل روي و اومد هم خودش

 .....نشست

 

 خندلب دیدن با که انگار..زدم لبخند و کردم بهش نگاهي برگشتم

 :گفت باشه کرده پیدا جرات من

 

 راحتي؟ اینجا-

 

 خوبه..اره-

 

 چیزي ولي کنه صحبت داره دوست بود مشخص..داد تکون سري

 :تمگف..بود قرمز قرمز چشماش..کردم نگاهش.....نداره گفتن براي

 

 نخوابیدي؟ خوب مگه....قرمزه؟ اینقدر چشمات چرا-

 

 :گفت و زد لبخندي
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 نه-

 

 :گفتم تعجب با

 

 واقعا؟چرا؟-

 

 ناگفتني حرفاي از پر که نگاهي.. کرد بهم عجیب نگاهي

 :گفت و کشید اهي....بود

 

 عوض در ولي....نبرد خوابم شد عوض جام کنم فکر.دونم نمي-

 بودي خواب غرق حسابي که تو

 

 :داد ادامه..انداختم پایین رو سرم زده خجالت

 

 میري؟ خرگوشي خواب میدوننستي-

 

 :گفتم و زدم لبخندي
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 خواب اوقات بعضي..گفت مي بهم همیشه عموم دختر مریم..اره-

 بعد ولي میزده حرف باهام و بیدارم کرده مي فکر اون ولي بودم

 خوابم میشده متوجه

 

 :گفت سریع بهنام

 

 بعدش ولي کردم فکرو همین دیدم چشماتو که اولش منم اتفاقا-

 

 :گفتم و کردم نگاهش...نداد ادامه رو جملش

 

 خوب؟-

 

 :گفت و داد تکون رو سرش

 

 من به اینهمه تو بود ممکن غیر....خوابي فهمیدم دیگه هیچي-

 ...بشي خیره

 

 از..چرخوند بهروز سمت به رو سرش و کرد تمام رو جملش

 صبح تا فهمیدم حرفاش این با...بود اومده خوشم بینمون بحث

 :گفتم و زدم امیزي شیطنت لبخند.... کرده مي نگاه منو داشته
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 بودم؟ خواب مطمئني-

 

 هی...شده گیج حرفام از بود مشخص.....کرد بهم نگاهي برگشت

 :گفت و انداخت باال ابروشو

 

 بودي؟ بیدار که بگي خواي نمي-

 

 :گفتم خونسرد

 

 کني؟ مي فکر چي تو-

 

 :گفت تردید با

 

 ....پس....بودي بیدار اگه خوب-

 

 داره داد مي نشون چشماش....خورد رو حرفش ادامه یکدفعه ولي

 و.. کردم نگاهش تعجب با من اینبار کنه مي مخفي رو چیزي یه

 :گفتم
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 چي؟ پس-

 

 از بود معلوم که کشید نفسي...شد چیز همه متوجه من گیجي از

 :گفت و زد لبخندي....اسودگیه سر

 

 ایدب صبح تا گي مي راستشو نیست؟اگه قرمز چشمات چرا پس-

 ....باشي بوده بیدار

 

 چیزي ولي کردم نگاهش تردید با.....زد الکي حرفو این فهمیدم

 بهروز با بازي مشغول باز و شد بلند مبل روي از....نگفتم

 هزار..کرده مخفي ازم رو چیزي بودم مطمئن....من ولي.....شد

 خودم و بمونم بیدار امشب گرفتم تصمیم...زد سرم به خیال و فکر

 !!!!چیه موضوع فهمیدم مي شاید...بزنم خواب به رو

 

 

 

 کنار بریم هم با تا شدیم اماده و خوردیم رو صبحانه*****

 از دبو باری اولین....نبود زیاد خیلی دریا تا ویال فاصله.....دریا

 دریا به چقدر هر......دریا کنار میرفتم اینجا بودیم اومده وقتی

 احافتض واقعا...زنا پوشش از تر زده خجالت من میشدیم نزدیکتر
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 بی اون نه دیدم ولی منه مثل اونم ببینم کردم شیال به نگاهی..بود

 ...مناظره از بردن لذت و کردن نگاه مشغول خیال

 

 زا که این با......نشستیم و کردیم انتخاب رو جایی یه باالخره

 بودم ناراحت اینم از ولی کشیدم می خجالت داشت وجود که جوی

 می نگاهش گاهی از هر....و میبینه رو زنا این داره بهنام حاال که

 اب اطرافش به توجه بی اون ولی ببینم رو العملش عکس تا کردم

 کردم سعی و اومدم کنار خودم با....بودن صحبت گرم سیروس

 بهروز....ببرم لذت چیز همه از و ندم نشون حساسیت اینقدر

 طرف به هم با و گرفتم رو دستش....بازی اب بره داشت دوست

 اب توی و کرد می بازی اب وشوق ذوق با انقدر.....رفتیم اب

 از کل به حواسم.....بخورمش داشتم دوست که زد می دست

 گذشت که کمی.....بودم بهروز مشغول و بود شده پرت اطرافم

 مانداخت نگاهی بودن وسایلمون که جایی به..افتاد بقیه به یادم

 شیال از.. چرخوندم اطراف رو نگاهم..کردم تعجب..نبود کسی..

 اب داشت ما از تر اونطرف کمی بهنام ولی نبود خبری سیروس و

 لباس افتضاح العاده فوق دخترا....کرد می صحبت دختر تا دو

 بود گفت میشه که بود تنشون ای تیکه دو های مایو..بودن پوشیده

 یه اب بهنام و خندیدن می داشتن دخترا...نداشت فرقی نبودشون و

 دیدم هیکدفع که گفت می بهشون چی دونم نمی داشت بند نیم لبخند

 دخترا نشون منو اشارش انگشت با و من طرف برگشت

 خون...گفتن چیزی خنده با و کردن من به نگاهی دخترا....داد

 و فاسد دخترای اون از بود مشخص..خورد می خونمو
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 اخم با..رفتم بهنام طرف به و کردم بغل بهروزو سریع...جلفن

 :گفتم و کردم بهنام به نگاهی

 

 نه؟..گذره می خوش خیلی بهت داره انگار-

 

 :گفت و کرد ظریفی اخم بهنام

 

 چیه؟ منظورت-

 

 امبهن که گفتن بهنام به چی دونم نمی دخترا بگم چیزی اومدم تا

 کرد می حلقه من شونه دور رو دستش که حالی در و کرد اخمی

 باالخره شد باعث که....گفت بهشون چیزی خودشون زبون با

 دخترا فهمید شد می امر ظاهر از که این وجود با....برن دخترا

 ولی بود کرده محلی بی بهشون بهنام و بهنام سراغ بودن اومده

 با..بودم شده عصبی بهنام دست از و بودم کالفه چرا دونم نمی

 به اخم با و..نشستم روش و رفتم اندازمون زیر سمت به حرص

 گاهن.....امد سمتم به زیبا لبخند یه با بهنام...انداختم نگاهی بهنام

 :گفتم و کردم نگاهش..بود دوخته بهم خیرشو

 

 گذره می خوش بهت داره اینقدر که خوشحالم-
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 :فتمگ حرص با..گفت نمی چیزی و بود خیره بهم لبخند با همچنان

 

 بودیم؟ ندیده حاال تا..چیه-

 

 :گفت و شد تر رنگ پر لبخندش

 

 باره اولین اینجوری ولی...بودمت دیده.. چرا-

 

 :گفتم عصبی لحنی با بودم کرده جمع لبامو که حالی در

 

 جوری؟ چه مثال-

 

 :گفت و خندید

 

 ....فهمیدم تازه االن رو چیزی یه-

 

 :داد ادامه که کردم بهش سوالی نگاهی

 

 میشی ناز خیلی کنی می حسودی وقتی-
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 جیب توی دستاشو..برد باال ابروهاشو...زد رو حرف این

 به خیره و ما به پشت...شد دور ما از اروم اروم و کرد شلوارش

 موهای با باد..نشست لبام روی لبخندی.....ایستاد اب کنار دریا

 و زمان از تماشاش محو من و کرد می بازی پشتش پر و لخت

 ......شدم غافل مکان

 

 از بعد 5 ساعت....نداشتم ایستادن توان دیگه که بودم خسته انقدر

 نمي که داشتم کار انقدر من ولي بودن خواب بقیه..بود ظهر

 دوست......بودم شسته تازه بهروزو لباساي...بخوابم تونستم

 شورمب لباساشو است همه براي که لباسشویي ماشین توي نداشتم

 گچن انقدر لباساشو.. بشورمشون دست با شدم مجبور همین واسه

 یه رواش میني داشتن واقعا بود گرفته درد دستام که بودم انداخته

 اتاق سمت به اروم.....فهمیدم مي اینو حاال من که بود نعمتي

 خواب غرق بهروز و بهنام..کردم باز رو در و رفتم خواب

 به بهنام...کشیدم دراز تخت روي و کشیدم اي خمیازه...بودن

 اليح در فاصله این توي دیدنش با..بود خوابده بودم من که سمتي

 داشتم دوست....رفت ضعف دلم بود شده هم معصوم خواب تي که

 یه...نداشتم کارو این جرات ولي بکنم موهاش توي رو دستم

 لحظه یه براي و یکبار کرد مي وسوسم دائم درونم چیزي

 ولي.  بردم موهاش سمت به رو دستم اروم...کنم لمس موهاشو

 تمودس لرزش...شد متوقف دستم سرش از سانتي یک فاصله توي

 موهاش لمس و زدن دست حس انقدر ولي دیدم مي وضوح به
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 دست عقالنیم اخطاراي به توجه بي که بود شده قوي وجودم توي

 کردم حس لحظه یه براي......بردم لطیفش و نرم موهاي توي

 و ودب شده حبس سینم توي نفسم.....ترسیدم...خورد تکون چشماش

 تکون تونستم نمي...بود شده خشک موهاش روي دستم

 مين حرکتي هیچ... نه یا بیدار ببینم تا بهش شدم خیره...بخورم

 موهاش با دستم تماس از حتما...خوابه شدم مطمئن کم کم....کرد

 دمکشی عمیقي نفس...بود خورده تکون خواب توي لحظه یه براي

 و زدم لبخندي....اوردم در موهاش توي از رو دستم اروم اروم و

 دمش جاجا تخت توي و روم کشیدم رو پتو...گرفتم ازش رو نگاهم

 دمچرخی بود خوابیده بهنام که سمتي به رو....بخوابم تر راحت تا

 رو خندونش چشماي با تعجب کمال در که کردم بهش نگاهي و

 هک بودم ترسیده انچنان..کردم مي سکته ترس از داشتم..شدم برو

 دهش قفل ترس از زبونم...نزدم رو سکته کرد رحم خدا کنم فکر

 :گفت و کرد باز خندونشو لباي.. بود

 

 بود؟ چي نظرت-

 

 یشترب موضوعم همین..بگم چزي تونستم نمي یعني...نگفتم چیزي

 يابروهای و گشاد و گل لبخندي با چون بود شده تفریحش باعث

 :گفت رفته باال

 

 نه؟ مگه...اومد خوشت-
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 :گفت و گرفت جانبي به حق قیافه بعد

 

 خودت روي به تونستي طور چه..اره؟ا بودي بیدار دیشب پس-

 نیاري؟

 

 نمي در سر حرفش این از دوختم بهش رو نگاهم

 جواب بدونه که این بدون خودش..بود؟ چي منظورش..اوردم

 :داد رو سوالم

 

 و نرم....بودن عالي که تو هاي مو...شدیم برابر هم با حاال-

 ....مثل..مثل لطیف

 

 پس..شدم دیشب اتفاقات متوجه تازه..دوخت لبام به رو نگاهش و

 باعث راه خستگي...نشدم؟ متوجه چیزي من چرا اوف.....دیشب

 نگر استفاده سوئ چقدر که اي...هم بهنام و بشم بیهوش بود شده

 دقیقه چند یاد که کردم مي فکر موضوع این به داشتم..مردا این

 ما شد مي معلوم..گرفت حرصم خودم کار از...افتادم خودم پیش

 موهام توي بهنام دست حرکت که بودم فکر توي.....اره.. هم زنا

 چیزي..کرد مي نوازش موهامو اروم اروم...اورد خودم به منو

 چشمام به خمارشو چشماي..بردم مي لذت کارش از داشتم..نگفتم
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 که حالي در....شد نزدیکتر و نزدیک بهم اروم اروم و دوخت

 گرماي یه....گذاشت لبهام روي رو لباش بود موهام ويت دستش

 ليو کنم همراهي باهاش داشتم دوست...گرفت فرا رو بدنم دلپذیر

 مشت دستامو..شد مي مانع مغزم اعماق توي چیزي یه....شد نمي

 لذت غرق که حالي در..بودم رسیده انفجار مرز به االن.. کردم

 منفس...کرد مي غلبه لذتم حس به داشت عمیق ترس یه ولي بودم

 دستاي..شده عرق خیس بدنم کردم احساس...اومد مي بند داشت

 ودب خوابیده بهم چسبیده حاال که بهنامو تا اوردم باال رو شدم مشت

 با موضوع همین و خورد زنگ بهنام موبایل که کنم دور خودم از

 با و کرد بهم خاص نگاهي بهنام.....شد همزمان من حرکت

 کرده که کاري با مطمئنن...بده ادامه کارش به تخواس اشتیاق

 دوباره رو شانسش خواست مي و بود کرده پیدا جرات بودم

 از لقب خواستم مي و بدم ادامه تونستم نمي دیگه ولي.. کنه امتحان

 جلوي بشه دور ازم بهنام دوباره بشه باعث که بدي برخورد هر

 :گفتم سریع پس بگیرم رو کارش ادامه

 

 بهنام تلفنت-

 

 :گفت اي گرفته صداي با

 

 بعدا کن ولش-
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 :گفتم و گرفتم فاصله ازش....شد نزدیک بهم باز و

 

 باشن داشته مهمي کار شاید ولي-

 

 که شیشگو سمت به..لعنتي..گفتن با و کرد بهم نگاهي کالفه بهنام

 جلهع با و کشیدم راحتي نفس..چرخید بود کنارش تختي پا روي

 لوج افتاد مي نباید که اتفاقي از تا رفتم و اومدم پایین تخت از

 کنم گیري

 

 مي خودم به بهنام خیره و عجیب هاي نگاه متوجه شب تا****

 از پر هاش نگاه ولي میگذره چي فکرش توي دونستم نمي..شدم

 وقتي شب که خسته و بودم ریخته هم به انقدر...بود خواستن

 ....رفت خوابم هم خودم بخوابونم بردم بهروزو

 

 دادم به که نبود کسي ولي زدم مي فریاد..کن کمکم خدایا

 من و زد مي لبخند و بوسیدم مي زور به داشت بهنام...برسه

 لي و زدم مي جیغ...کردم مي التماسش..نبود ساخته ازم کاري

 مي خواهش..نه....کن ولم بهنام خدا رو تو..نداشت اي فایده

 همه.....شدم بیدار خواب از دستي تکوناي با.....ااااااا خدا....کنم

 کرده روشن اتاقو فضاي خواب چراغ نور و بود تاریک جا

 با..بود بهنام ترسیده و نگران چهره دیدم که چیزي اولین..بود
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 پامو و دست...کشیدم عقب رو خودم فاصله این توي بهنام دیدن

 شدم خیره بهش گریه و ترس با و بودم کرده جمع شکمم توي

 

 اذیتم خواي نمي که تو... تو.....خدا رو تو..نزن دست بهم-

 نه؟ مگه..کني؟

 

 کردم تر جمع رو خودم باز ولي اورد جلو رو دستش بهنام

 فرار اهر و بودم قسمت ترین کنج..برم بتونم که نبود جایي دیگه...

 و موند خودش و خودم بین هوا توي بهنام دست....نداشتم بیشتري

 نمي پلک و بودم دوخته چشماش به رو نگاهم....شد مشت

 نگاه....چکید مي چشمام از اروم اروم که بود اشک فقط..زدم

 چشماش توي اشکو.....شد باروني بهنام

 محکم انقدر مشتشو...بست چشماشو.............................دیدم

 خودش دست االن تا حتما بود بلند ناخناش اگر که داد مي فشار

 که بود چیزي تنها من اروم هق هق صداي....بود کرده زخم رو

 خیره بهم بهنام غمزده نگاه لحظه چند از بعد.....شد مي شنیده

 از رو اشکش که حالي در عجله با که نکشید طولي ولي..شد

 به و پوشید لباس..شد بلند تخت روي از..گرفت مي گونش روي

 ......درد و تنهایي و موندم من و..شد خارج اتاق از سرعت

 

 مي رفته دست از چیزو همه نشستم هواپیما توي که االن

 و مشغوله بود خریده براش بهنام که ماشیني با بهروز....بینم



 

 

 بخوان نگاهم از
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  570  

 هم من بهنام از شدن جدا با...نمونده مني دیگه...چي؟ من.....من

 روم ازش جدایي و دوري اینقدر کردم نمي فکر..رفتم بین از

 ندهخ المثل ضرب واقعا هک نشست لبم روي لبخندي...بذاره تاثیر

 زا..کردم باور وجود تمام با استو تر انگیز غم گریه از من تلخ

 برام زماني یه بهنام که فوري پي ام از رو اهنگي ناراحتي شدت

 و غم غرق وجود تمام با و روبستم چشمام و گذاشتم بود خریده

 شدم غصه

 

 اینه قسمت ولي ندارم گناهي

 

 بشینه راهت به کورم چشماي که

 

 خستم جسم واسه من دل براي

 

 شکستم چشمات تو غرورو که مني

 

 نیاورد در کسي چشمات کار از سر

 

 اورد بد روزي یه خواست رو تو کي هر که
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 خستم جسم واسه من دل براي

 

 شکستم چشمات تو غرورو که مني

 

 زمونه کار برعکس که من واسه

 

 بدونه رو دلم قدر که نیست یکي

 

 اینه قست ولي ندارم گناهي

 

 بشینه راهت به کورم چشماي که

 

 بهاره یادت به زمستون هنوزم

 

 نداره جایي تو جز کسي قلبم تو

 

 سازگاره نا ساز دلم صداي

 

 نداره صدایي تو بجز سکوتم
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 اینم فکر همش خیالم و خواب تو

 

 ببینم دستام تو بازم دستاتو که

 

 پریدم خواب این از حیف ولي

 

 بشینم راهت به کورم چشماي با بازم که

 

 نیاورد در کسي چشمات کار از سر

 

 اورد بد روزي یه خواست رو تو کي هر که

 

 خستم جسم واسه من دل براي

 

 شکستم چشمات تو غرورو که مني

 

...... 
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 که شبي همون از..نگاهش اخرین و دیدمش که باري اخرین یاد

 خیس چشماي با یادمه درست..ندیدم بهنامو دیگه افتاد اتفاق اون

 حصب...برد خوابم تا کردم گریه انقدر شب اون..کرد ترک اتاقو

 مي عادي غیر چیزي یه نظرم به شدم بیدار بهروز صداي با که

 تعجب اولش..نبود اتاق توي بهنام وسایل از چیزي هیچ...اومد

 و سر اتاق از بیرون از...گرفت وجودمو ترس کم کم ولي کردم

 بهروزو و خودم لباساي..بیدارن بقیه بود معلوم..اومد مي صدا

 از داشتم دست توي بهروزو دست که حالي در و کردم عوض

 ستهب چشماي با و بود داده تکیه مبل به سیروس...شدیم خارج اتاق

 میز کردن اماده مشغول اشپزخونه توي هم شیال....بود فکر توي

 زده غم نگاهي با و کرد باز چشماشو سیروس...کردم سالم..بود

 سیرو قیافه..بود؟ خبر چه اینجا..لرزید دلم..داد رو سالمم جواب

 سیروس دیدن با بهروز..رسید مي نظر به ناراحت و غمزده خیلي

 و سیروس با حسابي مدت این توي..دوید سمتش به و زد لبخندي

 ايبر رو دستاش و زد لبخندي هم سیروس..بود گرفته انس شیال

 متس به سریع شده خبر چه که این فهمیدن براي..کرد باز بهروز

 رفتم اشپزخونه

 

 سالم-

 

 ايبر بود مشخص که لبخندي با و چرخید صدام شنیدن با شیال

 :گفت زده جو کردن اروم
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 بخیر صبح...سالم-

 

 :گفتم و زدم لبخندي

 

 شدین؟ بیدار زود اینقدر امروز شده چي-

 

 و بشینم هم من تا کرد اشاره بهم..نشست میز روي و کشید اهي

 :گفت

 

 شده؟ اینطوري چشمات چرا-

 

 مامچش صبح خوابیدم مي گریه با شب وقتي..بود همینطور همیشه

 :گفتم اروم....شد نمي باز

 

 رفت خوابم تا کردم گریه خیلي...دیدم بدي خواب دیشب-

 

 :گفت مشکوک لحني با
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 بوده؟ همین فقط مطمئني-

 

 :گفتم و کردم بهش نگاهي گیج

 

 مگه؟ طور چه...خدا به اره-

 

 :گفت بعد لي و کرد سکوت کمي کشید عمیقي نفس

 

 بود شده تشنش..زد صدام سیروس که بود نیم و 3 ساعت دیشب-

 بیدار موقع یه هم تو شاید کرد فکر چون ولي...خواست مي اب و

 اپ بیارم اب براش خواست من از باشي اتاقت از بیرون یا بشي

 چشماي و عجله با دیدم بهنامو که بیارم اب اشپزخونه برم شدم

 مي خروجي در سمت به داشت...بیرون اومد اتاق از خیس

 دمز صدا سیروسو دویدم و شدم نگران...بودم ترسیده خیلي..رفت

 خواستم مي...رفت سیروس.....بهنام دنبال بره خواستم ازش و

 شده چي کنم سوال ازت و اتاقت توي بیام موقع همون

 ...راستش.. راستش...ولي

 

 :گفتم و انداختم شیال به نگاهي عصبي و کالفه
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 گرفتي نفسمو بزن حرفتو زودتر...شیال چي راستش

 

 :داد ادامه من و من با شیال

 

 هزد بهنام با رابطت باره در قبال که حرفایي با ولي ها شرمنده-

 مونه..بشم برو رو بدي صحنه با و اتاق توب بیام ترسیدم بودي

 یداپ کلشون و سر تا نشستم انقدر.....نشستم پذیرایي توي جا

 ولي نداشت رو به رنگ...بود شده وحشتناک بهنام قیافه..شد

 حسابي بود مشخص که بود شده متورم و قرمز انقدر چشماش

 از...کنم جمع وسایلشو و اتاق توي بیام خواست ازم...کرده گریه

 هر..گفت که کردم سیروس به نگاهي..شدم شوکه حرفش این

 شده مچاله.....اتاق توي اومدم حرف بي منم..بکن گه مي کاري

 مي هق هق خواب توي گاهي از هر و تخت روي بودي

 مهم انقدر بود که چیزي هر ولي..شده چي دونستم نمي.....کردي

 از و کردم جمع وسایلو..بندازه روز این به بهنامو و تو که بود

 رفتن سیروس با و گرفت ازم ساکو سریع بهنام...بیرون رفتم اتاق

 

 مي جدا بدنم از داشت روحم که انگار شیال حرفاي شنیدن با

 :پرسیدم لکنت با.....شد

 

 رفته؟ کجا..رفته؟یعني چچرا...چرا؟ ولي و-
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 :گفت ناراحتي با و کشید اهي شیال

 

 هنگفت زیادي چیز بهنام.....پرسیدم ازش برگشت که سیروس-

 ور خودش کلي...کرده بدي خیلي تو حق در بود گفته فقط...بود

 روحي لحاظ از تو که کرده کاري بود گفته و بود کرده سرزنش

 بال خاطر به رو خودش وقت هیچ بود گفته.....شدي مشکل دچار

 روحي نظر از انقدر بود گفته...بخشه نمي اورده سرت که هایي

 ..گرفته ازت هم رو راحت خواب که رسونده اسیب بهت

 

 :گفت و شد خیره بهم و کرد مکثي

 

 و باش اروم خدا رو تو ولي...بگم بهت چیزي یه خوام مي ساقي-

 باشه؟..بده گوش خوب حرفام به

 

 :گفت و گذاشت دستم روي رو دستش بعد

 

 هگفت..ایران برگردي تا کنه کمکت خواسته سیروس از بهنام-

 زنده برات رو داده بهت که رنجي تا ببیندت خواد نمي دیگه

 خودشو هک اینه بکنه برات تونه مي که کاري بهترین گفته......کنه

 بکشه کنار راهت سر از
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 مي کشدار سرم توي شیال حرفاي..شنیدم نمي چیزي دیگه

 ..شد سرازیر اشکم و گذاشتم سرم روي رو دستام...پیچیدن

 

**** 

 

 اي هفته یک اون توي..نبود ازش اثري هیچ...بود شده گم بهنام

 سسیرو خونه ادرس به بهنام طرف از بسته یه فقط بودم اونجا که

 بود نامه وکالت یه و من مدارک هم اون توي که بود شده ارسال

 اشک مدت تمام..بگیرم راحت رو طالقم تونستم مي باهاش که

 مهم واسم چقدر که دونستم مي حاال..بود چشمام مهمون که بود

 هک هم ازاده و شیال حرفاي..نبود ساخته ازم کاري دیگه ولي بوده

 ..... کرد نمي بهم کمکي کنن ارومم داشتن سعي دائم

 

 و برگرده داشتم امید مدت تمام..رسید فرا موعود روز باالخره

 بود کرده بهم اخر شب که نگاهي و کارش این با حاال..برم نذاره

 پیشم برگرده که بود همین امیدم تنها و داره دوسم دونستم مي

 شاید تا چرخوندم مي جمعیت بین نگاهمو دائم فرودگاه توي.....

 تهرف فرو شیال و ازاده بغل توي که هایي لحظه حتي....ببینمش

 رو دستم شیال....ولي...بود گردش در اطرافم نگاهم هم باز بودم

 :گفت اشکبار چشماي با و گرفت
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 ازش خبري هر..هستیم تماس در باهات..باش خودت مواظب-

 خودت مواظب..نباش نگران..باشه..کنیم مي خبرت بشه

 باشه؟..باش

 

 :گفتم و زدم لبخندي

 

 باشین مواظبش....شیال..باشه-

 

 مه پژمان و سیروس..شد بیشتر گریم شدت حرف این گفتن با

 بد بهنام به هم با دارن بود مشخص و کردن مي نگاه ما به کالفه

 و بهنام و من اشنایي جریان همه دیگه حاال....گن مي راه بي و

 :گفتم پژمان و سیروس به رو.....دونستن مي رو ازدواجمون

 

 ......نذارین تنهاش خدا رو تو.....پژمان اقا..سیروس اقا-

 

 :گفت اروم سیروس و زدن بهم لبخندي دو هر

 

 نمي تنهاش..مونیم مي پیشش ما..نباش بهنام نگران شما-

 میدم قول..ذاریم
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 :داد ادامه هم پژمان

 

 باشه راحت خیالت..هستیم ما..خانم ساقي میگه راست-

 

 یه براي..کنم صحبت شیال با دوباره تا چرخیدم و کردم تشکري

 بود لحظه یه براي فقط ولي....دیدم بهنامو کردم احساس لحظه

 حتما..ندیدمش کردم نگاه جمعیت بین چقدر هر ش بعد چون

 سوي به و کردم خداحافظي ازاده و شیال با.....بودم شده خیاالتي

 ...کردم حرکت بهنام بدون اي اینده

 

**** 

 

 داشته دوست داستانو اینجاي تا امیدوارم....خوبم دوستاي سالم

 نهک مي ترغیب منو که امتیازاتتون و تشکرا از مرسي.....باشین

 بوسمتون مي و دارم دوستون..بدم ادامه زیاد شوق با داستانو تا

 

 دور تا دور نگاهي.. شستم رو ظرفا....کردم جمع شامو میز

 رو اشپزخونه چراغ...بود مرتب چیز همه..چرخوندم اشپزخونه

 صحبت حال در بابا و مامان..شدم پذیرایي وارد و کردم خاموش
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 امانم..بود رفته خوابش تلویزیون مقابل مبل روي بهروز و بودن

 :گفت و کرد بهم نگاهي

 

 عزیزم نباشي خسته-

 

 :گفتم و زدم بهش لبخندي

 

 باشین سالمت-

 

 :گفتم و کردم بهروز به اي اشاره

 

 رفت؟ خوابش کي-

 

 :گفت و دوخت بهروز به عشق از پر نگاهي مامان

 

 شهن کوفته بدنش اینجا..اتاقش توي ببرش..خوابید االن همین-

 

 باز چشماشو کردم مي بغلش که همینطور..رفتم بهروز سمت به

 :گفت و کرد
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 تشنمه..مامان-

 

 :گفتم و زدم بهش لبخندي

 

 میارم ابم برات تختت توي ببرمت..گلم پسر باشه-

 

 روز به روز..بودم خیره بهروز چهره به و رفتم مي باال ها پله از

 بیشتر شد مي بزرگتر چقدر هر..شد مي بهنام شبیه بیشتر

 ها..کرد بهنامو هواي دلم باره دو..داد مي نشون بهنام به شباهتشو

 اون از..ندیدم بهنامو که ساله 1 به نزدیک...کشیدم حسرتي پر

 صداشو نه و دیدمش نه دیگه ایران برگشتم که روزي

 یادش منو اصال..کنه؟ مي چیکار داره االن یعني...شنیدم

 قمتعل قبال که بهروزو اتاق در و دادم تکون رو سرم هست؟کالفه

 بهروزو..کردم باز رو بود شده بهروز مال حاال و بود غزل به

 ناورد براي و زدم پیشونیش روي اي بوسه..گذاشتم تختش روي

 شدم خارج اتاق از براش اب

 

..... 

 



 

 

 بخوان نگاهم از
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  583  

 داربی خواب از دیر صبح که بودم شده درسام سرگرم انقدر دیشب

 و اباب..دویدم پایین یکي تا دو رو ها پله و شدم اماده عجله با..شدم

 عجله با..بودن صبحانه خوردن مشغول اشپزخونه توي مامان

 کردم سالمي

 

 بخیر صبح..سالم-

 

 :گفت لبخند با و کرد بهم نگاهي مامان

 

 میري عجله با داري که باز..بخیر صبح..سالم-

 

 :گفتم و زدم لبخندي

 

 ببخشید...شده دیرم باز-

 

 :گفت شد بلند و کشید سر رو شیرش لیوان بابا

 

 رسونمت مي کن صبر-
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 :گفتم و زدم بهش لبخندي

 

 شه مي زحمتتون-

 

 :گفت و خندید

 

 خونه این توي رحمتي. تو. دخترم زحمتي چه-

 

 مسمت به بودو گرفته برام که گردویي و پنیر و نون لقمه مامان

 خداحافظي مامان با....گرفتم رو لقمه..کردم تشکري...گرفت

 بعد ولي داشتم کالس ظهر تا امروز..دویدم حیاط سمت به و کردم

 بهروز تولد جمعه..دادم مي انجام باید که داشتم کار کلي ظهر از

 پرهام...باشه پرهام دوستش تولد مثل تولدش داشت دوست.. بود

 و.. .بودن گرفته براش شکوهي با تولد..بود کودکیش مهد دوست

 اونطوري امسالش تولد خواست مي ازم دائم بهروز روز اون از

 تولدش توي کسي غزلش عمه و خودمون بجز سال هر...باشه

 غزل با...بذارم تموم سنگ براش خواستم مي امسال ولي..نبود

 رفتیم مي زود باید..خرید بریم نیم و 1 ساعت بودم کرده هماهنگ

 محمد اوردن بیاد با.....محمد دیدن میرفتم باید 1 ساعت چون

 کرده محبت بهم مدت این توي چقدر....نشست لبم روي لبخندي
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 تونستم مي مدتو این طور چه دونستم نمي نبود اون اگر...... بود

 بودم نرسیده دارم االن که چیزایي مطمئنابه و کنم تحمل

 

**** 

 

 :گفتم و کردم نگاهي غزل خسته چهره به

 

 نه؟...کردم خستت خیلي-

 

 :گفت و زد لبخندي

 

 براش اینقدر بارداره کي هر یعني..شدم اینجوري چرا دونم نمي-

 بره؟ راه شه مي سخت

 

 :گفتم و خندیدم

 

 راه اینقدر نباید االن هم تو کنم فکر ولي نداشتم رو تجربش من-

 نیست چیزي که ماه 1 اخه..باشه سخت برات رفتن
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 :گفت و کرد بهم اخمي

 

 زني مي رو حرفا همین ببینم رسید که نوبتت-

 

 ناراحتیم متوجه غزل کردم سعي....نزدم حرفي و کشیدم اهي

 ان گفت مي چیزي بچم و اینده ه دربار کسي وقتي همیشه...نشه

 و بهنام اگه کردم مي فکر خودم با و شدم مي ناراحت اگاه خود

 باردار یا داشتم بچه یا منم حتما حاال موندیم مي هم با من

 :گفتم لخند با و دادم تکون رو سرم..بودم

 

 بخري؟ خواي مي چي پسرم واسه خوب-

 

 :گفت و زد لبخندي

 

 اونو شده قرار....خوشگله خیلي دیدم کنترلي ماشین یه-

 بهتره؟ بگیرم رنگشو چه نظرت به فقط....بگیرم

 

 که هم وقتي ولي چرا دونم نمي..نارنجیه رنگ عاشق بهروز-

 و تداش دوست بیشتر نارنجیو بازیاي اسباب بود کوچولو خیلي

 شد مي جذبشون
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 :گفت و خندید

 

 پوشي مي نارنجي اینقدر بهروزه خاطر واسه تو پس

 

 ضعف دلم بهروز چهره اوردم بیاد با و زدم لبخندي منم

 :گفتم..وجود تمام با..بودم عاشقش..رفت

 

 بده..باشه داشته دوست لباسامو پسرم دارم دوست..معلومه خوب-

 

 :گفت و گرفت خودش به جدي چهره

 

 هروزب که این با تو..ساقي دوني مي...باشم تو مثل منم بعدنا کاش-

 نذاشتي کم که چیزي براش واقعي مادر یه از ولي نیست پسرت

 کردي مادري حقش در بیشتر هم دیگه ماماناي از خیلي از هیچ

 

 :گفتم کشیدمو عمیقي نفس
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 پسر بهروز..نیست پسرم بهروز نکردم حس وقت هیچ من-

 هستیم همه....منه هستي همه..منه

 

 جون ذهنم توي بهروز خندون چهره و شدم خیره دست دور به و

 گرفت

 

**** 

 

 داخل برین تونین مي-

 

 صندلي روي از اروم و زدم محمد منشي لبخند جواب در لبخندي

 در و کردم تازه نفسي و کشیدم ام مقنعه به دستي..شدم بلند

 اب و کردم باز رو در..رسید گوشم به محمد بفرمایید صداي...زدم

 شدم اتاقش وارد لبخند

 

 سالم-

 

 شد بلند صندلیش روي از و زد لبخندي دیدنم با محمد

 

 اومدي خوش.. سالم..به به-
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 :گفتم و دوختم پایین رو نگاهم-

 

 اومد همیشگیتون مزاحم باز..ببخشید-

 

 اشاره همیشگي مبل به و طرف این اومد میزش پشت از خندید

 :گفت و گرفت جاي کنارم اونم نشستم..کرد

 

 واقعا اینجا میاي تو که این از من..حرفیه چه این-

 خوبي؟ خوب..خوشحالم

 

 :گفتم و کردم بهش نگاهي

 

 عالیم عالیه....ممنون-

 

 نه؟ نداري پریشون خواب دیگه....شکر رو خدا خوب-

 

 از...کردم تعریف براتون که بارشو اخرین.. نه..شما لطف به-

 خوبم خوب شکر رو خدا حاال تا موقع اون
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 :گفت و کرد تایید حرفامو سر با

 

 هدیگ کنم نمي فکر...شدي خوب دیگه کنم فکر....شکر رو خدا-

 اینجا بیاي باشه نیازي

 

 :گفتم زده ذوق و خوشحال

 

 واقعا-

 

 لحني با و رفت هم توي چهرش چون بودم زده بدي حرف انگار

 :گفت مند گله

 

 بودي؟ ناراحت اینجا اومدن از اینقدر-

 

 :گفتم سریع..شدم خرابکاریم متوجه

 

 ندید وگرنه..خوشحالم شدم خوب که این از کنین باور..خدا به نه-

 سعادتیه شما
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 :گفت و زد لبخندي زور به

 

 کردم شوخي-

 

 :گفتم و دوختم پایین رو نگاهم

 

 کنم قطع هم رو اونا..کنم چیکار باید قرصامو-

 

 :گفت بود عجیب برام لحنش که خاصي صداي با

 

 کني قطع باید اروم اروم رو اونا..نه-

 

 اونجا کاري دیگه..گفت برام رو قرصام قطع کردنو کم ترتیب بعد

 :گفتم و شدم بلند دقیقه چند از بعد..نداشتم

 

 زحمت برام خیلي مدت این توي..اجازتون با خوب-

 کنین حاللم..کردم اذیتتون خیلي...کشیدین
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 :گفت و زد سردي لبخند

 

 ببینیم؟ رو همدیگه نیست قرار دیگه یعني این-

 

 :گفتم و کردم بهش نگاهي

 

 هستیم دیدارتون مشتاق که ما.....دارین اختیار-

 

 براش بهروز تولد براي که دعوتي کارت به یادم یکدفعه بعد

 :فتمگر جلوش و اوردم در کیفم توي از کارتو..افتاد بودم گذاشته

 

 بیارین تشریف شیم مي خوشحال..بهروزه تولد جمعه-

 

 کرد تشکر لبخند با و زدن برقي چشماش..گرفت کارتو

 

 میرسیم خدمت حتما چشم..باشه مبارک-

 

 :گفتم میرفتم در سمت به که همینطور
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 منتظرشون ما بگین...برسونید سالم رو جون مهشید و مادرتون-

 اجازه با..هستیم

 

 همه بار اخرین براي تا چرخوندم اتاقش دور تا دور رو نگاهم

 توي منو سال 2 از بیشتر اتاق این....ببینم دیگه بار یک چیزو

 سر پشت اتاق این توي رو سختي روزاي چه...بود دیده خودش

 لطف ه حاال ولي غم و افسردگي از پر روزایي...بودم گذاشته

 خارج ازز خوب زندگي و اروم روحي با داشتم اتاق این صاحب

 نشست لبم روي لبخندي..میشدم

 

 افتادم راه به خونه سمت به و کردم خداحافظي..

 

 ودمب نشسته ارایشگاه توي که االن که بودم کرده دوندگي انقدر

 بیام نداشتم دوست اصال....ام خسته چقدر فهمیدم مي تازه

 خیلي رفتارش نظرم به!!!...گذاشت غزل این مگه ولي ارایشگاه

 گه مي خنده با چته گم مي بهشم....خوشحاله خیلي...شده عجیب

 به چرا دونم نمي ولي..باشم خوشحال نباید داداشمه پسر تولد

 هک این با..خونم اوضاع نگران.....طبیعیه غیر شادیش این نظرم

 ولي هست چیز همه به حواسشون بقیه و بابا و مامان دونم مي

 اب......نیفته قلم از چیزي تا باشم اونجا خودم داشتم دوست بازم

 مگفت خودم با..گرفت خندم..افتاد بهش نگاهم غزل اوه و اه صداي

 هک وضعیتي این با جون دختر اخه بگه دختره این به نیست یکي
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 نالت و اه حاال که بیشني ساعت 5 یا 1 اینجا بیاي واجبه داري

 نمي..نگفتم چیزي.....بندازي زندگي و کار از منم..شه بلند

 ....کنم خراب رو خوشش حال خواستن

 

**** 

 

 با بهروز....بود عالي چیز همه..بودن اومده تقریبا مهمونا همه

 مامان با...کرد مي شیطنت و میدوید دوستاش دنبال شوق و ذوق

 يم امد خوش مهمونا به یک یکبه و بودیم ایستاده در جلوي بابا و

 ....گفتیم

 

 گم مي تبریک....جون خاله سالم

 

 مامان با و شدن وارد خانمش یلدا با که افتاد احسان به نگاهم

 اب..بوسید یلدارو فراووون شوق با مامان....کردن مي احوالپرسي

 بهم پوزخندي احسان..رسیدن من به و کردن احوالپرسي هم بابا

 :گفت و زد

 

 .مجرد مادر بر سالم
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 :فتمگ و زدم بهش لبخندي بگیرم نشنیده رو اش کنایه کردم سعي

 

 اومدین خوش احسان اقا سالم

 

 و بش و خوش مشغول باهاش و دوختم یلدا به رو نگاهم سریع و

 غمزده نگاه بوسیدم مي رو یلدا داشتم وقتي....شدم روبوسي

 نادیده کردم سعي ولي دیدم خیره خودم روي احسانو

 ازش خودمو تونستم مي تا بودم برگشته که اوایل......بگیرمش

 گیرن مي زن براش دارن فهمیدم که هم ها بعد....کردم مي مخفي

 مي ظحف باهاش همچنان رو فاصلم ولي گفتم تبریک بهش شوق با

 هم هنوز فهمیدم مي و اومد نمي خوشم هاش نگاه از چون..کردم

 صداي که داخل برن کردم مي تعارف بهشون.....داره عالقه بهم

 برگردم سمتش به شد باعث محمد سالم

 

 گم مي تبریک..خانم ساقي سالم-

 

 :فتمگ و زدم لبخندي.....داد دستم به بود دستش که رو گلي سبد و

 

 کشیدین؟ زحمت چرا..اومدین خوش...محمد اقا سالم-
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 :گفت و انداخت چهرم به شوق از پر نگاهي

 

 ......قابله نا-

 

 نشونش رو داخل که همینطور..داخل بره که کردم تعارف بهش

 ازش....کرد پیدا تالقي احسان عصباني نگاه با نگاهم دادم مي

 چسبب..داري زن دیگه تو بابا بگه بهش نبود یکي..گرفت حرصم

 رو لبخندم لجش از..نیار در بازي غیرتي من واسه خودتو زن به

 پشت...کردم راهنمایي داخل رو محمد لوندي با و کردم بیشتر

 حسابي بود جالب..کردم احوالپرسي خواهرش و مادر با هم سرش

 ..بوسیدنم مي شوق و ذوق با و گرفتن تحویلم

 

 لم ها صندلي از یکي روي که غزل سمت به....بود 2 ساعت...

 نشستم کنارش و رفتم بود داده

 

 اریموبی کیکو تا هشته ساعت....نه؟ دیگه بیارن کیکو بگم غزل-

 هاي خونواده گذشته هم ده از ساعت..شام.. بخورنو بعدم ببرنو

 دنبالشون میان بهروز دوستاي

 

 بود خیره ورودي در به که همینجور و کرد ساعت به نگاهي

 :گفت
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 کن صبر دیگه یکم نه-

 

 :مگفت و کردم بهش متعجب نگاهي...بودم گیج واقعا رفتاراش از

 

 نه؟ مگه..هست چیزیت یه چرا؟تو-

 

 استرس صداش توي ولي بده جواب خونسردي با کرد سعي

 :گفت..بود مشهود

 

 ..االن کنم مي فکر فقط..بابا نه-

 

 دش خنده از پر لبهاش..شد خیره اي نقطه به.....نزد حرفي دیگه و

 با...دوید سمتي به و شد بلند جاش از نکردني باور سرعتي با و

 تا کردم دنبالش نگاهم با و چرخیدم رفتارش از تعجب و ترس

 یغج صداي با و کرد باز هم از دستاشو..کرد اینجوري چرا ببینم

 افتاد مردي به نگاهم..انداخت کسي بغل توي رو خودش مانندي

 بدنم...بوسید مي رو غزل داشت و بود من به پشتش حاال که

 انگار.... شناختمش مي هم سر پشت از حتي..بود خودش..لرزید

 من خداي......بودم شده میخکوب که

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!بهنااام
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 هنوز.....کشوندم اتاقم سمت به لرزونمو بدنم بود که بدبختي هر با

 هدرست...بود خودش..نه ولي....سخته برام دیدم بهنامو که این باور

 رفتار دلیل حاال..بود خودش مطمئنم ولي ندیدم رو صورتش

 ..اورد خودم به منو اتاق در صداي....فهمیدم مي غزلو

 

 بله-

 

 :گفت و اتاق توي اورد رو سرش لبخند با غزل

 

 یاریمب کیکو خوایم مي بیا بدو..اینجا اومدي چرا...ساقي؟ اینجایي-

 

 :گفتم و کردم غزل به اخمو نگاهي

 

 نگفتي؟ من به چرا-

 

 :گفت و شد تر جدي کمي چهرش..اتاق توي اومد اروم

 

 شدي؟ ناراحت...کنم سورپرایزت خواستم مي-
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 :گفتم

 

 داشته امادگي من گفتي مي نباید....شم مي ناراحت معلومه-

 افتادم مي پس داشتم دیدمش وقتي میشه باورت....باشم

 

 مي خودش دنبال که حالي در و گرفت رو دستم و زد لبخندي

 :گفت کشید

 

 یرهد دیگه بیا....وایسادي گنده و مر و سر و نیفتادي پس که حاال-

 

 :گفتم و کشیدم بیرون دستش توي از رو دستم

 

 میام االن منم..برو تو-

 

 :گفت و کرد بهم خاص نگاهي غزل

 

 منتظریم..بیا تر زود پس-
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 اینه توي خودم به نگاهي....رفتم اینه سمت به..رفت و

 ینا به حاال تا....بودن شده ارایش خوشگل خیلي چشمام.....انداختم

 واسم خوشگلي چشماي خط باال و زیر از...بودن نشده خوشگلي

 کرده تر حالت خوش و تر درشت چشمامو که بود کشیده

 دوست هم موهامو....بود شده ارایش خوب هم صورتم بقیه...بود

 خوش شلوار و کت لباسم....خوشگل و فشن شینیون یه..داشتم

 رت خوشگل رو هیکلم و تر بلند رو قدم که بود شیکي و دوخت

 مي تکرار خودم با...کشیدم عمیق نفس بار چند...داد مي نشون

 و نشوندم لبم روي لبخندي.....باش خونسرد توني مي تو...کردم

 از....کنم رفتار عادي خیلي کردم سعي...شدم خارج اتاق از اروم

 حال در همه...چرخوندم جمعیت روي رو نگاهم ها پله باالي

 ها نرده به رو دستم....دیدم نمي بهنامو ولي بودن شادي و خنده

 دم رو غزل.....اومدم پایین یکي یکي رو ها پله ارامش با و گرفتم

 :پرسیدم ازش و رفتم سمتش به..دیدم منتظر اشپزخونه ورودي

 

 کو؟ بهروز-

 

 هنامب بغل توي دیدم برگشتم..کرد سرش پشت اي اشاره لبخند با

 وندیدنش از دلم...بودن صحبت مشغول هم با...نشسته سالن گوشه

 بودم خیره بهشون.......شد حالي یه سال اینهمه از بعد اون هم با

 االب رو سرش چون کرد حس رو نگاهم سنگیني بهنام کنم فکر که

 و زمان از هم به خیره دو هر.....دوخت بهم رو نگاهش و گرفت

 سح یه..بود نکرده تغییری هیچ قیافش.....بودیم شده غافل مکان
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 صدای با...کرد پر وجودمو توی دیدنش با خاصی. دلشوره

 سرم.. همینطور اونم...اومدم خودم به همه داد و جیغ و تشویق

 گاهن با نگاهم که بفهمم رو صدا و سر دلیل بتونم تا چرخوندم رو

 ستید نه بقیه از غافل و بود شده خیره بهم....کرد پیدا تالقی محمد

 صدای حال همین در.. زدم بهش لبخندی.....لبخندی نه و زد می

 اورده کیک و...شد بلند همه خوندن مبارک تولدت تولد..تولد

 که میزی سمت به فراوون شوق و ذوق و جیغ با بهروز..شد

 لذت منم بهروز خوشحالی از..دوید بودن گذاشته روش رو کیک

 زد صدام بلند صدای با و کرد نگاهی بهم بهروز...بردم می

 

 من پیش بیا..مامانی-

 

 و بوسیدم رو پیشونیش...رفتم سمتش به و زدم بهش لبخندی

 می بهمنام از که خورد گوشم به غزل صدای...ایستادم کنارش

 بهنام قدر چه هر.....بایسته بهروز دیگه طرف و بیاد خواست

 هم من بدن لرزش کردم می احساس شد می تر نزدیک بهمون

 فسمن به اعتماد تا فشردم هم روی ثانیه چند چشمامو...میشه بیشتر

 مهه...کردم باز رو چشمام و کشیدم عمیقی نفس..بیارم بدست رو

 امشب همه برای جالبی سوژه مطمئنا...بود شده خیره ما به چشما

 قرار با......بود همه بین ذره زیر عملکردمون و رفتار و بودیم

 زدن دست به شروع همه بهروز دیگه طرف بهنام گرفتن

 براش..کنه فوت رو کیکش روی شمع خواستم بهروز از..کردن

 شده جمع چشمام توی شوق اشک.کردم ارزو رو ها بهترین
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 5 حاال من کوچولوی پسر..نبود کردنی باور اصال...سال 5..بود

 نگاه کودکانش های شیطنت به خیس چشمای با... بود شده ساله

 به منو غزل صدای....کردم می افتخار داشتنش به و کردم می

 اورد خودم

 

 کنی می گریه داری که باز ساقی اه-

 

 نگاهش و شدم بهنام سر سریع حرکت متوجه غزل حرف این با

 :گفتم و زدم غزل به لبخندی..کردم حس رخم نیم روی رو

 

 می توبیخم باز چرا پس....کنم می گریه چرا دونی می که نو-

 کنی

 

 :گفت کردم می نگاهم تعجب با که کسایی به رو غزل

 

 روز بهروز شدن بزرگ شادی از سال هر..همینه کارش ساقی-

 کنه می گریه تولدش

 

 :گفت جمعیت بین از کسی
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 خانم ساقی افتخار به-

 

 تشکر ازشون لبخند با من و کردن زدن دست به شروع همه

 می نگاهم داشت هنوز که این با.. بودم بهنام متوجه ولی...کردم

 ......زد نمی دست ولی کرد

 

***** 

 

 با...بود روشن چراغا هنوز ولی...اومد نمی پایین از صدایی هیچ

 مهمونی اخر تا امشب...بخوابه تا اتاقش توی بودم رفته بهروز

 که حاال....رفت نمی خوابش خوشحالی شدت از و بود بیدار

 زا اروم اروم...خبره چه پایین ببینم و برم خواستم می بود خواب

 نهخو کردن مرتب و تمیز مشغول ها مستخدم...رفتم پایین ها پله

 مستخدم از یکی به رو......نبود خبری هم مامان و بابا از....بودن

 :پرسیدم ها

 

 کجان؟ خانم-

 

 :گفت سریع
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 بخوابن رفتن اقا با االن همین-

 

 اب لیوان یه تا رفتم اشپزخونه سمت به و دادم تکون سری

 امشب...نبود خبری هم بهنام از...بود عجیب برام......بخورم

 ولی چرا دونم نمی...کلمه یک حتی..نکردیم صحبت هم با اصال

 جای به هم داشتم ازش که دلخوری...کشیدم می خجالت ازش

 حاال و بود نگرفته من از سراغی اصال مدت این توی...خود

 ور لیوانی......کنم تنبیهش و ندم اهمیتی بهش هم من تا بود حقش

 و بود خنک چقدر که وای....خوردم نفس یه با بودم کرده پر که

 ذاشت می و برد می منو و بود کسی االن خواست می دلم...چسبید

 مترسید بهنام سالم صدای با....خوابیدم می فقط من و تختم روی

 

 سالم-

 

 فشار دستم توی قدرت تمام با رو لیوان و کشیدم جیغی....

 از زد می داشت گروپ و گروپ قلبم.....دادم

 ..بود اومده بند زبونم..استرس..خوشحالی...ترس

 

 از رو کار این...کنم اروم خودمو کردم سعی و بستم چشمامو

 انهیج یا ناراحتی مواقع بودم کرده پیدا اعصاب مشکل که وقتی

 ...بشم مسلط خودم به تا دادم می انجام
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 نبینیم؟ تا بستی چشماتو که بیزاری ازم اینقدر-

 

 بهش جوابی تا کردم باز رو دهنم....کردم باز چشمامو سرعت به

 :گفت گرفته صدایی با که بدم

 

 .....میدم حق بهت..ببینی منو نخوای دیگه بایدم-

 

 :داد ادامه و کشید اهی بعد

 

 از پر که هاشم نگاه...میاد نظر به خوبی پسر....باشه مبارک

 کنی خوشبختی احساس باهاش امیدوارم....عشق

 

 این..کردم نگاه رفتنش به گیج..رفت و پایین انداخت رو سرش و

 ..بود؟ خوب حالش..گفت می چی

 

 خودم به باید...نداشتم کارو این توان ولی کنم صداش خواستم

 باهاش شد بهتر که حالم...کنم باور رو حضورش تا میدادم زمان

 ....دادم دلداری رو خودم تصمیم این با..میشم روبرو
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 باز...بهنام تو به لعنت...کنم نگاش حسابی و درست نذاشت اصال

 زمزمه خودم با بعد کمی کنی؟ولی بیچاره منو اومدی

 کرف این با..بودا شده تر تیپ خوش قبل از خودمونیم ولی....کردم

 بگیر برو:..گفتنم خودم با و پیشونیم توی زدم اروم یکی

 ......کنی می روی زیاده داری که برو..بخواب

 

 کالسای خدایا.....شده 44 ساعت وای...افتاد ساعت به نگاهم

 بعد ولی کردم غر غر خودم با کمی....دادم دست از صبحمو

 قوسی و کش......نداره اشکالی باره اولین که دادم دلداری خودمو

 سکال حداقل که رسیدم می کارام به شدم می پا باید...دادم بدنم به

 نهای توی نگام پایین اومدم تختم توی از.....ندم دست از رو 5 تا 3

 دمخن خودم قیافه از...دیگه کیه لولو این وای..موند ثابت خودم به

 توی از رو گیرا فقط دیشب..بود شده وحشتناک موهامو..گرفت

 خوابیده نگرفته دوش خستگی از و بودم کرده باز موهام

 این بودم نکرده حداقل.. موهام از تر بیچاره که صورتمم...بودم

 ریمال همه..سیاه و.. کبود چشمام دور..بزنم اب یه رو بیچاره

 ولمح و زدم لبخندی....بود کرده وحشتناکم و پایین و بود ریخته

 .....رفتم حمام سمت به و برداشتم رو

 

 خنده صدای که رفتم می پایین ها پله از داشتم مرتب و تمیز

 پیچونده مهدو امروز اونم.....خورد گوشم به بهروز

 ودخ نا بهنام صدای شنیدن با ولی نشست لبم وی لبخندی.....بود

 شد محو لبام از خنده اگاه
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 خودته مال همش بابایی اره

 

 کردم سعی..اورده بهروز برای چیزایی یه بهنام شدم متوجه

 کردم صاف رو صدام کردمو اهمی..کنم رفتار خونسر

 

 سالم-

 

 پایین بهنام بغل از عجله با بهروز..چرخید من سمت به ها نگاه

 دوید من سمت به و پرید

 

 اورده چی برام بابا ببین بیا بیا..مامانی سالم

 

 همزمان..کشید بود نشسته بهنام که جایی سمت به رو دستم و

 :گفت مامان ولی شنیدم رو بهنام اروم سالم صدای

 

 خوابیدی خوب..بخیر صبحت...دخترم سالم-

 

 :گفتم و کردم بهش نگاهی
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 رفت بیرون تنم از خستگی حسابی..خیلی....ممنون-

 

 :گفت بهروز که بودیم گرفته قرار بهنام کنار دیگه

 

 ینا تازه...ببین ماشینم این..دارم موتوری چه ببین..ببین مامان-

 ...دیدی اینو مامان..هست هم لباسا

 

 نشون بهم رو بود اورده براش باباش که چیزایی همینجوری و

 حسابی و درست که میداد نشون چیزو همه تند تند انقدر..داد می

 می و زدم می لبخند فقط..نداشتم رو بهشون کردن نگاه فرصت

 ....عزیزم باشه مبارک..مامانی خوشگلن خیلی...گفتم

 

 رکنا که ای نفره یه مبل روی و رفتم.. شد تمام کارش که بهروز

 :گفت و زد بهم لبخندی مامان.....نشستم بود بهنام

 

 ..بخور صبحانتو پاشو-

 

 :گفتم و کردم بهش نگاهی
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 خورم می باره یه ناهار با کنم می صبر ظهره دیگه-

 

 :گفت دوباره مامان

 

 نه یا دانشگاه میری ظهر از بعد-

 

 :گفتم ناراحتی با غیبتم اوردن بیاد با

 

 شد هیچی و موندم خواب که صبحم...برم باید حتما.. اره-

 

 ولی..داد می گوش ما های صحبت به دقت با که بودم بهنام متوجه

 مهمونی درباره مامان و من و گذشت که کمی..گفت نمی چیزی

 :گفت و شد بلند بهنام کردیم می صحبت دیشب

 

 بزنم قدم کمی بیرون میرم دارم من مامان-

 

 :گفت و کرد بهش محبت پر نگاهی مامان

 

 باش خونه 4 ساعت...نیای دیر ولی پسرم باشه-
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 :گفت من به نگاهی نیم حتی بدون بهنام

 

 چشم-

 

 اردو کسی نکنه..شده اینجوری چرا این..شدم دلگیر کمی..رفت و

 گفتن می که ازاده و شیال بینه؟ولی نمی منو چرا..شده زندگیش

 با..چشه؟ پس..نیست زندگیش توی وکسی میاد استه میره استه

 نشستم مامان صحبتای پای گرفته حالی

 

**** 

 

 گامن که اومدم می بیرون دانشگاه در از داشتم همکالسیم نیلوفر با

 :گفتم تعجب با..افتاد محمد به

 

 کنه؟ می چیکار اینجا این-

 

 زدنش حرف وسط بودم پریده من و میزد حرف داشت که نیلوفر

 :گفت
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 کی؟-

 

 :گفتم.. شدم کارم متوجه تازه

 

 تعجب اینجا اشناهامون از یکی دیدن از...جون نیلو ببخش وای-

 کردم

 

 دید می محمدو و بود کرده دنبال منو نگاه رد حاال که نیلوفر

 :گفت

 

 اینجا داره چون داره کار تو با که این مثل ولی.... نداره ایرادی-

 زنه می لبخند و کنه می نگاه رو

 

 فاصله با..اومد ما سمت به لبخند با محمد چون..گفت می درست

 :گفت و ایستاد ما از کمی

 

 سالم-

 

 :گفتم و کردم بهش نگاهی
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 هستین خوب....محمد اقا سالم-

 

 :گفت محمد..ایستاد من کنار و کرد سالمی هم نیلوفر

 

 خوبن؟ خوبین؟خانواده شما..ممنون-

 

 طرفا؟ این..خدمتتون دارن سالم ممنون-

 

 نفس به اعتماد از پر ای خنده با و کشید موهاش توی دستی محمد

 :گفت

 

 نمی روم چون خوب ولی داشتم باهاتون کوچیک کار یه راستش-

 ببینمتون اینجا بیامو گفتم خونتون بیام شد

 

 :گفت شنید رو حرف این تا نیلوفر

 

 کنده پوستمو مامانم شه دیرم که برم من جون ساقی خوب-
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 لبخندی محمد رفتار از گیج..بذاره تنها رو ما خواد می دونستم می

 :گفتم و زدم نیلوفر به

 

 برسون سالم..سالمت به برو..گلم باشه-

 

 :گفت سریع محمد

 

 خانم رسونمتون می-

 

 محمد به و....رفت و کرد خداحافظی ازمون و کرد تشکری نیلو

 :گفتم

 

 شده؟ چیزی

 

 هک وقت...کنم صحبت باهاتون یکم خواستم می فقط.. اصال نه-

 دارین

 

 مدیون بهش و بود کشیده زحمت خیلی برام..نه بگم شد نمی روم

 :گفتم لبخند با...بودم
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 بگیرم؟ تماس خونه با میدین اجازه قبلش فقط..حتما-

 

 :گفت نزاکت از پر لحنی با و برد باال ابروهاشو

 

 باشین راحت..بفرمایید..کنم می خواهش-

 

 مامان به..باشم تر راحت من تا گرفت فاصله ازم کمی خودش و

 خونه میگردم بر دیر کمی و....بیرونم محمد با که گفتم

 

***** 

 

 شده نیم و 2 ساعت.....شدم حیاط وارد و در توی انداختم رو کلید

 متس به وداشتم کشیدم نفسی...بود تاریک تاریک جا همه و بود

 چرخیدم سمتش به بهنام صدای شنیدن با که رفتم می ساختمان

 

 گذشت؟ خوش-
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 نشه متوجه بهنام کردم سعی ولی......نشست لبام روی لبخندی

 :گفتم

 

 خالی شما جای..ممنون..سالم-

 

 :گفت مزه با اخمی با

 

 بخواد هم خالی حاال که باشه بوده من واسه جایی کنم نمی فکر-

 .باشه

 

 قیافه از....شد می اب دلم توی قند زدنش حرف اینجور از

 حرص حاال تا که فهمید میشد کالفش رفتار و ناراحتش

 :گفتم.....بود درست محمد بینی پیش پس..خورده

 

 داخل نمیاین..ایستادین؟ اینجا چرا..بگم چی باید دونم نمی-

 

 :گفت و کرد بهم خاص نگاهی

 

 بردم؟ سر حوصلتو-



 

 

 بخوان نگاهم از
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  616  

 

 تا..بردم می لذت بود گرفته پیش در که حسادتی از پر رفتار از

 همین از..بود کافی مهمم واسش بود داده نشون که جایی همین

 باید دیگه بعد به حاال از..شدم که شدم می مطمئن باید موضوع

 کونت سری خیال بی.....کردم می رفتار داشتیم که ای نقشه طبق

 :گفتم و دادم

 

 همین..ام خسته خیلی فقط..اصال نه-

 

 .رفتم پیش ساختمان سمت به و

 

 و مامان....رفت می پیش خواستیم می که همونطوری چیز همه

 می همکاری باهام وجود تمام با محمد و سیاوش و غزل و بابا

 رهدا بود مشخص و بود حوصله بی و کسل خیلی بهنام.......کردن

 دوست..گرفتم می فاصله ازش تونستم می تا من و بره می رنج

 ودب فهمیده وقتی از.....کنم سورپرایزش نقشمون اجرای با داشتم

 جشن رو ازدواجشون سالگرد گرفتن تصمیم سیاوش و غزل

 توی کمتر....بود ریخته هم به روحیش اوضاع حسابی بگیرن

 فاصله ازم کرد می سعی متقابال اونم..شد می افتابی خونه

 نزده حرف حسابی و درست هم به اصال مدت این توی..بگیره

 روی بود گذاشته رو بود اورده برام که هم هایی سوغاتی...بودیم

 بش لباس یه...دیدمشون شدم اتاقم وارد وقتی و اتاقم توی تختم
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 متن رو لباس شوق و ذوق با.....ادکلن یه....مشکی خوشگل خیلی

 ادکلن با و اوردم درش سریع ولی اومد می بهم خیلی..کردم

 ماتاق از وقتی بود کرده که کاری جواب در و..کمدم توی گذاشتم

 با.....کردم تشکر ازش بقیه حضور در و جمع توی شدم خارج

 صبر دیگه روز چند فقط ولی بود سخت برام دوری این که این

 هم ازاده و شیال با.....شد می تمام چیز همه بعدش و بود کافی

 غزل جشن روز تا هم اونا بود قرار و بودم کرده صحبت

 جشن روز به و گذشت می که روزی هر....برسونن خودشونو

 که طوری به...شد می بیشتر هم من دلشوره شدیم می نزدیکتر

 نشد الغرتر باعث امر همین و...بخورم چیزی تونستم نمی دیگه

 می بیرون خونه از صبح روز هر.....بود شده شدنم ضعیف و

 ور جشن به مربوط کارای باید دانشگاهم کالسای از بعد و رفتم

 ....دادم می انجام تنهایی به یا غزل کمک با یا هم

 

 اومده سیاوش و غزل... بود مونده روز سه فقط غزل جشن تا

 مشغول و بودیم نشسته پذیرایی توی هم دور همه و ما خونه بودن

 سمت به خوشحالی با بهروز که بودیم جشن برای ریزی برنامه

 :گفت و دوید در

 

 اومد بابایی..بابایی-
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 نامبه..گرفت شکل لباشون روی لبخندی حرف این شنیدن با همه

 کرد می شوخی باهاش و بود گرفته بغل بهروزو که حالی در

 :گفت و کرد جمع به بلند سالمی.....شد وارد

 

 دائم و نداری زتدگی خونه کال تو که بینم می...خانم غزل به-

 افتادی همینجا

 

 :گفت و زد لبخندی غزل

 

 .....تونم می که میبینی-

 

 :گفت نشست می من روبروی و غزل کنار که حالی در بهنام

 

 میک کنی نمی فکر ولی....نیست شکی تونی می که این توی-

 چه روزت و حال این با موندم من...نباشه؟ بد برات استراحت

 بگیری؟ جشن خوای می طوری

 

 :گفت خوشحالی با غزل
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 با بازم بود بارداریمم اخر ماه اگه...خوبه خیلی حالم که االن-

 و مایمو.....دادم می انجام جشنو به مربوط کارای شوق و ذوق

 ......یه همین

 

 من به نگاهی و پرید رنگش وضوح به...خورد رو حرفش بعد و

 غزل به چشم منتظر دیدم که کردم بهنام به نگاهی هم من...کرد

 :گفتم سریع..دوخته

 

 شد؟ تمام کارش بکشی بود قرار که نقاشی..مامانی جان بهروز-

 

 :گفت و کرد بهم نگاهی بهروز

 

 خستهام..مامان ولی..هنوز نه-

 

 :گفتم و زدم بهش لبخندی

 

 کنیم می تمامش هم با جا همین بیار برو..گلم نمیشه-

 

 دش جابجا کمی هم غزل...دوید اتاقش سمت به خوشحالی با بهروز

 :گفت و
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 شدم خسته نشستن از..برم راه یکم بهتره-

 

 :گفت و کرد بهش نگاهی بهنام....شد بلند مبل روی از و

 

 از..جشن جشن بگو هی تو نیست خوب حالت گم می بهت..بیا-

 دیگه سال تا بیان کوتاه امسالو میشنوین من

 

 :گفت سریع سیاوش

 

 می جشنو این براش من و باشه داشته جشن خواد می غزل ولی-

 ......گیرم

 

 :گفت ناراضیه موضوع این از بود مشخص که بهنام

 

 نیستما روز اون من ولی..باشین خوش..دارین دوست جور هر-

 

 :گفت اخم با غزل کردن بهش نگاهی تعجب با همه
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 نیستم؟ چی یعنی-

 

 اب.....گرفت ازم رو نگاهش سریع ولی انداخت من به نگاهی بهنام

 هدار فهمیدم می من ولی بده نشون تفاوت بی داشت سعی که این

 :گفت..کشه می عذاب

 

 که وقتی از.....مسافرت برم گرفتم بلیط وقته چند االن من خوب-

 و مباش داشته کشور دور مسافرت یه داشتم دوست ایران برگشتم

 نباشم ماهی دو یه کنم فکر...بکنم کارو همین خوام می االن

 

 اومد حرف به که بود نفری اولین مامان..بودن شده دستپاچه همه

 :گفت و

 

 گن؟ می چی مردم نباشی خواهرت جشن توی..مادر که نمیشه-

 

 :گفت کالفه بهنام

 

 رم می فردا من...گرفتم تصمیممو من..مامان ولی-

 

 :گفت بود شده اشک از پر چشماش که حالی در غزل
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 ندارم؟ اهمیتی برات من یعنی..ری؟ می واقعا-

 

 چکید چشمش از اشک حرف این گفتن با و

 

 فتگر دستش توی رو غزل دست..رفت سمتش به و شد بلند بهنام

 :گفت سرد لبخندی با و

 

 اون ولی مهمی برا که دونی می خودت...غزل نکن اینکارو-

 ....روز

 

 به چیزی کسی ولی بودن منظورش متوجه همه..شد ساکت و

 :گفت غزل..نیاورد خودش روی

 

 اخر تا دیگه نباشی اینجا و بری روز اون اگه بهنام کن باور-

 تره؟ مهم من مهمونی از مسافرتت یعنی..بخشمت نمی عمر

 

 بابا که بگه چیزی خواست و کشید موهاش توی دستی کالفه بهنام

 :گفت سریع
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 می شوخی باهاتون داره بهنام..نکن ناراحت خودتو دخترم غزل-

 نباشه خواهرشو دونه یه جشن میشه مگه...کنه

 

 :فتگ و کشید عمیقی نفس بهنام.....انداخت بهنام به جدی نگاهی و

 

 رم نمی جایی من..باشه..باشه-

 

 دونستیم می همه...کرد حرکت باال طبقه سمت به سرعت به و

 ممکن غیر این ولی.....نباشه اینجا روز اون توی خواد می چرا

 .....بود

 

***** 

 

 ازاده و غزل و من فقط..تاالر بودن رفته همه..بود شب 1 ساعت

 با غزل....بود شده تمام تازه ارایشگر کار..بودیم خونه شیال و

 بسته حلقه چشماش توی اشک..کرد می نگاه بهم شوق و ذوق

 :گفت و خورد سر اشکش هم اخر.....بود

 

 بشی خوشبخت که انشاهللا.. خیلی..شدی ناز خیلی..ساقی وای-
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 کردن تایید رو غزل گفته و کردن نگاهم لذت با هم ازاده و شیال

 

 :تگف و کرد غزل به اخم با نگاهی ارایشگر..زدم بهشون لبخندی

 

 گریه داری چرا االن موندم من....ها میشه خراب ارایشت االن-

 کنی؟ می

 

 :گفت کرد می پاک رو اشکش اروم که حالی در غزل

 

 زیاده خوشحالیه از..دیگه معلومه-

 

 :گفت من به رو و داد تکون سری ارایشگر

 

 دختر خونسردی چقدر تو...ببینی؟ خودتو خوای نمی-

 

 متس به و شدم بلند صندلی روی از اروم...شد تر پررنگ لبخندم

 زا من خدای...بود کرده تغییر چقدر......رفتم اتاق توی قدی اینه

 واقعا بود تنم توی که عروسی لباس..بردم می لذت خودم دیدن

 عروس پیراهن یه..نداشت حرف ازاده و شیال سلیقه..بود خوشگل

 یم احساس..بود پف خیلی پیراهن دامن که تیکه دو دکلته شیری
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 روی هم خوشگلی و ساده طرفه یه تاج...سیندرال شدم کردم

 تبحر با ارایشگر که رنگی شیری طرفه یه تور و بود موهام

 گرفته موهامو از قسمتی روی بود کرده دیزاینش خاصی

 و کردم اینه توی ای مستانه خنده..بود عالی.. عالی چیز همه...بود

 :گفتم ارایشگر به رو

 

 بردم لذت خودم دیدن از خودم..عالیه کارتون واقعا..مرسی-

 

 :گفت و زد رضایت سر از لبخندی ارایشگر

 

 از دامادم اقا و.......بشی خوشبخت امیدوارم..عزیزم خوشحالم-

 باشه راضی من کار

 

 :گفت سریع غزل

 

 خیلیه نشه بیهوش ذوق و شوق از..داداشم بیچاره-

 

***** 
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 یا نقشه طبق...بودم بهنام اومدن منتظر تنها من و بودن رفته همه

 ببرن بهنامو سیروس و پژمان و سیاوش بود قرار..داشتیم که

 دست بسپارنش بدن لو رو چیزی که این بدون و ارایشگاه

 ازش و بگیره تماس باهاش غزل شد اماده که هم بعد و ارایشگر

 من کار دیگه که بود اونجا و خونه بیاد چیزی اوردن برای بخواد

 چند این...خورد می هم به حالم دلشوره شدت از..شد می شروع

 نخورده چیزی و بودم گذرونده استرس با انقدر که هم رو روز

 افتضاح واقعا حالم االن و بود خراب خیلی اوضاعم که بودم

 التشک دونه یه و رفتم بود پذیرایی توی که میزی سمت به..بود

 در توی کلید چرخوندن صدای که گذاشتم دهنم و برداشتم توش از

 می استرس از داشتم که وای....بره باال قلبم ضربان شد باعث

 ......و.شد ساختمان وارد بهنام......مردم

 

 با...تمگرف بود نزدیکم که مبلی باالی به رو دستم استرس شدت از

 که کردم می شماری ثانیه و بودم منتظر لحظه این تا که این

 خواب توی کردم می دعا حاال وی بشم رو در رو بهنام با زودتر

 شکل این به باهاش نبودم مجبور االن و بود افتاده اتفاقات این

 خونه وارد عجله با بودم دوخته بهنام به رو نگاهم...بشم روبرو

 شده دامادا شبیه چقدر...است کالفه و خسته بود مشخص...شد

 کوتاهترشون همیشه از..بود کرده عوض موهاشو مدل....بود

 خاطر به صورتش پوست....بود شده نمک با خیلی و بود کرده

 نشت که سفیدی شلوار و کت....زد می برق بود کرده که اصالحی

 شده لذت غرق نگاهش از.بود کرده ترش برازنده حسابی بود
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 ی ها پله سمت به عجله با داشت و بود نشده من متوجه....بودم

 هک سمتی به اروم اروم و ایستاد حرکت از لحظه یه برای که رفت

 و گیج نگاه....بود شده دیدنی قیافش..چرخید بودم ایستاده من

 اگه...بود شده دار خنده واقعا قیافش...بود دوخته بهم رو منگش

 مچش....  ولی بردم می لذت جریان این از حسابی نداشتم استرس

 که بودیم زده هیجان انقدر دو هر.بودیم دوخته هم به رو هامون

 خودم به تونستم باالخره....بودیم کرده فراموش رو زدن پلک

 :گفتم بهنام به رو..نشست لبم روی لبخندی..بشم مسلط

 

 سالم-

 

 راه که شدم متوجه ولی..کرد می نگاه بهم هنوز ناباورانه بهنام

 هیجان از داشت قلبم....میاد من سمت به داره اروم اروم و افتاد

 که رو هایی قدم داشتم....قدم سه...قدم دو...قدم یک.....ایستاد می

 می رو کرد می طی بینمون فاصله گذاشتن سر پشت برای بهنام

 ناباورانه و ایستاد من از قدم یک فاصله با باالخره....شمردم

 :گفت

 

 ساقی؟ تویی این-

 

 :گفتم..شد تر رنگ پر لبخندم
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 مباش تنهاییات شریک تا اینجا اومدم که هستم فرشته یه من نه-

 

 زد زخندی.پ شده مسلط خودش به دیگه بود مشخص که بهنام

 :وگفت

 

 خبر بی خودم و شدم مهم و عزیز اینقدر حاال تا کی از....بابا نه-

 !بودم

 

 :گفت و کشید موهاش توی دستی کالفه بعد

 

 حاال من و کنی می عروسی خبره؟داری چه..وضعیه؟ چه این-

 و بود تو عروسی....نه؟ بود نقشه کارا این همه پس..بفهمم باید

 کردن؟ همکاری باهات هم بقیه و غزل

 

 :داد ادامه بزنه حرف خودش با که انگار بعد

 

 .....ایران اومدن همین واسه هم پزمان و سیروس پس-
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 :زد فریاد عصبی

 

 کردی من با کارو این چرا...چرا؟-

 

 هک بگم چیزی تا کردم باز رو دهنم..بودم شده گیج رفتارش از

 زد؟ فریاد

 

 چه تینگف بهم که بودی بیزار ازم اینقدر...شو خفه فقط...شو خفه-

 هم رفتارو این انتظار ولی... نداری دوسم دونستم خبره؟می

 ....نداشتم

 

 :داد ادامه و کرد عصبی خنده بعد

 

 واسه هایی نقشه چه...کردم می فکرایی چه.....بگو رو احمق من-

 .....نداشتم ایندمون

 

 با و نشست روش رفت مبلی سمت به غصه از افتاده های شونه با

 :گفت رسید می گوش به زور به که صدایی
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 داشتی که وقتی همون.....لرزید دلم دیدمت که روزی همون از-

 بهم که ترسونتو نگاه....کردی برخورد باهام و کردی می فرار

 اتفاق نباید این ولی....ریخت هم به وجودم توی چیزی یه دوختی

 رفتاری بد باهات پس....گرفتم می رو جلوش باید...افتاد می

 اتیش بهروز مرگ یاداوری با ولی کشیدم می رنج خودم.....کردم

 کردم می کارایی من و کشید می گدازه وجودم توی دوباره انتقام

 گرفتیم می عکس ازت که روزی اون....اشتباهه دونستم می که

 کار... تو غصه و گریه....روز بدترین...بود زندگیم روز بدترین

 حس بازم ولی کرد می داغونم داشت همه و همه....اشتباهم

 یحت و ها بعد عکسا اون ولی نشه باورت شاید....انتقام و لجبازی

 جریانات به خانوادم ورود با.....منه های تنهایی همدم تنها االن

 رنج عموت خواستم می من.....کرد تغییر کل به اوضاع بینمون

 پیشنهادش اون با مادرم ولی بری که کنم رها رو تو و بکشه

 تو و...زد دامن بشتر رو خودم کنار داشتنت وسوسه

 ولی بود من برای چیز بهترین این و موندی همیشه برای...موندی

 تتونس نمی اتفاق این...شدم می بهت احساسم پیشروی مانع باید

 و انوادهخ توی ت حضور با کم کم......افتاد می نباید یعنی... بیفته

 اون از بدتر رو اوضاع کردن می پیدا بهت همه که ای عالقه

 من برای بزرگ خطر یه احسان...دیدم کردم می فکر که چیزی

 و بود یار باهام خدا ولی.....گرفت می ازم رو تو داشت اون...بود

 تو و من بین پیوند باعث که بهروزی....فرستاد رو بهروز

 بودم خواستارش وجود تمام با که پیوندی...شد
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 اروم و نشستم کنارش...رفتم بود رفته فرو توش که مبلی سمت به

 :گفتم

 

 نگفتی؟ بهم چیزی حاال تا چرا پس-

 

 :گفت....اندوه و غم از بود پر که کرد تلخی خنده

 

 متنفر ازم باشه؟تو داشته تونست می هم ای فایده گفتنش-

 رو تالشم تونستی می ولی...دادم می بهت رو حق ابته...بودی

 یتدور از که رنجی تونستی می...ببینی دلت اوردن بدست برای

 بسته چیز همه روی رو چشمت تو ولی ببینی رو کشم می

 کردی می توجه بهش و داشتی دوست که چیزی تنها......بودی

 نگهداشتنت وسیله تنها هم من برای و...بهروز فقط...بود بهروز

 خاطر به کردی ازدواج باهام.....بود بهروز همین خودم پیش

 برخورد خوب باهام...بهروز خاطر به کردی می تحملم...بهروز

 بعضی...بهروز و بود بهروز همش....بهروز خاطر به کردی می

 نبود بهروزی کردم می ارزو و شدم می کالفه رفتارت از اوقات

 خودم با و شدم می پشیمون بعد ولی...دیدی می هم رو من تو تا

 ازمب پس...نداشتم هم حد همین تا رو تو نبود بهروزی اگه گفتم می

 زنم که بود راحت برام کنی می فکر.....تحمل و کردم می شکر

 و خوشگل اندام اون با چشمم نشم؟جلو نزدیک بهت و باشی

 خودت با وقت هیچ....بگذرم؟ ازت من و بری رزه انگیز وسوسه
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 زنم که هم وقتی حتی..کنم؟ می رو کارا این چرا نکردی فکر

 تونست می کی کردیم می زندگی خونه یه توی هم با و نبودی

 تبه که عشقی باشم؟ولی باهات خواستم می که اگر بشه من مانع

 متونست می فقط.....کنم اذیتت بخوام که شد می این مانع داشتم

 راحت تو تا بدم سختی و رنج رو خودم..بگیرم فاصله ازت

 اگر شاید تا برگردی.....ایران برگردی که کردم ازادت....باشی

 برگردی بهم و بشی متوجهش دوری با داری بهم عالقه ای ذره

 که دیدم می چیزی چشمات توی گاهی.... باطل خیال زهی....ولی

 افیک برام ساله چند کشنده انتظار..کرد می امیدوارم برگشتنت به

 نبود؟

 

 :گفت گونه فریاد صدایی با و شد بلند مبل روی از یکدفعه

 

 به رو تقاصش ولی...درست.. دادم ازارت من....خواه خود-

 تنگذش...بودی عشقم که تویی از دوری.....دادم پس شکل بدترین

 فقط... همه و همه...پسرم و خانواده از دوری.اسایشت برای ازت

 ....بود تو خاطر به

 

 :داد ادامه و شد مشت که دیدم رو دستش

 

 تو خاطر به-
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 خفه بغضی.....بود شده جمع چشمام توی اشک.....شد ساکت و

 روبروی و شدم بلند مبل روی از.....بود گرفته رو گلوم کننده

 تمگرف دست توی رو دستش و بردم جلو رو دستم...ایستادم بهنام

 زا شدت با رو دستش....لرزید وجودم همه کرد که حرکتی با ولی

 :گفت و کشید بیرون دستم

 

 هک وقتا اون...کردی تغییر خیلی که بینم می....نزن دست من به-

 که حاال ولی شد می چندشت گرفتم می رو دستت اگه بودی زنم

 می رو من دست شرمی بی با میشی دیگه یکی زن داری

 کنی؟ می کارایی چه دیگه خوب...گیری

 

 روی از رو نگاهش اومد سمتم به اروم اروم و زد پوزخندی

 و خورد می صورتم به گرمش های نفس....داشت نمی بر صورتم

 محو.....داد می حرکت رو بود اویزون صورتم کنار که مویی

 محکم و گرفت رو بازوهام خشن حرکت یه با که بودم نگاهش

 لبهام روی رو حرارتش پر لبهای و فشرد خودش به منو

 احساس که طوری بوسید می رو لبهام خشن و محکم.....گذاشت

 که این با....بیفته راه خون لبهام از ممکنه ان هر کردم می

 هیچ االن ولی داشتم رو بهنام با لحظه این دوباره تجربه ارزوی

 ولی زدنش پس به کردم شروع تمام قدرت با...بردم نمی لذتی

 خودش روی تسلطی که بود مشخص رفتارش از...شد می مگه
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 و بود ایستاده ولی زد می نفس نفس...شدم موفق باالخره.....نداره

 شده من صورتی رز از پر لبهاش دور تا دور..کرد می نگاه بهم

 شاید....اومد می پایین و خورد می سر هام گونه از اشک....بود

 کرد بهم رو پشتش...چرخید بهنام که بود نگذشته بیشتر ثانیه چند

 :گفت و

 

 ...وارم امید....نبود خودم دست...ساقی ببخش منو-

 

 :داد ادامه و کرد مکثی

 

 باشین خوشبخت-

 

 متوجه که کردم می نگاهش گیج.....رفت در سمت به عجله با و

 نمی امشب دیگه رفت می بهنام اگر...شدم اومده پیش موقعیت

 زدم فریاد سریع...دیدمش

 

 بهنااام-

 

 بلند فریادی..افتاد راه دوباره و کشید عمیقی نفس ایستاد ای لحظه

 :زدم تر
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 بایست پس ببخشمت خوای نمی مگه-

 

 :گفت و برگشت.. ایستاد بهنام

 

 خوای می طور چه بگی؟دیگه خوای می داری؟چی کارم چی-

 بدی؟ زجرم

 

 از پر صدایی با و دوختم بهش اشکمو از خیس چشمای

 :گفتم بهش درد....خشم...غم

 

 خودت برای...کردی قضاوت زود...بودی همینطور همیشه-

 زدن حرف فرصت من به وقت هیچ.....دوختی و بریدی

 و کردی فریاد و داد بگم چیزی یا کنم کاری خواستم تا...ندادی

 هشد طور هر گرفتم تصمیم بار این...کافیه دیگه ولی رفتی

 بیارم زبون به رو شده تلمبار دلم روی که حرفایی

 

 به که همینطور و چرخیدم اشپزخونه اپن سمت به سریع بعد و

 :گفتم میرفتم سمت اون

 



 

 

 بخوان نگاهم از
 كتابخانه عاشقان رمان

@AsheqaneRoman 

@AsheqaneRoman  636  

 .....بدم نشونت رو چیزی یه خوام می حرفی هر از قبل ولی-

 

 همسر مشخصات صفحه......برداشتم رو ام شناسنامه اپن روی از

 یرو لبخندی بهنام اسم دیدن با..کردم بهش نگاهی و کردم باز رو

 به ور شناسنامه.....رفتم سمتش به دست به شناسنامه...نشست لبام

 :گفتم و گرفتم سمتش

 

 عقد قبال من که بدونی باید ولی..ولی..منه عروسی جشن امشب-

 کردم

 

 :گفت و زد پوزخندی بهنام

 

 فهمیدن کردی امشب که کاری با.......چی؟ که گی می اینو حاال-

 چی برای اصال.....کنه متعجبم نباید همچین کردی عقدم که این

 من به کنم نمی فکر..دی؟ می نشون من به رو شناسنامت داری

 باشه داشته ربطی

 

 :دم داد سرش عصبانی و کالفه
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 زود و شی ساکت عمرت توی یکبار فقط...بار یک شه می-

 ....نکنی قضاوت

 

 حرص با.......بود شده تمام گنجایشم دیگه میزد که حرفایی از

 :دادم ادامه

 

 عروسی پس...پس...... نداره ربطی تو به کنی می فکر که حاال-

 ....میدی طالقم و محضر میریم فردا همین...عروسی بی

 

 شنیدن شوک توی االن دونستم می... کردم بهش رو پشتم و

 نمک لوس خودمو که این برای....نشست لبم روی لبخندی...حرفامه

 قهر هک بدم نشون و اتاقم توی برم تا کردم حرکت پله راه سمت به

 و..شد کشیده بازوم که بودم نذاشته اول پله توی پامو.....کردم

 :پیچید گوشم توی بهنام صدای

 

 گفتی؟ چی تو-

 

 :گفتم و دادم نشون تفاوت بی رو خودم.....لرزید می صداش

 

 کن ول رو دستم هم حاال....شنیدی که همون-
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 یه با رو من سریع.....کنم ازاد دستش از رو دستم کردم سعی و

 توی رو بازوم تا دو..چرخوند خودش سمت به خشن حرکت

 :گفت داد می تکونم که حالی در و گرفت دستاش

 

 خوای می..تو..تو....کن تکرار رو گفتی که چیزایی دوباره-

 ؟نگرفتی طالق تو یعنی...نشدی؟ جدا ازم...بگی خوای می...بگی

 

 هشد خیره چشمام به.....گفتم نمی چیزی و کردم می نگاهش فقط

 سمت به رو نگاهش ای ثانیه چند مکث از بعد ولی....بود

 زا رو شناسنامه سریع و چرخوند بود دستم توی که ای شناسنامه

 نامهشناس به رو ماتش نگاه...کردم می نگاهش فقط......کشید دستم

 رو شناسنامه حرکت بدون دقیقه سه دو شاید...........بود دوخته

 دیلبخن و کرد تغییر صورتش حالت کم کم ولی....کرد می نگاه

 مسلط خودش به دیگه بود مشخص....نشست لباش روی

 :گفت چشمام به خیره و گرفت باال رو سرش...شده

 

 چرا؟-

 

 :گفتم...کنم حفظ صورتم و صدا توی رو جدیت کردم سعی
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 چی؟ چرا-

 

 :گفت و شد تر رنگ پر لبخندش

 

 نشدی؟ جدا ازم کردی؟چرا کارو این چرا-

 

 و انداختم پایین رو سرم.....اعترافه موقع دیگه االن دونستم می

 :گفتم

 

 چون...چون-

 

 سخت اینقدر عالقه ابراز کردم نمی فکر...بود سخت خیلی

 :گفت و گرفت رو دستم خنده با بهنام...باشه

 

 شدی؟چون؟ قرمز اینقدر چرا-

 

 :گفتم سریع

 

 دارم دوست چون-
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 فقط...گفتم چی نفهمیدم هم خودم که گفتم سریع رو جمله این انقدر

 ور خودم که نکشید ثانیه به و شنیدم رو بهنام بلند خنده صدای

 مبودی کرده بغل رو همدیگه محکم انقدر........دیدم بهنام بغل توی

 صدای.....بود بخش لذت درد این ولی ردم می درد احساس که

 می رو موهام و گردن کنار داشت که بهنامو صدای پر های نفس

 جدا هم از اروم اروم دقیقه چند از بعد...شنیدم می بویید

 خدای...ببینم رو بهنام العمل عکس تا گرفتم باال رو نگاهم...شدیم

 ...من

 

 بهنام-

 

 هاش گونه روی که اشکی و بردم صورتش سمت به رو دستم

 روی از رو دستم داشتم....کردم پاک رو بود گرفته جای

 اروم و.... بوسید و گرفت رو دستم که داشتم می بر صورتش

 ...کرد زمزمه

 

 دارم دوست خیلی...عزیزم دارم دوست منم-

 

 بوسه این چقدر...گذاشت لبهام روی رو حرارتش پر لبهای و

 مهمون که بود لبخند و...عشق با بوسه...بود دلپذیر و شیرین
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 پر رو وجودم خستگی و ضعف احساس....شد مون دو هر لبهای

 :گفتم..بایستم تونستم نمی دیگه.....بود کرده

 

 تاالر؟ بریم...دیره بهنام-

 

 :گفت و کرد بهم خاصی نگاه بهنام

 

 اونجا؟ بریم چرا

 

 :گفتم و کردم ساختگی اخمی

 

 بشی داماد امشب قراره که این از که بگی خوای نمی-

 خودمو تکلیف منم تا بگو االن همین اینطوریه اگه..ناراضیی

 بدونم

 

 :گفت اروم گوشم کنار و کرد بغل منو دوباره بهنام

 

 که من....بکنم فکرامو شدنم داماد مورد در باید ناراضی؟خوب-

 کنی می داماد منو داری که بودم نداده بله هنوز
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 داج ازش کردم سعی عصبانیت با..بود گرفته حرصم...خندید و

 :گفتم و بشم

 

 جشن برم و کنم عوض لباسمو رم می من پس....باشه....واقعا-

 کن فکراتو و جا همین بشین هم تو.....غزل ازدواج سالگرد

 

 :گفت و فشرد خودش به منو قبل از محکمتر بهنام

 

 تو قراره که سخته برام باورش هنوز....من عشق..کردم شوخی-

 بیدارم؟ یعنی......باشم داشته همیشه برای رو

 

 :فتگ که گرفتم بازوش از نیشگونی..نشست لبام روی لبخندی

 

 چته؟...اخ-

 

 :گفتم

 

 بیداری؟ پس-
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 :گفت و خندید

 

 ..بیدارم واقعا....اره-

 

 و...چرخید می خودش دور که حالی در و کرد بلند رو من بعد

 :گفت خندید می

 

 عاشقتم....شکرت خدایا....بیدارم من......بیدارم بیدار-

 ...عاشقتم....ساقی

 

 بهم نگاهی بهنام....بودم نشسته بهنام پای روی خندون و خسته

 :گفت و کرد

 

 دونستم می اگه...نشدی؟ جدا ازم نگفتی بهم مدت این توی چرا-

 ایران اومدم می و کردم نمی تحمل هم لحظه یه

 

 :گفتم و زدم لبخندی
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 رهامون حافظی خدا بدون و کردی تو که کاری اون با اخه-

 دوسم نبودم مطمئن......شدم ناراحت دستت از...رفتی و کردی

 باهات راحت تونستم نمی بودی کرده باهام که هم کاری با...داری

 مون دو هر برای دوری دیدم پس..ببخشمت و بیام کنار

 هم....زدم می محک خودم به رو تو عشق میزان هم....الزمه

 و کردم می درمان روحیمو مشکل روانپزشک کمک با خودم

 شدم می تو پذیرش اماده

 

 :گفت و کرد بهم نگاهی گیج بهنام

 

 نه؟ یا دارم دوست من بفهمی تونستی می طور چه دوری با اخه-

 

 :گفتم و کردم ای خنده

 

 رو تو رفتار گزارش همیشه که داشتم اونجا باوفایی دوستای من-

 دادن می بهم

 

 :گفت و کرد ریز چشماشو

 

 اره؟ بودی گذاشته پا به برام پس...نامردا ای...ازاده؟ و شیال-
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 :گفتم

 

 می انجام کارایی چه من نبود در دونستم می باید...دیگه اره-

 ......دی

 

 نتیجه؟ و-

 

 امبهن اون دیگه فهمید شد می گفتن می ازت که چیزایی با خوب-

 من از بعد شنیدم می که این از...کردی تغییر و نیستی گذشته

 عشقت به منو همین و بردم می لذت نشده زندگیت وارد زنی دیگه

 روز به روز محمد کمک با.....کرد می تر مطمئن بهم نسبت

 خیلی هم دانشگاه به ورود..شد می بهتر و بهتر روحیم وضعیت

 برگشتی که این تا....رفت می پیش خوب یز همه.....بود موثر

 رعایت رو حدود و حد و شوهرمی هنوز دونستی نمی.... ایران

 از رو ها فاصله و بگم بهت داشتم دوست که این با...کردی می

 بود شده سرد رفتارت...تونستم نمی ولی بردارم بینمون

 محمد به که حسادتی دیدن با...خواستم کمک محمد از...ترسیدم...

 دوسم هنوز و کنی می بازی نقش داری شدم متوجه کردی

 تماس شیال و ازاده با....کشیدیم هم با همه امشبو نقشه...داری

 .گفتم بهشون چیزو همه و گرفتم
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 که یحرفای به لذت با داشت و بود نشسته بهنام لبای روی لبخندی

 :گفت......داد می گوش زدم می

 

 مکرد تعجب ایرا میان دارن گفت وقتی.....بگو نامردو سیروس-

 کنار خواد می و بده حالش چون و بارداره شیال گفت وقتی ولی

 ازاده و پژمان مورد در.....میگه راست شد باورم باشه مامانش

 می بر ای هفته یه و بگردن میان باهاشون هم اونا گفت هم

 جشن واسه کردم دعوتشون.....بگو باورو زود منه....گردن

 عجبا.....غزل

 

 :گفتم و خندیدم

 ......کرد تر راحت منو کار کارت این خوب-

 

 :گفتم و شدم بلند مبل روی از سریع..کردم ساعت به نگاهی

 منتظر همه االن....شده 9 ساعت...شد دیر.....بهنام وای-

 بریم باید باش زود...مان

 .....رفتم در سمت به عجله با خودم و

 

****** 
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 ..داشتم می بر قدم شیرین ای اینده سوی به بهنام دست در دست

 حاال .....شکرت خدایا...شم می خوشبخت که بودم مطمئن اینبار

 ده می سختی اگه..کنه نمی فراموش هاشو بنده خدا دونستم می

 تیسخ از بعد اسایش سختی اون تحمل با تا توشه حکمتی مطمئنا

 شتمدا دوست وجود تمام با بهنامو.....باشه تر شیرین و تر دلپذیر

 عموم خانواده با تاالر توی رفتارش...کردم می افتخار بهش و

 ذتل که کرد برخورد باهاشون احترام با انقدر.....بود دیدنی واقعا

 ...کرد چندان صد برام رو کنارش در حضور

 

 .....کنم می شکر داده بهم که نعمتایی خاطر به رو خدا وجود تمام با

 

 کردن همراهی منو که هشتی و نود های بچه همه به تقدیم

 دارم دوستون

 22/9/99    ر_لیال

 

 

 پایان
 

 




