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 سرگردانی صحرای دراین                                به نام اوکه دریای مهربانیس   

 .ناشکوفایم هراسان از اغوشم گریخته بودوعشق  

 ...اما ناگهان ورق برگشت

یک روز نام توراشنیدم وهمان دم نفسم درسینه حبس شد.درآن هنگام بودکه هستی 

 .من باتودرامیخت

 راستی آیاتوازاین اعجازخبرداشتی؟

 .ام رایافته خویش محبوب که دانستم٬که من بی انکه توراشناخته باشم با شنیدن نام تو

چون شمعی مرا توزندگی که گذشت من بر گمان این٬باشنیدن نخستین کلمات تو

 .درتاریکی شب فروغ جاودانه ای بخشیدی

 برزمین اختیاردیده پریدوبی رخم از رنگ٬وقتی که برای اولین بار صدای تورا شنیدم

 .افکندم

 .وآن هنگام بودکه دلهای مابا نگاهی خاموش از همدیگرسالم عشق راربودند

 پاسخ خویش به٬من نام تورادرنگاه تو خواندم وبی انکه از خودم چیزی پرسیده باشم

 .من رویای امیدو تندیس٬اوست اری که گفتم

  

 باصدای بهنام ازخواب پریدم 
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 ... توکی میخوای عادت کنی به زودبیدارشدن-بهنام

 ..بع وقت داشتمای خاااااااااک.بازمن خواب موندم...یه نگاه به ساعت انداختم...یه ر-

پریدم دستشویی و اومدم سریع اماده شدمو کیفو کتاباموبرداشتم دکمه های 

مانتموروپله ها بستم تا رسیدم به سالن...صدامو گرفتم 

 سرموصدازدم...بهنااااااام........بهنااااام کوشی

 بهنوش جان بیا صبحونتو بخوربعدبروبهنام توحیاطه -مامان

 رم...باین مامان دیرم شده نمیخو-

 إ ...بهنوش حداقل بیااین شیروبخوربهنووووووووش.......ای بابا-مامان

رفتم حیاط دیدم بهنام داره ماشین رو میبره بیرون از حیاط دویدم بیرونو پریدم 

 توماشین

 داداشی بدو که دیرم شد-

 بادسته راستش گوشموکشیدوگفت.چی گفتی.....؟یبار دیگه تکرارکن-بهنام

 شه...باشه...حواسم نبودبهناااااام...گفتم بهنامآی...آی...با-

 .افرین عزیزم-بهنام

 توبرعکسه همه داداشایی بایدازخداتم باشه که دادش صدات میزنم ....واالااااا-

بهنام با چشمای مشکی و نافذش چپ چپ نگام کردو...من خوشم نمیاااااد..........بعد یه 

مراقبه خودت باش حواستم جمع درسات  ربع رسیدیم جلوی در مدرسه ...بفرماخانمی

 باشه
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 .مرسی بهنامی...توام همینطور بای-

part ² 

 حیاط تو صفی هیچ سرکالس رفتن همه...اوه...اوه  رفتم داخل حیاط مدرسه دیدم  

 .نیس

از حیاط مدرسه تا کالسودویدم شانس اوردم هنوز دبیر نیومده بودوگرنه کی بودکه با 

 .دانشگاهی(درگیربشهخانم محمودی)معاون پیش 

 به ...به ...سالم سانازخاااانممم-

 ... چپ چپ نگام کردو سالم خانم خانما بازم که خواب موندی-ساناز

 حاالببین قول موندم خواب که اخربود بار ن دیگه این بار -

هزار بار گفتی اخرین باره که خواب میمونم نمیتونی حداقل قول نده........خندم  -ساناز

 ...صدای معلم حرفامون نصفه موندگرفتوبا

 زنگ که خورد...باساناز به سمته خونه میومدیم

 داداشت چطوره؟چیکارا میکنه؟-ساناز

 اونم درهفته چندروز دانشگاهه ...چندروز شرکته بابا-

 خوبه موفق باشه-ساناز

 !چراپرسیدی؟-

 همینطوری-ساناز
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 ای حیاط و دوتا یکی پریدم باالاز سانازخدافظی کردمودر حیاط و باز کردم...پله ه

 سالاااااااااام.کسی نیست.ای اهله خونه کجایید-

 سالم دخترم خسته نباشی-خاله صدیقه

صدای خاله صدیقه رو از اشپز خونه شنیدم خاله صدیقه در هفته چند روز میومد 

 .توکارای خونه به مامان کمک میکرد چون از بچگی پیشم بوده بهش میگم خاله

 اله صدیقه شماام خسته نباشید...ناهار چی داریم؟سالم خ- 

 فسنجون-خاله صدیقه

 اخ جوووووون...راستی چرا کسی خونه نیس؟-

 

part ³ 

اقاکه صبح رفتن شرکت...خانم هم رفتن همون اریشگاه سرکوچه...بهنامم -خاله صدیقه 

 که هنوز نیومده

 رناها میام پس من برم باالتامامان بیاد یه دوش میگیرم -

 برودخترم-خاله صدیقه

 خوابم که بکشم دراز یکم خواستم میکردم خستگی احساس خیلی گرفتنم دوش بعد 

 برد
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شده از گرسنگی صدای شکمم دراومده روی تخت ۶:۳۰چشمم که به ساعت افتاددیدم

 تا میکنه خدافظی مامانم از و مرتب کردم رفتم پایین متوجه صدای خاله صدیقه شدم 

 خنده زیره زدن افتاد من به چشمشون

  

 چیه..!چرا میخندید؟؟-

اوال سالم ...دومأ برو تو اینه ی نگا بنداز.... باصدای بلند خندیدوگفت هزار بار -مامان

  ...گفتم موهاتو کوتاه کن

رفتم جلو اینه دیدم بلههههههه....چه خبررره چون موهام تا کمرم بودوفرفری همیشه 

شلخته هستما اصالااااا(با دستم موهامو یکم مرتب  شلخته دیده میشد)حاال فک نکنید

 کردمو رفتم سمته اشپز خونه

 مامان ناهار من کووووگرسنمه-

 اگه منظورت شامه هنوز اماده نیس-مامان

  اومده در شکمم صدای بخدا گرسنگی از مردم بدو نخوردم ناهار بابا٬ن -من

خوردی خوابیدی...از دسته چییییی...توهنوز ناهار نخوردی گفتم حتما چیزی -مامان

 برسم درسام به که اتاقم تو اومدم خوردم که غذامو٬تو...اون از صبحونت اینم ناهارت

 ...دبو شده بلند زیادی موهام دیگه.گرفت خندم دیدم که خودمو اینه به افتاد چشمم...

 کنم؟ کوتاه موهامو میخوام ارایشگاه بریم میای فردا...٬زنگ زدم به ساناز

زدنو مسخره بازیو خندیدن بلخره قبول کرد اخرهفته باهم بریم.فکم داغ کرده با غر 

 ...بود یه ساعتی میشد که با ساناز فک میزدیم
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 کم کم از ساناز خدافظی کردم

Part  4 

 از اتاق رفتم بیرون چشمم به بهنام افتاد با کیف باشگاهش از پله ها میاد باال 

  سالاااااااام .اقا بهنام -

  سالم .نفسه من چطوره؟ -بهنام

  خوبم تو چطوری ؟ -

 . توروکه دیدم عالی شدم -بهنام

  از باشگاه میای؟ -

 ... پایین میام بگیرم دوش یه برم عزیزم آره  -بهنام 

  

 مشغول غذا خوردن بودم که یهو یادم افتاد 

  راستی مامان این هفته باساناز میرم موهامو کوتاه کنم -

 ریاااان بهنوش ٬ن -بهنام 

 ...واا -مامان

 ...چراا -

  منظورم اینه که بهت موی بلند میاد واسه چی کوتاه کنی -بهنام

  نگفتم که همشو یخووورده -

 ...  - بهنام
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از حرکته بهنام خندم گرفت یهو به خودم اومدم دیدم بهنام بهم زل زده و پلکم 

  !؟ شده چیزی...  چیه ٬ گفتم و کردم اشاره بهش سر با نمیزنه 

 ... به خودش اومد لیوان دوغ رو سرکشید و گفت من برم تو اتاقم شبتون خوش  

منم یه تشکر ازمامان کردم و بدونه اینکه به فکر درسم باشم رفتم روی کاناپه جلوی 

 ودمخ به مامان صدای با که میکردم تماشا عالقمو مورد سریال داشتم تلوزیون لم دادم 

 .اومدم

  بار صدات زدم۳تو تلوزیووون .... کجایی .....بهنوش رفتی  -مامان

  إ ... متوجه نشدم ... جانم ؟ -

  ؟...  میای توام میگم منو بابات میریم قدم بزنیم  -مامان 

  نمیام من برید شما...  مامان٬ن  -

  

تلوزیون رو خاموش  ۱۲سریالم که تموم شد یه نگاه به ساعت انداختم یه ربع مونده به 

 گوش اهنگ داشت...  وایسادم گوش فال شنیدم صدای بهنام اتاق از ٬م باال کردم و رفت

 ویه شده خیره سقف به روتخت کشیده دراز زدم دید و کردم باز درو اروم.  میکرد

 . کرد جور و جمع خودشو سریع دید که منو سرش زیر دستشم

  من این عشقی که توی سینه دارم میپرستم )

  باتوهستم مرگ دم تا قسم عشقمون به ٬که باتو هستم به دنیای نمیدم لحضه ای 

  دستم داده کاری چه ببین ای وای که عشقت 

  (... چه دنیای عجیبی داره به چشمات دل سپردن
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  از حالش تعجب کردم

 تکیه...  شد جا جابه یکم من سمت برگردوند سرشو٬رفتم سمتش نشستم پایین تخت  

 . تخت تاج به داد

part ۵ 

 م؟بهنا - 

 باصدای بم وخسته جواب داد

 جانم؟-بهنام

 خوبی؟ -

 اوهوم-بهنام

 مشخصه-

 بهنام چیزی شده؟میتونم کمکت کنم؟-

 ن-بهنام

 چرا نمیگی چته اخه؟-

 ...همیشه کنارم باش-بهنام

 .این چه حرفیه داداشی معلومه که هستم-

 فتر بیشتر اخماش ترشد گرفته بود دیدم داره چپ چپ نگام میکنه حالش گرفته 

 چیشد؟ پرسیدم بادستپاچگی.توهم
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 توپید بهم جدی سردو خیلی کرد حس رو بالحنی که بشه تو تحکم  

دیگه تکرار نمیکنم بهنوشم ...بهم نگوداداش ...دیگه هیچ وقت نگووو ...هیچ -بهنام 

 .وقت ...عالقه ای به شنیدن این کلمه ندارم

 قول ٬میشه دلیلشو بدونم...؟باشه ...باشه ...چشمممم -

 . ممنونم...حاالام بروبخواب که فردابازم خواب نمونی -بهنام

پیشونیمو بوسیدو شب بخیر گفتمو از اتاق اومدم بیرون ...ذهنم بخاطر بهنام درگیر بود 

 . متوجه حرفاش نمیشدم . ولی خیلی داغون بود

 .......سالاااام علکمممم -ساناز

 سالم-

. چته از صبح تو خودتی تو مدرسه ام خوب ساناز یه نگاه به صورتم انداختو گفت..

 ...نبودیاااا

 چیزی نیست-

 خودتی ... چیزی شده؟-ساناز

 ... نمیگه ولی داره مشکلی یه ٬ چشه نمیدونم ٬ن فقط یکم درگیر حرفای بهنامم - 

  نکنه عاشق شده؟-ساناز

 . نیستم مطمئن... شایدم.  نکنم فک ٬ن بابا  -

 .نم بگوخب امارشو بگیر...به م-ساناز
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 دلم منم نیاورده زبون به حاال تا چون ولی میاد خوشش میدونستم ساناز از بهنام 

 . بیارم روش به نمیخواست

انقد گرم صحبت کردن بودیم ومثال درس میخوندیم که متوجه گذر زمان نشدیم هوا 

 وسایلشو خورده ای بود ساناز غر غر کنان ۸که تاریک شد ی نگاه به ساعت انداختیم 

 .رفت کردو معج

بعد از بدرقه کردن ساناز خواستم برگردم یکم اتاقمو جمع کنم ... که صدای بابا و بهنام 

 .رو شنیدم

part  6 

 ...از پله ها که رفتم پایین شنیدم از یه مهمونی صحبت میکردن 

 مهمونی؟ مهمونی کی؟  -

 گرفته مهمونی یه فرداشب عموحسن برای اومدن کسری -بابا

 .لخره از خارج دل کندإ ... ب - 

واسه درس رفته بود دخترم تفریح نبودکه ...خیلی پسره خوبیه ماشاال اقایی شده  -بابا

  ٬واسه خودش امروز دیدمش 

 . یه دس لباس خوشگلو مناسب واسه فردا بپوش که همه هستن

 منم که از خدا خواسته به بهونه هر مهمونی اماده میشم واسه خرید

 چرا مثال؟ -بهنام 

 ... بعداز چند سال داره پسر عموشو میبینه -بابا
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 ...خب که چی؟میخوام نبینه -بهنام

 اخماشو کرد توهمواز پله ها رفت باال سمته اتاقش

 ...مامانو باباچشماشونو دوختن به من ...ابرو شونه هامو انداختم باال رفتم سمته پله ها

اگه فردا وقت ازاد داره باهم بریم  قبل از اینکه برم تو اتاقم خواستم از بهنام بپرسم 

 تحال بلندش نسبتا موهای به وایساده اینه جلو دیدم خرید از الی درنگاهی انداختم 

  گرفتنه فیگور حاله در و میده

 چشمم که به شکم تکه تکه ش افتاد ناخداگاه پوزخند زدم 

  ...قایمکی دید زدم اصال کار درستی نیستااا -بهنام

 تم داخل گوشه تخت نشستمبهش خندیدمو رف-

جلوی اینه وایسادو با یه حرکت تیشرتشو تن کرد همیشه تیشرت که میپوشید عضله  

 شوخی هب.بود بالشش کناره که عطرم شیشه به افتاد چشمم هاش برجسته ترمیشدن. 

 .گفتم

  ؟... میکنه چیکار اینجا من عطر شیشه ؟... اره میکنی ام دزدی حاال...خان بهنام  ...  - 

 ... چیزه ... این ...خب ...این -بهنام 

 ... میکنی هول چرا حاال گفتم یه قهقهه ای زدمو  

 بود اومده خوشم شیشش از ٬ن ...چه هولی  -بهنام

 باااااش. برای تو ... راستی فردا میای بریم بیرون ...؟ - 

  چه ساعتی ؟ مدرسه نمیری؟ -بهنام
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 تعطیلم ...هر ساعتی که وقتت ازاد بود بریمامروز که سه شنبه بود منم تا جمعه  -

 ... من که همیشه وقتم برای تو ازاده ...فردا بعداظهر اماده باش میام دنبالت -بهنام

 ... صدای مامان اومد

 ... بچه ها بیاین شام -مامان 

میشد که شب بخیر گفتمو ۱۲بعداز شام نشستم پای سریاله همیشگیم .تقریبا ساعت 

  قماومدم سمته اتا

  

 شدنبال یک ساعتی میشد که مشغول درس خوندن بودم ...متوجه صدای گوشیم شدم 

 ....بود داده اس ام اس بهنام... گشتم

 . همه ارام گرفتندو شب از نیمه گذشت انچه در خواب نرفت چشم منو یاده تو بود 

 وزش اب که شدم خواب بهار پرده متوجه رفتم سمته اتاقش درو باز کردم دیدم نیست  

 .میکرد حرکت نسیم

 ... بهنام رو دیدم که نشسته روی صندلی پاشم گذاشته روی میز خیره شده به اسمان

part 7 

نخواستم از اس ام اسی که فرستاده بود چیزی بپرسم چون کال عجیب غریب شده  

بودیعنی تغیر بهنام رو تو این چند ماه خیلی خوب حس میکردم خیلی این اواخر 

 . رد اما خودمو یجورای قانع میکردم که حتما مشکلی داره و درگیر اونهمتعجبم میک

 تو که هنوز بیداری - 

 سرشو برگردوند سمتم
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   بیداری چرا تو...نمیبرد خوابم  -بهنام

 درس میخوندم ...بهنام؟ -

  جانم عزیزم؟ -بهنام

 توعاشق شدی؟ یعنی منظورم اینه کسی توزندگیت هست؟ -

 اشتو روشو کرد به منپاشو از رو میز برد

   چطور؟ -بهنام

  کردم حس ...  نمیدونم  -

  درساس که خستم کرده سنگینی و شرکت کارای بخاطر مدتیه یه. ن  -بهنام

امیدوارم ... سرمو گرفتم سمته اسمان یه نفس عمیق کشیدم و چند ثانیه ای چشامو  - 

 ادم به خوبی حس حیاط و خواب بهار گالی بوی گذاشتم رو هم ... هوا خنک بود و 

  کردم باز که چشامو...   میداد

  یه لحظه چشمم افتاد به بهنام دیدم با لبخند زل زده بهم ... گفتم ... چیه ؟ چیشده ؟ 

  بهنوش من کجای زندگیتم؟ -بهنام   

 حالش به دلمم چشام از تعجب چهار تا شده بود بماند خندمم گرفته بود از حرفش  

 . گفتم کردمو جور جعمو خودمو باشم روانشناس ی دنبال  یدبا کنم فک میسوخت

 تو کجای زندگیمی!!!!!!!!یعنی چی؟ متوجه نمیشم؟ - 

  منظورم اینه که چقدر برات مهمم؟ چقدر اهمیت دارم -بهنام

   خب معلومه خییییلی ... اینکه پرسیدن نداره -
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ی اونوخت ...؟ من خندم گرفت دست به سینه شدمو با خنده ازش پرسیدم ...من چ 

  کجای زندگیتم ...؟

   بهنام یه لبخند زدو گفت ... تو همه ی زندگیمی ... تو خوده زندگیمی

 . هر چند گنگ بودم اما بالبخند رضایت بخشی ازش تشکر کردم  

  

  

 با صدای جیغ وداد ساناز از خواب بیدار شدم

  چیه اول صبحی چی شده ؟ -

  مگه قرار نبود بریم ارایشگاه ۱۱ی کجا بود ساعت هی خانم ... اوله صبح -ساناز

 ن دیگه پشیمون شدم کوتاه نمیکنم -

 ......هییییییی ........ و.......و -ساناز

  چندتا فحش ابدار داد قیافشو که دیدم خندم گرفت

  بلند شدم روی تخت رو مرتب کردمو به ساناز گفتم صبر کن تا اماده بشم تنها نری

  میرم خودم نکرده الزم میگفت میکردو نگام  چپ چپ انیت از اعصب -ساناز

 خندم گرفتو گفتم حاال انقد حرص نخور برات خوب نیس

  رفت بلخره خالصه با کلی غر غر کردن 

  رفتم پایین خاله صدیقه رو دیدم 

 سالم خاله صدیقه .صبح بخیر -
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  اماده بشهسالم دخترم ظهرت بخیر بیا صبحونتو بخور تا ناهار  -خاله صدیقه

 تا من برم دوش بگیرم ناهار اماده میشه بعدشم برم سراغه درسم که بعداظهر نیستم -

. 

 میشد که داشتم اماده میشدم گوشیم زنگ خورد۴ساعت نزدیکای  

 بهنام بود

  سالااااااااااااااااااام -

  -بهنام 

 من فرجام خوش عشق ای ٬می نوازم من تورا 

 من گرمای مهه تو ای ٬می گدازم بهر تو 

  تپش یک ندارد حتی ٬قلب من از دوریت 

 من سودای اخرین ای ٬فکر قلبم را بکن 

part  8 

 قهقهه ای زدمو گفتم همین مونده بود که شاعر بشی 

بله دیگه ... تعجب نکن اگه دو روز دیگه بخاطرت خواننده ام شدم ... خندیدو  -بهنام

 . مین دیگه پایین باش دارم میرسم ۱۰گفت 

خاله صدیقه و مامان تو اشپز خونه بودن که گفتم من با بهنام میرم خرید ازشون  

 ...  بیرون اومدم خونه از کردمو خدافظی 

 بهنام تو ماشین منتظر بود
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 سالم بهنامی -

 سالاااام خاااانم ...چه خبرا؟ درسا چطوره؟ -بهنام 

 همیشه که ی پاساژ همون میری  راستی...  خوب ... از شنبه امتحانام شروع میشه  -من

 ؟ میریم

  فرقی نمیکنه حاال چی میخوای بگیری؟ -بهنام 

 ... اس خیلی خوشگل میخواملب یه واسه مهمونی امشب  -من

  یجای هست لباسای خوبی داره جمع و جوره به درد مهمونی امشب میخوره -بهنام

. ندشگ اخالق این با...  بگیرم یجوری گفت حاال انگار من میخواستم برم لباس مجلسی 

 اخماش و حرفا این به ن اندازش حدو بی های محبت به ن... 

  

 ... فروشگاه خالصه از ماشین پیاده شدیمو رفتیم سمته  

.  کنم انتخاب من میزاشت ن میکرد انتخاب چیزی ن که نیم ساعتی داشتیم میگشتیم 

 . داشت زنونه و مردونه ست لباسای با بزرگ فروشگاه یه که باال طبقه  رفتیم

  نظرت چیه امشب لباسامونو ست کنیم؟ -بهنام 

 با خنده ی معنی داری گفتم باالی فروشگاه رو بخون -من

  ... نیست مهم  -بهنام

 سمتمونو اومد اقا های فروشنده از یکی چرخیدیمو یکم دستمو گرفت رفتیم داخل 

  ؟ کنم کمکتون میتونم گفت
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 دیمفعال چیزی انتخاب نکر -بهنام 

اگه برای عقد . جشن های ساده میخواین مدل لباسا باال هستن اوناهم  -فروشنده

 هموشون ست هستن

  حاال برای عقد یا جشنه معمولی؟

از حرفه فروشنده خندم گرفت وتا خواستم توضیح بدم بهنام دستمو فشار دادو به طور  

  شدم خفه  و  خشکید صورتم رو لبخند که ٬غیر مستقیم یعنی حرف نزنو ساکت 

  هر دو -بهنام 

  داشتیم از پله ها میرفتیم باال که صورتمو سمته بهنام کردمو گفتم

  چرا ... چیزی نگفتی؟ -

چه دلیلی داره به همه تو ضیح بدیم ... چه اهمیتی داره که دیگران چه فکری  -بهنام 

 ... میکنن بزار فک کنن که نامزدیم چه بهتر

 این با...  غیررررتی این به داداش خنده زیر زدم غش غش از حرفش خندم گرفتو  

  ... خوبه نترشم من کارات

از شل شدن دستاش و گرفتگیه صورتش فهمیدم که ناراحتش کردم ) ای توووو 

 چپ دسته با بود دستش تو راستم دسته( تووو زدی حرف باز روووحت بهنوش 

  زدم بودزل  لوسوا حرف پر که چشاش تو خودمو سمته برگردوندم صورتشو

  

  خیلی خودمو کنترل کردم از اینکه نمی گفت چه مرگشه خیلی عصبی بودم

  بهنام تو حرفی واسه گفتن نداری؟ چیزی نمیخوای بگی؟ -
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  ن چه حرفی -بهنام 

همون حرفی که تو دلته ... من بچه نیستم بهنام متوجه غمی که تو صورتت هست  -

 .  شممی هست دلت تو که ای نگفته حرفه و 

ممکن  رغی از نباید وقت هیچ...  یه نفس عمیق کشید چشماشو بازو بسته کرد و گفت 

  ها حرف زد .... تو فکر حرفی که زد بودم

 . بود مانکنا تنه دستمو کشید برد سمته لباسایی که 

part 9 

 پورگی استینش که دار استین مشکی کوتاه پیراهن  ٬یه دست سته مشکی انتخاب کرد  

 یه ممردونش سته بود باالتر زانوم  از وجب یه گفت میشه اندازشم بود دست مچ یرو تا

 . شلوار خوش دوخت مشکی بود کت

 ؟؟!!!!!!!!! بپوشم امشب باتعجب نگاهمو انداختم به بهنامو گفتم ... اینو 

  نخیررر .....من نگفتم امشب ... حاال نظرتو بگو چطوره ؟ -بهنام 

 عالین ... بریم پرو کنیم ؟ من که خیلی خوشم اومد -

  . رو الزم نیسپ میاد بهت هم اندازس هم مطمئنم من...  ن  -بهنام 

از حق نگذریم خدای همیشه سلیقه بهنام خوب بوده چه لباسای که برای خودش  

 . من لباسای چه انتخاب میکنه 

 یه من بریم  نداره امشب خب حاال از لباس امشب ... اینجا چیزی مناسب  -بهنام 

 .کرد پیدا ست لباسای اونجاام بشه فکرمیکنم که میشناسم رو فروشگاهی

   تودلم گفتم حاال چه اصراریه ست کنیم
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 ....   از پاساژ رفتیم بیرون بهنام جلو تر رفت ماشین و اورد 

  دپ همش میدی گوش چیه اینا باشه شاد اهنگ یه تو اه ... بهنام یبار نشد تو ماشین  -

  نا با روحیه من سازگارهای -بهنام 

  چشمم افتاد به ساعته ماشین

  هیییییییییییی ........واااااااااااای .....بهنااااااااااااام

  چته ... چه خبره ؟ -بهنام 

  میریم هشت مامان گفت هفتو نیم  ۷بهنام ساعتو .... یه ربع مونده به  -من 

بخاطر کسری خان چیز مهمی نیس ...  خب حاال انگار چیشده ... یه مهمونی ساده -بهنام 

)چب چب نگام کردو( ببین بهنوش حواستو جمع کن دوس ندارم قبل از هر 

.. . نمیخوری جم منم کنار از نمیگیری گرم کسی با  کنم گوشزد بهت اینارو مهمونی 

  ؟ که ملتفتی

  اووووووف ... بله - 

 افرین دختر خوب -بهنام 

  

 . ا پیاده شو تا ماشینو پارک کنمهمینجاس ... اینج -بهنام  

 که گفتم بهش یبار اومد سمتمو دستم و گرفت البته همیشه عادت داشت دستمو بگیره  

 حالت با...   میبینم راهمو خو نیستم که کور....   میگیری دستمو  میریم جا هر چرا

 ثحب باهاش مسائل این سر دیگه که میدم ترجیح منم...  هست که همینه گفت خشنی

قته که با خیلی و تخته به بزنم اما   میکردیم دعوا هم با خیلی بود کم سنم که قبال  نکنم
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هم خوب شدیمو جنگ نمیکنیم مامانم میگه رفتار بهنام بخاطر اینه که خیلی رو من 

 نامبه خوده قوله به  داره دوس خیلی منو  اومدم دنیا به نیاز نذرو کلی با چون حساسه 

 دیگه رمدا داداشو یه همین منم خو البته...   بنده نفسم به نفسش  گهمی بهم همیشه که

 . یلی دوسش دارمخ منم

part 10 

 و نفتی بیا رنگه به  بود زانوم روی تا که....   کوتاه استین تونیکه یه  بهنام به سلیقه  

 وارشل  نفتی ابی رنگه به تنه نیم کته یه با  داشت رنگم سفید ظریف بند کمر یه  سفید

  ... اسپرت سفید کفشه با  جذب سفید کتان

 کلهی اون به که کردم انتخاب بهنام برای منم یه کته هم رنگه لباسم )ابی نفتی( 

 .میومد خیییلی انصافا ورزشکاریش

  

 . خالصه خریدامون تموم شد و جیب بهنامو حسابی خالی کرده بودم

 دیمتا رسیدیم خونه با غرغرای مامان بابا رو به رو ش

ا به ... یه نگ بهنام بهنوش ... معلوم هست کجایید گوشیتونو چرا جواب نمیدین  -بابا

  ساعت بندازین

  ... نشدم متوجه بودیم بیرون بود مونده ماشین تو گوشیم بابا شرمنده  -بهنام 

من که فرار کردم تو اتاقم باز خواست نشم ... سریع لباسامو پوشیدم ... خدارو شکر که  

 یه  مراست سمته انداختم و بافتم موهامو  میگرفت وقتمو کلی وگرنه م اتو داشت موها

...  وزدم لباسمم رنگه هم الک...  کردم ارایش یکم  بستم ای گره مشکی ساتن روسری

 .. برداشتم مشکیمم دستیه کیف
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  یادم افتاد عطر نزدم برگشتم بردارم که فهمیدم دسته بهنامه

  

 . تو رفتم درو به زدم دوتا م رفتم سمته اتاق بهنا

 با اوه ... اوه ... اقای سیکس پکوووو ... چه کرررررده ... شلوارو پیرهن مشگی  -من 

 . نمیزد مپلک من به افتاد نگاش  میومد بهش خیییلی بود تنش فیته.  نفتی ابی کت

 . چیزی شده بهنام -

  این رنگ چقد بهت میاد بهنوش -بهنام 

  ... ون به اندازه ت -من

 اهشنگ با رفتم شیشه عطرو برداشتم و باهاش دوش گرفتم) هنوز نگاهش رو من بود  

  (میبینه منو که باراوله انگار میکرد دنبال حرکاتمو

 بهنام من رفتم پایین االن مامان بابا داغ میکنن ... توام زود باش -

  این حرفارو همینطور که از پله ها میرفتم پایین میگفتم

 . اشننب ما منتظر برن ... اومدم ... مامان و بابا یه ربع پیش رفتن ... خودم گفتم  -بهنام

  

  سوار ماشین شدیمو داشت استارته ماشینو میزد نگاهش قفل شد رو موهام 

 . میشد بهتر کنی کوتاه موهاتو  میزاشتم اگه کنم فک  -بهنام 

 کامال متوجه منظورش شدم
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بخاطر حرفه شما نبود خودم پشیمون شدم ... بعدشم همشو نخیررر اقاااا ... اوال  -من 

 . کوتاه نمیکردم

 . یه نیش خندی زدو حرکت کرد تا چند دقیقه ای سکوتی بینمون بود

part 11 

 رسیدیم به اخرین خیابون 

 !!!! واااااااااااای ... چه خبرررررره -

 !... تصادفی چه کاش از اینور نمومدیم  -بهنام 

 ...  موندیم اینجاام بود شده دیر کم...  اه کنیم ...؟ راه فرعی نداره ..؟ حاال چیکار  -

  ... چیه خیلی عجله داری واسه رفتن -بهنام 

  ... بین حرفاش گوشی زنگ خورد

جانم مامان ... داریم میایم تو راهیم تصادف شده ... ترافیکه ... نیم ساعت دیگه  -بهنام 

  چشم...  باشه...  چشم...  ه دسته منه مگ من رماد کنم چیکار خب...  اونجایم 

 سرشو و  ماشین شیشه کنار گذاشت دستشو گوشیشو پرت کرد روی داشبورد ماشین  

  بیرون به دوخت  نگاهشم  دستش به داد تکیه

 . بهنوش ... اهنگو عوض کن -بهنام 

 توی دلم غر زدمو گفتم ... یبارم اهنگ شاد گوش کن چیزی میشه؟

 ... باشه دوس داری بزار بمونه -بهنام 

 کنم عوضش بگو داری دوس اهنگی چه بالحن ارومی گفتم  -من
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  حوصله اهنگ ندارم -بهنام 

...  میکردم زمزمه لب زیر گوشیمو وصل کردمو اهنگی رو که دوس داشتم گذاشتم 

 .شد باز راه بلخره اینکه تا مینداخت نگاهی گاهی هراز بهنام

  

 وباغبون نگهبان  عبداهلل اقا ی عموحسن بهنام دوتا بوق زد . رسیدیم جلوی در ویال

 . کرد باز برامون درو عموینا چندساله

 . نرو پایین بزار ماشینو داخل حیاط پارک کنم ... باهم میریم پایین -بهنام  

م هر شدی که سالن وارد. میومد حیاط ته از ماشین پیاده شدیمو صدای خندهاشون تا 

 غره چشم متوجه همه از اول نفره تشکیل داده بودنو گپ میزدن ۴-۳کس یه گروه 

 . بود کردنمون دیر منظورش که...  شدم مامان های

  عمو جان کجایین شما چرا انقد دیر اومدین ؟ -عمو حسن 

 . شرمنده عمو جان تصادف شده بود تو ترافیک بودیم -بهنام 

بغل عمو ببینم چه خبرا عمو  دشمنت شرمنده پسرم ... بهنوش جان بیا -عمو حسن 

  ...خوبی ؟

 . ممنون عمو جون سالمت باشید -من 

  

از اشپز خونه زن عمو و ستایش ) دختر عمم( با بچه تو بغلش میومدن 

 مگرفت( عمم دختر)  یش ستا بغل از رو شبنم کردمو پرسی احوال باهاشون سمتمون 

  نیهرین زبونو دوس داشتشی خیلی شدم شبنم با بازی مشغول
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  صدای بابا رو شنیدم که گفت

 ... بگو امد خوش یه جان کسری به بیا...  جان بهنوش  -بابا

 . ببخشید شبنمو دیدم حواسم پرت شد -من

نگاهمو سمت کسری چرخوندم حسابی تغیر کرده بود پسر پخته وجاافتاده ای شده 

  بود

 وبی بهش نداشتمتیپ و هیکلشم حرف نداشت اما نمیدونم چرا از همون بچگی حس خ

. 

Part 12 

این حرفا چیه بهنوش جان ...خوب هستین ماشاال بزرگ شدین چه خانمی  -کسری 

 .. شدین

 حرف جوری سال خارج بوده  ۴از حرفه بهنوش جانش اصال خوشم نیومد خیره سرش 

 . دیدیم همو که بوده دیروز همین انگار میزنه

گرفت نگاهمو از صورت بهنام روی بهنامو دیدم اومد سمته چپم وایساد و دستمو 

 . دستای قفل شدمون دوختم

  خیلی ممنون لطف دارین -

  شنیدم امسال کنکور شرکت میکنین؟ به سالمتی -کسری

 ... بلهههه ... خیلی ام واسه کنکور تالش کرده ان شااهلل که نتیجشم میبینه -بهنام 

  (چررررااا میده جواب من جای ددونم چرررااا نمیدد این...  از من پرسید مثال  )
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بهنام جان حاال چرا انقد دسته بهنوش رو محکم گرفتی ... باور کن کسی  -عمو حسن

 . قصده دزدیدنشو نداره

 ماشاال.. . داره کارش مامان پیشه بره بهنام با خنده گفت . میخواستم بیام بهش بگم که 

 . ش کردمفرامو که کرد پیچ سوال انقد کسری اقا

  با بهنوش جان صحبت میکنم شما چرا فراموش میکنید ؟من  -کسری

تواین بین صدای کتایون وسوگند رو شنیدیم ) کتایون خواهر کسری دختر عموم 

  (وسوگند دختر عمم

 سالم خوش اومدین شرمنده دستمون بند بود تو اشپز خونه -کتایون

  سالم بهنوش جان سالم اقا بهنام خوب هستین؟ -سوگند

  دیقه نشستیمو همش تو احوال پرسی گذشت واالااا ۲۰خالصه اینکه 

 به نظرتون شامو تو حیاط بخوریم چطوره؟ هوا خنکه -زن عمو

  همه جمع موافقت کردنو کم کم بلند شدن

  بریم حیاط بهنوش -بهنام 

  تو برو من برم یکم کمکشون کنم ...میام -من

 کالفم داشت بهنام ارایرفت این دیگه واقعا...  اخماشو کرد توهمو رفت بیرون 

 غرق خودم افکار تو  منه کارای به حواسش انقد اینکه از بود کرده خستم...   میکرد

 ... زد صدام کسری حیاط و سالن ورودی در بین بودم

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

  بله ؟

  از اینکه از درسو کنکور صحبت کردم ناراحت شدی؟ -کسری

  ؟ چی برای ٬ن  -

  اخه رفتار بهنام جان اینو نمی گفت -کسری

  یه نگاه به بهنام انداختم دیدم ... اوه ... اوه ...بدجور داره نگاه میکنه 

  فتاد برم اینارو بزارماقا کسری ببخشید ضرفا سنگینه دستم ا -

... تا خواستم چیزی بگم از   میداری بر نمیتونی مجبوری مگه من به بده ٬خب  -کسری

 .دستم گرفت

  

 دسته دادم همه دور سفره نشسته بودنو مشغول بودن ...اخرین دیس برنجو اوردمو 

...  جان نوشهب خودم پیشه بشین... گفت عمو...  بهنام و بابا بین بشینم برم خواستم عمو

 .شد سرد غذا دیگه بشینین ستایش  کسری

بلللهههه همینو کم داشتم اقا کسری درست نشست بغل دسته من کی بود که اینو  

 نگاهای رزی کنه تحمل بهنامو اقا  سنگینه نگاهای بود کی تحمل کنه ... حاال بد تر از این 

 دوش تموم شامشون خالصه... نمیرفت پایین گلوم از غذا کسری پرتای چرتو بهنامو

 . شدن زدن گپ مشغول......................

  

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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بلند شدم تو جمع کردن سفره به بقیه کمک میکردمو تو دلم خدا خدا میکردم که این  

کسری کپک سمته من نیاد چون میدونستم بهنام حواسش هستو الکی خودشو سر گرم 

  ... صحبت کردن کرده

 شد ومتم که کارت مو کشید پایین تو گوشم گفت ... بهنام مچ دستمو گرفت و دست

 . مین دیگه میای حیاط ۱۰  خونه میرم بهنام با  دارم  امتحان من میگی مامان به میری

Part 13 

 . حوصله بحث نداشتم 

واسه همین کارامو سریع انجام میدادمو به این فکر میکردم که چه جوابی بدم که قانع 

 ... بشه

 ... رفتم سمته مامان

 . بخونم باید مامان میشه کم کم بریم من امتحان دارم  -

 ۱۱زن عمو جان فردا که جمعس بعدشم تازه ساعت  -زن عمو

  بله زن عمو درسته ولی درسام سنگینه باید بیشتر وقت بزارم -

 . باشه دخترم برو به بابات و بهنام بگو که بلند شن من امادم -مامان 

 . مفاصله حیاط رو طی میکردی

 . مامان من با تو بابا میام اگه بهنام چیزی گفت بگو تو باهام کار داری-

  باز چی شده -مامان

 ... هیچی بابا ... خیلی بد رانندگی میکنه دلو روده ادم میاد تو حلقش -
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  !وااااا ...چیشد یهو رانندگیش بد شد ؟ -مامان

  اووووووف ... مامان گیر دادیاااا -

 . زدم چشمک مامان به بقیه جمع خدافظی کردیمو  جلوی در ویال با 

  بهنام جان بهنوش باما میاد من کارش دارم -مامان 

 . از جمع خدافظی کردو رفت

مامانو باباام تو ماشین گیر داده بودن به تعریف و تمجیدای الکی از بچه های عمه و عمو 

 ... بخصوص این کسری کپک

  

 لهپ گفتمو بخیری شب یه بود داخل بهنام ماشین دبو باز حیاط در ٬رسیدیم جلوی در 

 ... باال میرفتم پا پنجه رو اروم هارو

 ... خیر باشه . از کسی فرار میکنی -بهنام  

 . جیبش تو دستاشم دوتا خواب بهار در به بود داده تکیه 

 عین عصاقورت داده ها سیخ سرجام وایسادم

 میاد خوابم خستم یکم فقط...  فراری چه بابا ن...   گفتم ای مسخره خیلی لبخند  یه با  

. 

  کسری چی میگفت ؟ -بهنام  

  کسری کجا؟ - 

 ............... - بهنام
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 اها ... گفتش که بهنام از اینکه باهات صحبت کردم ناراحت شد؟ -

 گفتم ن -

  بقیش ٬خب  -بهنام 

 . بقیه نداشت همین بود -

   مطمئنی -بهنام 

  بله مطمئنم -

 ... همچنان اروم بود اما از چشماش خشم میبارید لحنش

اومد جلو دوتا دستشو گذاشت دو طرفه صورتم پیشونیمو بوسیدو گفت ... تو هیچ وقت  

 ور شاخم دوتا انتظار  بودم مونده مات...   عزیزم بخیر شبت...  نمیتونی درکم کنی 

 . داشتم سرم

خواست که بیشتر بخوابم از میشد که بیدار شدم خیلی دلم می ۹صبح نزدیکای  

ب کردم .ابی به دستو مرت رو تخت روی شدم بلند گرسنگی داشتم ضعف میکردم 

 تمرف  پوشیدم توسی شلوارک و تیشرت یه  بستم اسبی دم موهامو...  صورتم زدم 

 . پایین

  سالم .صبحتون بخیر -

  سالم دخترم صبح توام بخیر خوشگلم -مامان . بابا 

  امسالم اقا بهن -

  سالم بهنوش جان -بهنام 
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  (لبخندشو که دیدم فهمیدم دیگه دلخور نیس )

  کردن شروع باز بشینم نزاشتن دودیقه 

  بهنوش جان ماشاال کسری رو دیدی چه اقایی شده برای خودش -بابا

  بله . خدا حفظشون کنه -

  ماشاال پسر کاری و درس خونیه -بابا 

   اکتهخیلی ام با ادب و با نز -مامان 

   این چیزا چه ربطی به بهنوش داره -بهنام 

  (چه عجب ... بلخره تو عمرش یه حرفه خوب زد )

 وگفتم شکستم سکوتو هرچند من از حرفای مامان وبابا میخوندم که چی میگن 

. ..  میکرد گریه  داشت باز...  اها راستی مامان دیشب بازم خوابه زندایی رو میدیدم  

 . شد قفل هم به بهنام و بابا و مامان نگاهای...   میگرفت حاللیت ازم داشت

 . خیره بابا جان از این خوابا همه میبینن -بابا 

  میخوایین امشب دعوتشون کنیم خیلی وقته که ندیدیمشون ؟ -

  کن دعوتشون بزن زنگ دیگه دوساعت باشه عزیزم خودت یکی  -بابا

 تهپش بهنام کردم حس باال میومدم ها پله از کردمو تشکری یه از سر میز بلند شدمو 

  سرمه

 . تا پسر دایی عزیزتون بیاد. یکم به درساتون برسید که بعدا وقت نمیکنید -بهنام 
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 .این تیکه انداختنش واقعا عصبیم میکرد بی اختیار صدام رفت باال لحنم تند شد

؟ تو چرا ......... مشکلی داری با من؟ چته تو ؟ من باید همیشه به تو جواب پس بدم  - 

لی که رو صورتم زد تو سی صدای...  حرف تو دهنم موندو یه طرفه صورتم داغ شد 

 . پایین انداختم سرمو  کردمو بغض گوشم پیچید 

 همچین زیرلب غرید به بدنم رعشه انداخت

 بگیری یاد تا زدم اینو...   وقت هیچ دیگه با من اینجوری صحبت نکن  -بهنام  

 . کوبید درو اتاقشو تو رفت هدارینگ احتراممو

 .چند ثانیه ای دستم رو صورتم خشک شد به مسیر اتاقش خیره موندم

part 14 

اشکام سرازیر شده بود ... رفتم تو اتاقمو پشت در نشستم و زانو هامو بغل کردم ... به  

این فکر میکردم که چرا بهنام باهام اینجوری رفتار میکنه ... ؟ چرا نرمال نیس 

 قی صدا داد . ازت اتاقم در...  بود گذشته چقد نمیدونم...   زانوهام رو گذاشتم سرمو ...؟ 

 .کردم مرتب صورتمو اینه جلو پشته در بلند شدم 

 ختوت کنار صندلی بهنامم.... دیدم بهنامه ... سرمو برگردوندم نشستم روی صندلی  

 ...بود زده که جای روصورتم گذاشت دستشو... نشت روبرو گذاشت

راحت بودم نا...  بودم عصبی خیلی...  ببخشید بهنوش دسته خودم نبود  -بهنام 

 .  کردم چیکار نفهمیدم ... 

 وکهش فقط...   نگرفتم دل به من...   ن -  یه نگاهی بهش انداختم سرمو گرفتم پایین 

 . نداشتم انتظارشو  حرکتت از شدم
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 . کردم بلند دست ترو  که نکردم باور هنوز خودمم  -بهنام  

 .بین حرفای بهنام صدای بابا اومد

 ... پایین ...لب تابتم بیار یسری از کارای شرکت هست که مونده بیا جان بهنام  -بابا

 ...  پیشونیمو بوس کردو از اتاق رفت بیرون

 سیر دیگه دنیای یه  تو  انگار که میشد مدتی یه متوجه حال خراب بهنام شده بودم 

 اتاقم تو تاغروب گرفتم تصمییم.  بود  ۱۱:۳۰ انداختم ساعت به نگاهی هی  میکنه

  بده خبر و بزنه زنگ زندایی به خودش گفتم مامانم به  برسم درسام به باشمو

  .لباسامو عوض کردمو رفتم پایین شنیدم صداشونو که میشد  ۷نزدیکای  

  سالم خوش اومدین -

 . رت بگردم بیا ببینمسالم دختر نازم ... الهی دو -زن دایی

  ممنون زندایی جون ... خوب هستین -

 ... دایی جون نمیاین اونورا -دایی

 . دای ما که همیشه میایم شمایید که نمیاید -

 نهک وقت اگه خودشم خونه...  واال دایی جان این زندایت صبح تا شب تو مطب ه  -دایی

 . میاد

 . بود زیاد کارم هفته این حاال خب...  زندایی قهقهه ای زدو با خنده گفت 

 . متوجه آیسان شدم که سرشو میچرخوند اینورو اونور با نگاهش دنبال بهنام میگشت
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 یه نیش خند زدمو ... بهنام نیس آیسان جان ... تو اتاقشه کارش داری برو صداش کن

... 

  ن بهنام تو اتاقش نیس خیلی وقته رفته بیرون -مامان 

خند تحویلم داد) یعنی خااااااااک ... هزار بار به خودم گفتم تا از اینبار ایسان یه نیش 

  (چیزی مطمئن نیستم نگما اخه مگه ادم میشم ... اه

 بهنوش جان ببین کیه درو باز کن -مامان 

  چشم -

  سالم پسر دایی - 

  سالم بهنوش جان -

   سال بزرگتره ۳سالشه از آیسان  ۲۳اشکان پسر دایمه که 

  ت کردن بودیمسرگرمه صحب

  خانم جان شامو بیارم یا زوده؟ -خاله صدیقه

اره عزیزم بیار که همه گرسنن ... بهنوش جان توام برو یه زنگ بزن به داداشت  -مامان

  . ببین کجاس

 . چشم مامان ... گوشیمو برداشتم زنگ بزنم بهش که صدای ماشینشو شنیدم -

  ه اومد خانمبابا از پنجره بیرونو دید میزد . حالل زاد

 مهات بچه شام کشیدی زحمت صدیقه خانم شما دیگه برو دیرت میشه عزیزم  -مامان 

 ... نره یادت
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  ممنون خانم جان ... شبتون خوش -صدیقه خانم 

  سر سفره بودیم دایی پرسید ... بهنوش جان امسال ان شاهلل میری دانشگاه دیگه ؟ 

  بله دایی جان -

  چه رشته ای میخوای بخونی ؟به سالمتی دخترم  -دایی

  حسابداری -

  ان شااهلل به سالمتی ... دیگه خانم شدیا وقته ازدواج کردنته -دایی

  نخیر بهنوش جان عروسه خودمه -زندایی

تا زندایی اینو گفت غذا پرید گلوی بهنام ... حاال هییییی سرفه میکنه مگه تموم میشه 

 در چشاش از اشک...  بود شده مزقر صورتش کرد سرفه انقد این سرفه هاش 

 . میریخت دوغ براش ام دایی  پشتش میزد بابا  اومد

 به فقط باید االن زندایی مگه بهنوش چند سالشه که بخواد به فکر ازدواج باشه  -بهنام  

 . باشه درسش فکر

 مومت درسش اشکانم که دیگه دوسال بهنام جان منم االن نگفتم که ایشااهلل  -زندایی

  بشه

 تگف راستش یبار درمورده ازدواج حرف افتاده بود با بهنوش صحبت کردم  -بهنام  

... چرا دروغ   اخه گفتم کی من... سال بهش فکر نمیکنه ) إ ... من غلط کردم  ۵تا

  ( بزنه حرف من جای باید جا همه این...  میگه 

  همه داشتن مشکوک نگام میکردن 
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  بهنوش ؟ خبریه ؟ سال۵حاال چرا  -زندایی -مامان 

 . بود این منظورم تره مهم درسم میگم من ... ن ... من ... راستش چیزه  -

 دست م گم چیکارت کنه بهناب خدا ای سریع بشقابمو برداشتمو رفتم سمته اشپز خونه ) 

  ( نمیداره بر کاراش این از

 شب یه مگرفت تصمیم...  بود مخم رو طی شب نیش خندای اشکانو اخم های بهنام  

 کردمو ازب کتابمو  باال رفتم هارو پله سرعت به  کنم بهونه فردارو امتحان بگمو بخیر

ن میومد که خدافظی سروصداشو...   گذشت ساعتی نیم  کردن دوره به کردم شروع

 . میکردن

Part  15 

مین صدای قدمای بهنام رو شنیدم که رفت تو اتاقش بعد چند ثانیه برگشت  ۱۰بعد  

ربهار خواب شنیدم فهمیدم رفت بهار خواب در اتاقمو اروم بازکردم تا دم بهار صدای د

ودراز  شدمی پلی اهنگی یه گوشیش تو... خواب رفتم از پشته پرده بهنامو دید میزدم 

 اهنگ... بود شده خیره اسمان به کشیده بود روی تخت یه دستشم زیره سرش 

 .کرد قطع گوشیشو

 ؟... نیس درستی کار زدن دید قایمکی باید بازم بگم که -بهنام 

  ( ای ...تو روحت بهنوش )

 . ن بابا چه دید زدنی ...فکر کردم میخوای بخوابی نخواستم بیام -من

با خودم گفتم شاید االن بهترین فرصت باشه تا در مورد خیلی چیزا با بهنام صحبت  )

  (کنم 
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  بهنام ؟ -من

  جانم ؟ -بهنام 

  ... مگه تو فردا کار نداری چرا نمیخوابی دیر وقته هامیگم ... چیزه  -من 

 . ن فردا کالس تشکیل نمیشه ... حرفت این نبود ... بگو میشنوم -بهنام 

 . خندم گرفت چون خیلی تابلو حرفمو خوردم 

  چیزه ... راستش بهنام ... سانازو که میشناسی دوستم -من

  خب -بهنام 

 .خااااانمن شاگرد زرنگ خیلی دختره خوبیه ... درس خو -من

  خب -بهنام 

 ... میگم نظرت راجبش چیه ؟ یعنی منظورم اینه که خیلی به هم میاین -من 

 خما با و  طرفم گرفت اشارشو انگشت نذاشت حرفمو ادامه بدم نیم خیز شد سمتمو 

  ... گفت

 کرف دواجاز به من.  بهنوش میگم بهت اخر بار برای االنم قبالنم یبار گفتم  -بهنام 

 ایحرف از...   کن گوشت ی اویزه میگم تو به دارم اینم...   نیست مهم برامم و نمیکنم

 ن میخوره تو درد به اشکان ن  میکرد عروسم عروسم که  نشه اب دلت تو قند زندایی

 این ندارم دوس ب به درست که دو ماه دیگه ام کنکور داری بچس  ازدواجته سنه االن

  بهنوش کنم رتکرا بازم حرفارو
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اقا بهنام اوال من از حرفای زندایی قند تو دلم اب نشد ... هیچ عالقه ای ام به شنیدن  -

 درگیرشون خودمو انقد وگرنه  هستم دانشگاهمم و کنکور فکر به.  این حرفا ندارم 

ا به من حق نمیدی که بابت رفتارات توضیح بخوام ... تو عوض شدی چر.   نمیکردم

 صالحمو .. . میکنی اشتباه  نمیشم رفتارات متوجه و درازه گوشام میکنی فک گها.  بهنام 

 نمای میشی غیرتی و حساسی من رو اینکه...  درست مهمه برات ایندم...  درست میخوای

  و حتی به این موضوع هم گیر میدیت  ؟ ندارم ازدواج حق بگو اینو .  درست

 بهار چین دور به داد تکیه شد بلند جاش از برای چند ثانیه ای زل زد تو چشامو  

   خواب

  اروم زیر لب گفت ... چرا داری

 .این رفتاراش واقعا کالفم کرده بود

  میدونی چیه بهنوش؟ -بهنام 

 ................. -من

 تو سهم زمانی هیچ وقتو هیچ میدونی شهامت میخواد دوست داشتنه کسی که  -بهنام 

 . نمیشه

  بیروننفسمو کالفه دادم 

ببین بهنام تو دردتو بگو به من شاید عالجی براش پیدا کردم ) واقعا دیگه عصبی  - 

شدم شدت عصبانیتم تو تن صدام مشخص بود بهنامم دیگه خودش متوجه شد که 

  ...  اعصبانیم نیش خند زدو گفت( عالج من تویی

  تداش ای فاییده چه ممیزد اگه اصال ابروهامو شونه هامو انداختم باال دیگه حرفی نزدم 
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  دیروقته برو بخواب فردام امتحان داری ....شبت بخیر -بهنام 

  شب بخیر -

  

  

  

  

  

 اونم تو این مدت که کال درگیر امتحاناتم بودم سعی میکردم زیاد سر راه بهنام نباشم  

 مثل کنکور روز تا شب میومد خونه  ۹نشگاه و شرکت که میومد میرفت باشگاه دا از

 و درسی مسائل برای اونم پیشم میومد ساناز گداری گه بودم اتاقم توی ندانیاز

 روز  اتاق تو موندن خوندنو درس  بود شده کارم  فقط من کنکور روز تا خالصه  کنکور

  ... رفتم مامان و بهنام با کنکورم

  

 زا قراره که ناراحتم این از فقط امروز که جوابش اومده رو پا بند نیستم از خوش حالی 

 . میشد خوب خیلی بودیم دانشگاه یه تو دومون هر اگه. بشم جدا ساناز

االنم منتظرم تا وقته شام برسه سر میز بگم که دانشگاه همون رشته ای که دوس دارم  

 .  قبول شدم

  بلند شدم یکم به سرو وضع اتاقم رسیدم و یه دوش گرفتمو رفتم پایین 

  ... میزد غر داشت  صدای مامان رو شنیدم که بازم

  ن خانم جان این حرفا چیه ایشاال که قبول میشه -خاله صدیقه 
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  ... باز شروع کردی مامان -

 انقد چرا...  چیشد کنکور این جواب میکنی فردا بهنوش جان چرا انقد امروز و  -مامان

  . بیخیالی اخه دختر تو

 جواب هنوز گفتن....  مممرفتممم که گفتم...  اه ... مامان چقد گیر میدی  -من

  . اخه منه دسته مگه....  فردا  نیومده

 رفتم حیاط یه هوایی به سرم بخوره 

part  ۱۶ 

خالصه اون لحضه ای که دوس داشتم رسید ... سرمیز حالمو گرفته نشون دادم ...به  

 . غذامم لب نزدم

  بهنوش مریض شدی ... چرا گرفته ای -بهنام 

  راست میگه چرا باغذات بازی میکنی؟مامان جان  -مامان 

  چیشده بهنوش جان؟ -بابا

. دوست داشتم باعث افتخارتون  ببخشید منو...  مامان جون .بابا جون .بهنامی  - 

  .  باشم

 تالشمو ی همه من .  گرفتم بغض حالت سرمو انداختم پایین چهرمو ناراحت کردمو 

 . بشم قبول نتوستم که ببخشید منو کردم
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 بزنن یحرف خواستن بابا بهنامو تا از دستشون افتاد ) منم تو دلم آی میخندیدم (  قاشق

کوبیدم به همو دویدم سمت سالن ...نخیررررررررر ....  دستامو خنده زیر زدم بلند... 

 . قبوووووول شدددددم ...همون رشته ای که دوس دارم

  مامان از خوش حال بغض کرده بود

 . س ازم تعریف میکردنو تشویقم میکردنبهنامو بابا ام چپو را

 ... فرداشب واسه بهنوش یه جشن بگیریم ... چند روز دیگه ام که تولدشه -بهنام 

  نره یادتون کادوام...  بگیرید جشن برام اره ... اره ... خیلی دوس دارم  -

  چشم عزیزم ... اون که صد درصد -بابا

 .  دا زودتر بیاد کمکمپس من به صدیقه خانم میگم که فر -مامان 

 . از خوش حالی شبو زود خوابیدمو منتظر جشنه فردا بودم

  

  

  صبح از خواب پاشدم بدو رفتم پایین ۱۰میزان  

  سالم خاله صدیقه ... صبح بخیر کسی نیس خونه؟ -من

   سالم دختر خوشگلم تبریک میگم ... همه رفتن بیرون کار داشتن -خاله صدیقه

 ممنون خاله -

 . میز صبحونمو میخوردمو یه زنگم به ساناز زدمسر

 ... سالم ساناز جونم -
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  سالم بهنوش جون خوبی -ساناز

  مرسی عزیزم . امشب که یادت نرفته دعوتیاااا -

 شبام همین امانیستیم...  ببخشید بهنوشی ... من که از خدام بود امشب بیام  -ساناز

  دیگه هفته یه تا مسافرت میریم

  پیشم بیا ظهر حداقل...  بودی کاش...  إ  -

  باشه پس ظهر میبینمت فعال -ساناز 

  فعال -

  

 هقسمت فقط  میشدم زده هیجان ها بچه مثل خیلی خوش حال بودم همیشه روزای تولدم 

 . داشتم دوسش خیلی  که بود ها کادو

...  ن بقیه ظهر ن از ساناز خبری بود  ۴ ساعت تا رفتم باال و منتظر سانازو بقیه بودم 

یزدمو حرص م غر لب زیر... گرررمی استقبال چه...  امروز بود تولدم مثال سرم خیر

 . شد فرما تشریف خانم ساناز بلخره تا میخوردم 

  سالااااام . تقدیم به بهترین دوسته دنیا تولدت مبارک -ساناز

 باز سریع رو کادو تختو رو نشستم ...  لپش از ابدار ماچ تا دو پریدم بغل سانازو 

 .  کردم

  وااای . ساناز دستت درد نکنه چه ساعته خوشگلیه

 ساله بشی بهنوش جونم ۱۲۰ایشاال  -ساناز
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  بهنووووووش . خونه ای -بهنام 

  بهنام تو اتاقم بیا باال -

   إ ... داداشت داره میاد .من دیگه برم -ساناز

  اومدیااا تازه ٬کجا بری  -

  ... خوب هستین؟ سالم اقا بهنام -ساناز

  باشین راحت بفرمایید...   اومدین خوش. ممنون خیلی سالم  -بهنام

  بهنوش این لباست مونده بود دستم اورد بدم بهت .... فعال -بهنام 

  إ... کجا فعال؟! وایسا بینم همین!؟ - 

  چی همین -بهنام 

  بهنوش من دیگه برم ... با اجازه -ساناز

  تو کجا؟ -

  دا باید برم وسایلمو جمع کنم عزیزمبخ -ساناز

  باشه ساناز جونم خیلی زحمت کشیدی به سالمت -

  ممنون عزیزم .. خداحافظ ... خداحافظ اقا بهنام -ساناز

 . به سالمت سالم به خانواده برسونید -بهنام 

  خب ؟ - 

  چی خب؟ -بهنام 
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  واااااای .بهناااااام .کادوی من کووو -

 ن  االن. شب...  کادو واسه پس بگو چرا انقد جوش میزنی ... اهان ...  -بهنام 

  اه ... بهنام اذیت نکن -

  ... باشه بابا تو ماشینه -بهنام 

  دنبالش تا حیاط رفتم

  حدس بزن چیه ؟ -بهنام 

  ... بهناااااااماووووووووف  -

  .باااااااااشه ...بازش کن-بهنام 

  

  یه جیغ بنفش کشیدموااااااااای بهنام پریدم بغلشو 

 میخورهن دردم به دیگه کامپیوتر اون که مرسی بهنام . اتفاقا میخواستم به بابا بگم  -

 ... بگیره تاپ لپ یه جاش

 . از بهنام یه تشکر حسابی کردمو رفتم اماده بشم

part  ۱۷ 

 . همون لباس و با ساپورت مشکی پوشیدم خیلی بهم میومد 

  پایین سرو صدارو که شنیدم رفتم 

 . بود پوشیده منو لباس سته اونم بهنامو دیدم از پله ها میاد پایین 
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 ... بودن نشسته باباینا که سمتی رفت از دور یه لبخندو چشمک تحویل من دادو 

  خودشون برای بودن شده ای تیکه  سوگندم و ایسان البته نا گفته نمونه که 

  

 ...ردنه کادو هاک باز و کیک بریدن  بعد از شام رسیدیم به قسمتی که من عاشقشم 

 ولا دارم دوس کدومه؟ شما کادوی بابا...  کادی بهنام روکه ظهر کسی نبود باز کردم  - 

 . کنم باز اونو

  دومیه همین...  بفرما دختر گلم  -بابا

 . وای ... ن بابا ...لپ تاپ ...کادوی بهنامم همین بود -

  از شنیدن حرفم همه زدن زیر خنده

  واقعا نمیتونستید هماهنگ کنید اخه -

  حاال نکن اینطوری قیافتو...  میکنم یکاریش فردا...  خب  -بابا

 .  خوردم حال ضد که ها کادو از این...  بقیه کادو هاام یچیز معمولی بودن  

 

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

چشمم به آیسان افتاد که بلهههههه ... فرصت گیرش اومده و بهنامو گیر انداخته داشتم 

   سری کپک و شنیدمک صدای به این دوتا میخندیدم 

  نمیرقصی تو جشن خودت  -کسری

 .  فعال که دارم رقص بقیه رو تما شا میکنم -

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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 ...  کنم عوض اهنگو این بزار.  برقصیم باهم ..اتفاقا االن میخوایم چرا ....... -بهنام 

 اهنگو عوض کردو دستمو گرفت رفتیم وسط

  دلم میخواد باهم بگیم به همه عالم ) 

 که میخوایم همو که عشقمون چقدرخاصه 

  روتوچه حساسم توام همینی واسم

  چون نگاه تو نگاه منومیشناسه 

  بهنوش -بهنام   

  جانم -

 خیلی دوستت دارم -بهنام 

  میدونم منم دوستت دارم - 

 وااای مهربونم نمیتونم بی تو بمونم 

 واای تویی جونم دوست دارم تااخرش ازتوبخونم 

 میرم حیاط یه هوایی به سرم بخوره -بهنام 

 منکه عاشقت شدم کاش بشی مال خودم 

 این همه دوستت دارم مگه بس نیس

 (Naser zeynali-Eshghemoon khase )س نیس و حسی که بهت دارم عشقه ه
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 (وا ..این چش شد ... ) حرفم ادامه داشت ...بیخیال رقص شدو رفت

  

  منم یکی از بشقابای کیک و برداشتمو نشستم روی مبل 

  بهنوش جان بفرما -اشکان

 ممنون .صرف شد -

  تولد هم دنشگاه بازم بهت تبریک میگم هم  -اشکان 

  اجازه با ..........  خیلی ممنون  -

 از...  میدیدم رو بابا بهنامو شیشه پشته از وایسادمو اومدم کنار پنجره  

   ...  میکنن بحث دارن  که بود مشخص  حرکاتشون

  

  إ ...اینا وقعا دارن بحث میکنن

 با ماشینو تو نشست بهنام  شدن عصبانی که خیلی دوس داشتم بدونم یهو چیشد 

   بیرون ترف حیاط از سرعت

  رفتم سریع سمته در که بابارو دیدم 

  بهنام کجا رفت بابا؟ چرا اعصبانی شدید؟ -

  کاری یه دنبال فرستادم...  ن دخترم چرا اعصبانی  -بابا

 . بود بابا بهنامو تازمانی که مهمونا برن ذهنم درگیر 

 . میگفتن اما دبو شده یچیزی مطمئنم  بود گرفته حالش باباام دسته کمی از من نداشت 
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 که مبهنام بیدار بودم یعنی از مشغله فکری که داشتم خوابم نمیبرد  ۳تقریبا تا ساعت 

 .بود نگشته بر هنوز

part  18 

 تا کی میخوای بخوابی ۱۲بهنوش بلند شو ساعت  -مامان  

  سالم ...مامان بهنام دیشب نیومد خونه هااا...االن خونس؟ -

 االب میایم ما...  ما اتاق میری تو وسایلتو میبریم پایین  سالم .ن ...بلند شو -مامان

  چرا ... برای چی ... -

 بابات گفته ما میخوایم یه مدت بیایم باال -مامان

یعنی چی میخوایم یه مدت بیایم باال ... من به این اتاق عادت کردم بعدشم اینجا برای  -

 تا اتاق هست۳شما کوچیکه ... پایین که 

  یری پایین ؟نم -مامان 

  ن -

 . باشه -مامان

 . رفت بیرونو در اتاقم کوبید

  وااا... مامان چش بود ... خدا بخیر کنه

  ردمک باز درو شنیدم که رو سروصدا مین گذشت  ۱۰

إ ... خاله صدیقه کجا میبری اینارو ...؟ مامان چرا وسایل بهنامو میبری پایین ؟ مامااااااان 

  ... با شماماااا ...؟
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  میره تو جای بهنام...  تو نخواستی بری پایین  -امان م

 وسایلش به کسی نداره دوس...  مامان میاد ناراحت میشه بزار حداقل خودشم باشه  -

   بزنه درست

ماماااان ... خب چیشده اخه ... برای چی ....یهو یاده این افتادین که اتاق جابه جا  - 

  دیدی؟ خواب... کنید 

  بابات بوده برو از خودش بپرس تصمیم -مامان 

  اها... یعنی شما نمیدونی ؟ -

  کارت پی برو...  ندارم حوصلتو...  بهنوش ساکت شو  -مامان 

  

  تا غروب تو حیاط قدم میزدم و منتظر بابا بودم

 و  نمک صداش خواستم بهنام قبل از بابا رسید ماشینو تو حیاط پارک کردو رفت تو ... 

 تو رمب اینکه جای  دادم ترجیح...  بگم که نمیدونستم چیزی منم خب لیو...   بگم بهش

امو بهن ایصد که میکردم فک چیزا همین به داشتم.   باشم بابا منتظر حیاط تو کنم بحث

 ... مامانو شنیدم دویدم سمت خونه

ز هم ابا این کارا میخواین چیو ثابت کنید ...هااا ... فکر کردین با دور کردن ما  -بهنام 

چیزی حل میشه ... شما جای اینکه درستش کنید دارید بدترش میکنید ... بهنوش چی 

  به اون چه جوابی دارید بگید ؟

  چه جوابی ؟ جریان چیه؟ چیشده ؟ -من

 ... بیا همینو میخواستی -مامان 
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  بهنام رفت بیرون درسالنم کوبید

 اتاقم مرفت نداشتم خوبی حال ...  اشکای مامانو که دیدم نخواستم منم حالشو بدتر کنم  

 . میچرخید زبونم زیر  بهنام حرفای دونه دونه. 

  بهنووووووش ... بیا پایین حال خانم بد شده -صدای خاله صدیقه رو شنیدم داد کشید 

 شیگو و نشسته مبل رو...   مامان سمت رفتم و نفهمیدم پله ها رو چطور دویدم پایین  

 . دمیکر هق هق داشت  بدست

  مامان ... چیه؟ چرا گریه میکنی - 

  خاله صدیقه اب قند اورد براش

  کی بود مامان؟ چی گفت؟

  بیمارستان بریم باید بده حالش زنداییت تصادف کرده تو بیمارستانه  -مامان 

  

 آ و کاناش.  زندایی نفس نفس میزدو حالش خیلی بد بود صداشم ضعیف بودو میلرزید 

  بود کرده پف چشاشون زیاد گریه از  شد بدتر خیلی لمحا دیدم که و یسان

   دور زندایی شلوغ بودو همه گریه میکردن

  بهنوش جان دخترم منو ببخش ... حاللم کن ... من نمیخواستم تو -زندایی

 دستگا صدای دادو و جیغ از.  شد قطع حرفش.  همین لحضه دستای زندایی شل شد 

 زندایی حرفای...   بود شده حس بی پاهام...   کرده متمو دیگه فهمیدم  اتاق توی های

 برام خیلی دو هر عجیبش حرفای این هم ناگهانیش فوت هم...   بود کرده گیج منو

 . د نمیتونستم هضمش کنمبو سنگین
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 وردم در بحث حوصله دیگه کسی...  تو این مدت مراسم زندایی و اتفاقایی که افتاد  

 صحبت بابا و مامان با  زندایی اخر حرفای درمورد بارم چند.  نداشت رو گذشته

 پنهان چیزیو دارن  میگفت دلم ته یچیزی اما  پیچوندن منو یجوری بار هر که  کردم

 . میکنن

part   19  

 اتفاقی ایدش بهنامو و بودم اتاقم تو کال میومدم که دانشگاه از.  دیگه مثل سابق نبودیم  

 مامان چشای دیدم و  اومدم دانشگاه از روز یه نکهای تا...   میدیدم روز طول تو

 . بود عصبی خیلی  میزدو قدم سالن توی باباام...  کرده گریه فهمیدم  قرمزه

   بابا .مامان چیشده ؟ مامان چرا گریه کردی ؟ -

  چیشده؟ -رفتم سراغ خاله صدیقه 

 یزندگ دیگه جای فرستادن  کردن جمع بهنامو اقا وسایل اقا واال بهنوش جان چی بگم 

  گرفتن براش مستقل خونه یه یعنی...   کنه

  !!!!چیییییی ...چرااااا؟ -

  بابا بهنام از این خونه رفته؟ - 

  ن اینجوری صالح دونستمم.  اره  -بابا 

  مثال چرا -

 . نکن دخالت نداره ربطی تو به که کاری تو و اونش دیگه به تو ربطی نداره  -بابا 

با ؟ بهنام برادرمه ... از خونه بیرونش کردی ... نباید بدونم چرا ... منم یعنی چی با - 

  دارم تو این خونه زندگی میکنم
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  بابا دادکشیدو

 . بهنوش اون روی سگ منو باال نیار برو تو اتاقت -بابا 

 ... کیفمو کوبیدم زمینو پله هارو دویدم باال

 ( بپرسم خودش از باید باید بهنامو ببینم )

  

  

 اموشخ میزدم زنگ بار هر گوشیشم به یک هفته ای میگذشت که از بهنام خبری نبود 

 . بود

  

  ازباالی پله هاصدای خاله صدیقه ومامان به گوشم میرسید با احتیاط تاوسط پله هارفتم 

  

  صدیقه خانم ... غذا اندازه دو وعده براش درست کن -مامان 

...  یادب خودش بهنام تا بمون همه رو انجام بده ببین لباس شستنی یا اتو کردنی داره 

  بیا بعد نداره کاری اگه ببین بپرس

 . نباشید نگران شما خانم چشم - خاله صدیقه 

  

  برگرده غروب تا شدم منتظر...  داره امد رفتو خونه اون به صدیقه خاله فهمیدم که  



                 
 

 

 سحرهاشمی  | اعتراف عاشقانهرمان 

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

 کنید

 

53 

 

 لیک پاشو زیر شستمن  اتاقم کشوندم ترفند هزار با خالصه خاله صدیقه برگشت 

ردم م خواهش کازش.  بده بهنامو خونه ادرست کلیدو  شد راضی بلخره تا  بافتم داستان

  که مامانو بابا چیزی نفهمن

میشد که رفتم  ۲ ساعت تقریبا تصمیمم گرفتم فردا که از دانشگاه میام برم پیشه بهنام  

 ... تو تمرف انداختم کلیدو  نکرد باز کسی زدم در به همون ادرست 

 . بهنام لباسای و ورق کتابو پر مبل روی  خونه خییییلی شلوغ بود 

 .بود قشنگی خونه اما نبود بزرگ خیلی یکم توی خونه چرخیدم 

 ... اتاقا بعدم شروع کردم به تمیز کردن خونه ... اول پذیرایی و اشپز خونه 

 رس یکم خواستم و شتمبردا تابو لپ.  بود نیومده بهنام هنوز شده بود  ۴:۳۰ساعت  

ود رون ببی زبونم گرفت خندم زمینش تصویر رو عکسم دیدن محض به ...  بشم گرم

 ... حاال این همه عکس چرا اینو گذاشته

 . متن روش بود که بیشتر توجهمو به خودش جلب کرد

 . همه درد منی تو غم دنیا که غمی نیست 

 . من ازت خاطره دارم

 . خاطره درد کمی نیست

  تفاوت ازش رد شدم بی 



                 
 

 

 سحرهاشمی  | اعتراف عاشقانهرمان 

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

 کنید

 

54 

 

 اشت بازد  بازی و پوشه چی هر  بودم عاشقش یه بازی تو ی لپتابش داشت که من 

 داستان مثل یچیزی شاید کردم فک اولش  کردم باز که رو  ها پوشه از یکی کردم 

 . اومد عجیب برام خوندم هاشو نوشته  کردمو دقت که درست اما  باشه

part  20  

...  خونه نمیومدی ... کاش اون روز تو اون بیمارستان نبودی کاش هیچوقت به این  

 حس این تا بودم راضی تنفر اون به...  زت متنفر بودم ا بچگیمون روزای مثل من کاش

 هر یدار  بفهمیی اینکه بدونه توام...   میدم عذابت دارم بفهمم و بخوام اینکه بدونه... 

 شدی که بخشش شدم عاشقت که ببخش بهنوش ببخش منو ...  میکنی ترم عاشق روز

خواهرمی ... اما نمیشه حسه من  تو که  کنم قانع خودمو میخوام لحضه هر ...   چیزم همه

 تبه نسبت حسو این وقت هیچ  بودی واقعیم خواهر اگه شاید...  منطق سرش نمیشه 

.. . بهنوش بودی واقعیم خواهر کاش...  خودمی خونه از تو میدونستم چون  نداشتم

 عشقمی یا خواهرمی که میشد مشخص خودم با  تکلیفم حداقل اینجوری

............................. 

دیگه چشام جایی رو نمیدید ... دستو پام یخ کرده بود ... دستام میلرزید ... اشکام بی 

 . اختیار میریخت ... چشام سیاهی میرفت

 . میکنه اصد اسممو و حس کردم یکی داره صورتم اب میپاشه  

 ... بهنوش به هوش اومدی ... تو کی اومدی اینجا ...تو نباید اینارو میخوندی -بهنام 

 . تا بهنامو دیدم زدم زیر گریه هق هق میکردم

 بیا...  باش آروم قبلش فقط باشه بهنوش قول میدم همه چیزو برات توضیح بدم  -بهنام 

  بخور و اب لیوان این
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 این اگه که بودن گفته دکترا.  ای بار سوم حامله بود سالم بود که مامان بر ۵ 

 های سری بخاطر مامان  بشه دار بار نمیتونه دیگه مامان...  بیاد دنیا به مرده بچه  سری

 که  ودب گفته دکترش...   بود روانشناس نظر زیر بود اومده پیش مشگل  این که قبل

 به ور شایدم... زیاده بشه بدتر افسردگیش اینکه امکان ه بش تکرار ام سری این اگه

 توام  . اومد دنیا به مرده بگم بهتر یعنی  اومد دنیا به بچه که روزی اون...   نره بهبودی

 اومدنت دنیا به لحضه  بودو کرده فوت پدرت  اومدی دنیا به بیمارستان همون تو

 مرده بچه با وتور مامان زندایی بوده  زایمان دکتر که اونجایی از...   میمیره مادرت

 اینکه تا...  نداشت خبر چیزی از مامان....... تو سالگی دو تا...  میکنه جا جابه مامان

 بابا. ..  شده رفع افسردگیش همون یا بیماریش  شده خوب مامان حال  گفتن دکترا

 اما سخت بود  مامان برای کردنش قبول اول روزای  بدونه رو واقعیت مامانم خواست

 شیرین و  بودن حال خوش تو وجود از همه اینکه تا...   اومد کنار اشباه کم کم

 . بود شیرین و قشنگ همه برای زبونیات

 رفته فتهر...   میموند باقی تنفر همون کاش اما...  تنها کسی که از تو متنفر بود من بودم 

ز ... طوری شدم که اگه یه رو میشدم وابستت رفته رفته....    شد عوض بهت حسم

 . نمیدیدمت حالم بد میشد

  بسته .........بسته ادامه نده -من 

  منو ببخش بهنوش -بهنام 

  

. ..  میچرخید سرم دور خونه...  سرم داشت گیج میرفت ... انگار توی دنیای دیگه ام  

 خونه از مو داشتبر کیفمو...  میپیچید گوشم تو بهنام صدای...   میریخت اختیار بی اشکام
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 وت میکردمو گریه...  میکنه صدام و سرمه پشته شنیدم بهنامو صدای...  ونبیر زدم

 های لحضه ی همه...   بهنام...  بابا...  مامان حتی  میومد بدم همه از میدویدم خیابون

 رخهدوچ حیاط تو بهنام با که روزایی...   میشد رد چشام جلوی از  فیلم یه مثل  زندگیم

 کم داشتم حاال....  رفتنامون خرید...  ون ...دعواهامون اری میکردیم .... شوخیامسو

 بیشتر سرعتم لحضه هر...  بوده عاشقم اون  میفهمیدم بهنامو رفتارای معنی  کم

  بهنام صدای  میدیدم تار و  بود گرفته چشامو جلوی اشکام...   میشد

 .میکنم خواهش بهنوووووش توروخداااا نرووو ... وایسااااا ... بهنوش  -بهنام 

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

 ٬دارم غم ٬قاصدک

 ٬ دربدری غم آوارگی و 

 . غم تنهایی و خونین جگری

 ٬ رانند می مرا خویش از همه ٬قاصدک وای به من  

 .و دیوانه ترم میخوانند همه دیوانه

 ٬مادرمن غم هاست 

 .مهدو گهواره من ماتم هاست 

 . قاصدک دریابم !روح من عصیان زده و طوفانیست

 . آسمان نگهم بارانیست
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 ٬ دارم غم ٬قاصدک 

 . غم به اندازه سنگینی عالم دارم

  ٬ دارم غم ٬قاصدک 

 ٬ هاست غم من صحرا 

 . افق تیره او نا پیداست 

  تنهایی و منم پس این از دیگر ٬قاصدک 

 . وس عیسایی وبه تنهایی خود در ه

 . وبه عیسایی خود . منتظر معجزه ای غوغایی

  ٬ خارا سنگ چهره چون زشت ٬ من زشتم ٬قاصدک  

 . زشت مانند زال دنیا

  

  ٬ دارم گریزش حال٬قاصدک 

  ٬می گریزم به جهانی که در ان پستی نیست 

  

 ٬ه مرا ناپیداست می گریزم به جهانی ک

 !!! شاید ان نیز فقط یک رویاست

Part  21 

 نمیدونم کجا برم ... چیکار کنم !؟ 
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 ... کردم خاموشش...  بهنام...  دراومد لرزش به سوار تاکسی شدم گوشی تو کیفم 

 خوبه؟ حالتون خانم  -راننده ماشین  

  حاال کجا برم برای فرار از بهنام سوار تاکسی شدم ؟؟ 

یام عوض ه لحظه دنی تو  کنم کنترل اشکامو نمیتونم تکیه دادم به شیشه ماشین  سرمو 

  شد عوض زندگیم شد 

  ... تنو بدنم یخ بسته بودو همه وجودم میلرزید

  ... باورم نمیشه چطور تونستن بامن این کارو کنن

 . چشام سیاهی رفت و دیگه جایی رو ندیدم

  

  اینجا کجاس ... !؟ 

 .  خانم پرستار ... خانم پرستار ... این خانم به هوش اومدن -ی راننده تاکس 

خانم خوب هستین ... تو ماشین بیهوش شدین منم اوردمتون بیمارستان ... االن بهترین 

  ؟

  سرم ... سرم داره گیج میره - 

  عزیزم دراز بکش چرا داری بلند میشی -پرستار

  برم باید ٬ن  -

ا اق این...   برو بعد بشه تموم سرمت تا دنبالت بیاد همراره باشه زنگ بزن یه  -پرستار 

  ؟ هستن تاکسی راننده ٬
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  بله -

 . برید میتونید شما اقا ٬خب  -پرستار 

  میخواین به خانوادتون خبر بدم خانم ؟ -راننده تاکسی 

  ؟ صدامو میشنوین ٬خانم 

  نمیخوام ٬ن  -

 اشکم سیل باز...  بشه تموم سرم تا دراز کشیدم رو تخت چشمامو گذاشتم رو هم  

 . سرم تو برگشتن فکرا و شد روانه

  

به یه نقطه خیره شده بودم به خودم اومدم دیدم تو یه پارک روی نیمکت نشستم هوا 

 . بود  " ۸ "  انداختم ساعت به نگاه یه تاریک شده 

  میرم کجا نمیدونستم اما...  میرم بلند شدم راه افتادم ... فقط میدونستم که  

 همون روی روبه.  اومدیم بابهنام بار اخرین که فروشگاهی چشمم افتاد به همون 

 هق هق و زانوم روی گذاشتم سرمو ٬ خیابون کنار  جدول روی نشستم  فروشگاه

  . میکردم

.  بهنام...  تا تماس داشتم  ۳۰به نزدیک کردم شنش رو اوردم در گوشیمو از تو کیفم 

  نازسا. بابا.  مامان

  . اس ام اس های بهنامو باز کردم

  ٬بهنوش توروخدا برگرد خونه بیا باهم حرف بزنیم  
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  . نگرانتم حداقل یه زنگ به خونه بزن بگو کجایی ؟ مامان حالش بده خواهش میکنم

  اس ام اس بعدیشو باز کردم 

  م نکن خواهش میکنم ... روشن کردی زنگ بزنتر داغون ٬بهنوش خیلی داغونم  

 'بنفشه'رفتم تو لیست تماس ها  

  سالم علکم بهنوش خانم چطوره ؟ چیشد یادی از ما کردی ؟ -بنفشه 

  بنفشه میتونم یه مدت بیام بمونم پیشتون ؟ -

  بهنوش خوبی ؟ صدات چرا گرفت س ؟ کجایی ؟ -بنفشه 

  می تونم بیام ؟؟؟ -

  اره . اره حتما ... بگو کجایی بیام دنبالت -بنفشه 

  ودم میامخ -

  ادرستو که داری ؟ -بنفشه 

  اره -

 .دوباره خاموش کردم

 هرش پایین خونه یه سمانه با تهران اومده که دانشگامه کالسیای هم از یکی بنفشه  

 ٬ کردن اجاره

 . بود همین فعال تنها جای که به ذهنم میرسه از همه دور باشم 

 . اختاند نگاه یه ایفون رو زدم ... سمانه از پنجره  
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  در بازه هول بده -سمانه 

  پله هارو بی حال و اهسته رفتم باال

  ... چیشده دختر چرا رنگ از رخت پریده -بنفشه 

  ... وای بهنوش چرا انقد یخی تو چت شده

  خودمو انداختم بغل بنفشه و زدم زیر گریه 

  بهنوش اتفاقی افتاده ...؟ -سمانه 

  ... . بزار یکم بخوابه استراحت کنه انگار مریضهبنفشه بیارش اتاق خواب .. -سمانه 

 بیا بعدش کن استراحت یکم ٬ کنم باز مانتوت  های دکمه بزار بیا بهنوش جان  -بنفشه 

  ... میکنیم صحبت  باهم

روم باش بیا این مسکن بخور استراحت ا االن اصال هر وقت تو خواستی صحبت میکنیم 

  . کن

  . دمش بیدار چند ساعت خواب بودم که با صدای بنفشه نمی دونم کی بخواب رفتم و  

بهنوش جان بلند شو بشین سمانه برات سوپ درست کرده بخور عزیزم رنگت  -بنفشه 

  شده اینهو گچ

مانه و بنفشه نگاه س به و تکیه دادم به تاج تخت اروم اروم سوپ رو میخوردم  

  ... سواله پراز نگاهشون طرز و چشماشون که میکردم 

  . یهو بغضم ترکید دستامو گذاشتم رو صورتمو بلند بلند گریه کردم 

  بهنوش جان اروم باش -بنفشه  
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  مارو دغ مرگ کردی اخه حرف بزن دیگه -سمانه 

یکم که اروم شدم همه چیزو براشون تعریف کردم از تعجب با چشمای گشاد شده  

  . مات و مبهوت خیره شدن بهم

 عدب ه خداروشکر خانواده به این خوبی داری ... اره حق داری تقدیرت این بود -بنفشه 

 می هک  کن فکر این به اما  سخته خیلی برات میدونم  فهمیدی رو واقعیت  سال همه این

  باشه بدترم این از شرایط تونست

  با صدای بلند هق هق میکردمو فریاد میکشیدم 

مادرم کی بوده ... پدرم کی بوده ... اصال  از این بدتر ... که االن نمیدونم کی هستم ... - 

 تغیر زندگیت کله شبه یه ٬ بشه تونست می چی بدتر این از...  خواهر برادری دارم 

 دروغ بهت داشتی دوسشون و کردی زندگی باهاشون عمر یه که ادمایی  کنه

  ... که فکر میکردی برادرته و همیشه حامیته کسی  بگن

  شهیس ... اروم با -بنفشه 

  یعنی بهنام داداشت که االن داداشت نیست عاشقت بوده ؟ -سمانه 

  إ ... سمانه -بنفشه 

  ؟ بده ضیح تو برات که ندادی فرصت چرا معذرت میخوام منظوری نداشتم  -سمانه 

 دیگه دروغ یه االنم که کسایی که این همه مدت دروغ گفتن پس براشون راحته  -

  بدن تحویلم

 . ریم بیرون بهتره یکم تنها باشهسمانه ب -بنفشه 
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 (1roman.irساخته شده است) رماناین کتاب در سایت یک 

کالس داریما.پاشو برو اشپز خونه  ۹بهنوش ... بهنوش جان بلند شو ساعت  -بنفشه  

 صبحونه امادس

  ندارم بنفشه نمیامحوصله  -

 ... إ ... یعنی چی حوصله ندارم نمیام ... بلند شو ببینم -بنفشه 

  پتو رو ازروم کشید

  بنفشه ول کن توروخدا میگم نمیام ...پتو رو کشیدم رو سرم -

باشه امروز رو ازادی ... ولی فکر نکن از فرداام اینجوریه ها ... از این خبرا  -بنفشه 

  نیس

  در اتاق بست صداشو میشنیدم که میگفت رفت پذیرای و

  ... سمانه حواست به بهنوش باشه ها خون س کالس نمیاد -بنفشه

  بیداری؟ شنیدی؟

  إ ... چرا ... منم دوساعت دیگه کالس دارم که -سمانه 

  اومدم زود نموندم امروز اخرو کالس شاید٬حاال تا دوساعت دیگه -بنفشه 

  شباشه مراقب خودن با -سمانه 

  کشیدم عمیق نفس یه هم روی گذاشتم چشمامو بودم کشیده روی تخت دراز 

  دوتا ضربه به در خورد

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/


                 
 

 

 سحرهاشمی  | اعتراف عاشقانهرمان 

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

 کنید

 

64 

 

  بهنوش بیام تو ؟ -سمانه 

  بیا-

  یکم بالشمو جابه جا کردم و تکیه دادم به تاج تخت

  بهتری ؟ -سمانه 

  اره خوبم -

یا که باهم ب شبعد هست تمیزم حوله...  بشی سرحال ٬برو یه دوش بگیر  -سمانه 

  صبحونه بخوریم

واقعا به یه دوش اب گرم نیاز داشتم بدون معطلی و مخالفتی بلند شدمو رفتم سمت 

  حموم

لباس خواستی تو این کشو ها لباسای منو بنفشه هست هر کدوم که خواستی  -سمانه 

  بردار

  میدارم بر حوله فقط ٬ن -

  

 . خشک کردن موهام یه دوش گرفتم اومدم جلو اینه شروع کردم به

  اوه ... دختر چه موهای بلندی داری ...اذیت نمیشی یکم کوتاه کن -سمانه 

 دمش خیره بی اختیار یاد حرف بهنام افتادم ... بغض راه گلوم و بست ... چشام پر شد 

 ... موهام به اینه تو

  بهنوش خوبی تو ؟ حرف بدی زدم؟ -سمانه 
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  ایی؟دستشو گذاشت رو شونم ...بهنوش کج

  ... بیا بشین سر سفره ... بشین ببینم

ببین بهنوش من اندازه بنفشه نمیشناسمت اما تو همین دوستی هایی که با بنفشه داشتیم 

 شراست.   میومد خوشم ازت خیلی اینجا میومدی که وقتا بعضی...  و بیرون رفتنامون 

 گفت شهبنف بی درده ها  ایدار پول بچه اون از این  گفتم بنفشه به  دیدمت که بار اولین

 کم کم اینکه تا...   خاکی و گرم خون دختر  نمیشناسیش خوب  نکن قضاوت زود

 خونه یامم عصر  گفتی دانشگاه تو که بار اولین.   شد عوض بهت نسبت نظرم شناختمت

 میبندم رطش گفتم بنفشه به رفتنت بعده. بگردیم بریم بعدشم ببینم رو تون ای اجاره

 مومت دوستیشم هیچ که نمیکنه نگاه سرشم پشته میره تهران و خونه ما  وراین بیاد

  میکنه

  چرا درموردم این فکرو میکردی؟ -

چه بدونم ... نمیشناختمت دیگه ... تموم این حرفام واسه این بود که بگم ...تو  -سمانه 

  دختر خوبی هستی ...سعی کن این اتفاقا تورو عوض نکنه

 . ف افتادم . چایمون یخ کرد بده عوضش کنمبیا باز من به حر 

 ای بابا ...انقد نرو تو فکر جای من بودی چیکار میکردی؟ 

Part  23 

 ودمب راهنمایی سوم کالس میکردیم زندگی سال پیش تو یکی از روستاهای شمال ۸ 

 .سالم بود۱۵-۱۶
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 همه زروستاا ی تو یه پدرو پسری توی روستای ما بودن میشه گفت وضع مالیشون  

 . بود بهتر

 . کرد معتادش اخرم...   میفروخت مواد واسش پدره الدنگ منم پادویشو میکرد 

 تمومش امشب...  میخواد دخترتو احمد که گفت پدرم به یه روز پدرش اومد خونمون 

  ... جنست اینم...   کن

 رباچند گرم جنس راضی شد منو بده دسته اون پسره هیز چش چرون ... با کتک و زو

 ...همون شب خطبه عقدو خوندن

 تیح...  کتکاش و چرونیاش چش از  بودم شده خسته یکسال با فالکت زندگی کردم 

 . برم نذاشت ام مدرسه

 میکرد ... اونم کمکم که بود مادرم فقط ماهم بود انقد کتکم زد تا بچم افتاد ... ۵یبار 

 ...  نشجو به نیفته معتادم پدر تا حق نداشت باهام حرفی بزنه 

   شده غرق دریا تو گفتن...   اوردن رو بابام مرگ خبر تا اینکه یه روزی 

 زن ایدب بال و اال که پدره احمد یه مراسم برای بابام گرفتو بعد سومش گیر داد به مادرم 

 ... دختر تو بیچاره میکنم هم رو تو هم وگرنه...   بشی من

  میدونستم حرفی رو که بزنه عمل میکنه

 . یم گرفتیم با مادرم یه شب از خونه فرار کنیم ... خواستیم بریم پیشه خواهرمتصم 

 حادثه پدرم مرگ که فهمیدیم...  که همون شب مأمورا اومدن سراغ بابای احمد 

  ... کرده خفه دریا تو بابامو احمد پدر و  نبوده
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...   هنداشت وگفتنش جرأت ترسش بخاطر اما یکی از اهالی روستا این صحنه رو میدیده 

  میده لوش میره شب همون تااینکه

من و مامانمم. از رفتن منصرف شدیم ... هرچند احمدم سگ اخالقی های باباشو داشت 

 . اما دیگه عادت کرده بودم

 . دو سالو نیم از ازدواجم میگذشت

 کنار جنگل تو اقا احمد...  گفت و زد رو خونه در یه روز صبح یه پسر بچه اومد 

 ... میکنه دعوا داره ونهرودخ

 . چادرمو زدم کمرمو دوییدم ... وقتی رفتم دیگه کار از کار گذشته بود

 مشغول فهمیدم احمد به یکی از زنای روستا چشم داشته ... زنه وقتی کنار رودخونه 

 احمد با و میرسه شوهرش...  از پشت درختا دید میزده  احمد...  بوده شستن لباس

  میشه درگیر

 کنار سنگای به میخوره سرش...  ین درگیری وقتی احمدو هول میده تو ا

 . میمیره درجا و میخوره سرش به شدیدی ضربه  رودخونه

 . منم که دل خوشی ازش نداشتم به طرف رضایت دادمو ازاد شد

سال که از ۸یه مدت گذشت ... رفتم مدرسه ثبت نام کردم درسمو ادامه دادم ... االن 

  ... ذره اما هنوزم که یادم میفته تنم میلرزهاین اتفافا میگ

  مادرت چی ...همون جا زندگی میکنه ؟ -

 که شکر خدارو٬ شیراز خواهرم پیشه رفت مادرمم تهران اومدم که من ٬ن  -سمانه 

 . اون نگران نیستم بابت از خوبیه مرده خیلی خواهرم شوهر



                 
 

 

 سحرهاشمی  | اعتراف عاشقانهرمان 

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

 کنید

 

68 

 

Part  24 

 گاشن فقط  نبودم بلد که من البته.  یم بلند شدیم باسمانه یه ناهاری دستو پاکرد 

 اومده خوشم خیلی سمانه از.  میداد ضیح تو برام  تلوزیون تو اشپزای مثل اونم  میکردم

 . بود منشی مطب یه تو هم میخوند درس هم  بود زرنگی و محکم دختر...   بود

  باصدای چرخش کلید سرمون چرخید سمت در 

اا ... سمانه ببینم میتونی تواین مدت این بهنوشو مثل خودت به ... به ... خانمااا -بنفشه 

  کدبانو کنی یا ن؟

  سالمتو خوردی ؟ -سمانه 

  بفشه صورت جفدمونو بوس کردو ...سالاااااام

  ؟ داری کالس گفتی که تو ٬ سمانه...  راستی  -بنفشه 

  بزارم تنها رو بهنوش نیومد دلم ولی ٬ اره  -سمانه 

  از درسو کالست موندی ...کاش میرفتیإ ...بخاط من  -

  فدای سرت ... کلی گپ زدیم این بهتر بود -سمانه 

  بهنوش بیا اینجا ببین چی میگم ... بهنام اومده بود دانشگاه -بنفشه 

  اوه ... اوه ... خب چیشد -سمانه 

  چیزی نگفتی بهش که ... ؟ -

 ای جذبه چه...  طی به پا کرده بود ن بابا مگه دیوونم ... نبودی ببینی چه بسا -بنفشه 

 بپرس هبنفش از که  بودن گفته بهش ها بچه انگار...  بود ریخته بهم رو سالن کل داشت
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کالسم نرفتم  پیچیدم  ٬ هست اعصابم بی منه دنباله دیدم که منم... داره خبر حتما اون٬

 . اومدم خونه

  مرسی که بهش چیزی نگفتی-

  اخه تا کی ؟ -سمانه 

 باید هک میکنیم فکر درست خب حاال بیاین ناهار بخوریم . بعدش میشینیم  -شه بنف

 قرص یه منم مطب رفت و کرد خدافظی سمانه خوردیم که ناهارو...  کنیم چیکار

 . یخواستم به چیزی فکر کنمنم ٬ خوابیدم رفتم گرفتمو بنفشه از سردرد

  

ی بدست تو اشپز خونه اشپزی چشامو که باز کردم هوا تاریک شده بود . بنفشه گوش

 . میکرد

 . دسته به سینه تکیه دارم به اپن و حرکات بنفشه رو تماشا میکردم

 سالم ها بچه و بابا به٬چشم مامان جان نگران نباش ... توام مراقب خودت باش  -بنفشه 

  خدافظ برسون

  گوشیرو قطع کردو گونمو بوسید

  سالم-

  بیدیسالم خوشگل خانم خوب خوا -بنفشه 

  خوابیدم راحت شدمو خبر بی دنیا از خوردم که رو قرص ٬اره واقعا -

  ؟ بیاره برات لباساتو و لوازم یکی راستی بهنوش نمیخوای زنگ بزنی  -بنفشه 
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 . د گوشیمو روشن کنمنمیخوا دلم ولی دوست دارم به ساناز بگم  -

 ... خونه بیرون رو دید زدباصدای ایفون حرفامون نصفه موند ... بنفشه از پنجره اشپز 

این ادم بشو نیست باز کلیدشو جا گذاشته ... بهنوش بگرد ببین کلید این سمانه  -بنفشه

  همیششه کاره پایین بنداز پنجره از ٬کجاس 

  مگه در باز نمیشه -

  ایفون خرابه -بنفشه 

 کلیدو پیدا کردمو از پنجره اتاق خواب انداختم ... رو هوا گرفت

   

 اقااااا تسلیم ... از این به بعد به کلیدم یه کش میبندم میندازم دور گردنم خوبه -سمانه 

... 

با کفگیر تو دستش بهش اشاره کرد ... بعید میدونم. این سری خودتو جا  -بنفشه 

  میزاری

 سمانه قهقهه ای زدو رفت سمت اتاق خواب

Part  25 

 جمع این...  سمانه و  بنفشه میمانهص و گرم رفتار ٬فضای این خونه خیلی دلنشین بود  

 عجیبی حس ٬   نمیکرد رها منو لحظه یک  اخیر های تفاق اماا...   داشتم دوست رو

...   ریخت بهم افکارمو بنفشه بلند صدای.   بودم غرق خودم افکار تو  میزد موج درونم

 .د چه طوفانی بلند شدببندی رو پنجره ها بچه

 . بود گرفتن دوش مشغول هسمان ٬رفتم سمت اتاق خواب 
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 شهشی به پنجره رو بستم نگاهمو دوختم به قطره های بارونی که با شدت خودشونو 

 به مبهنا ماشین تو همیشه  که اهنگی یه...   گرفت رو گلوم راه بغض یهو  میکوبیدن

 . شد پلی مغزم توی٬  بود خورده گوشم

 ... تو هر شهر دنیا که بارون میاد

 ...ه تو بغض و دردخیابونی گم میش

 ... تو بارون مگه میشه عاشق نشد

 ...تو بارون مگه میشه گریه نکرد

 ... مگه میشه بارون بباره ولی

 ... دل هیشکی واسه کسی تنگ نشه

 ..چه زخم عمیقی تواین کوچه هاس

 ..که بارون یه شهرو به خون میکشه

 ... تو هر جای دنیا یه عاشق داره

 ... زنهبا گریه تو بارون قدم می

 ... خیابونا این قصه رو میدونن 

 ... رسیدن سراغاز دل کندنه

 ... هنوز تنهایی سهمه هر عاشقه

 ... چه قانون تلخی داره زندگی
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 ...با یه باغی که عاشق قنچه هاس

 ...چجوری میخوای از زمستون بگی

  

 ادوت...  شدمی جاری اراده بی و اختیار بی انگار این اواخر رابطه خوبی با اشک داشتم 

 . میفرستادم لعنت زمان و زمین به لب زیر صورتمو رو گذاشتم دستامو

Part  26 

  هیس ... اروم باش دختر -بنفشه  

 ...که  نمیتونم من...  نیس خوش حالم بنفشه...  دستامو دور گردن بنفشه قفل کردم 

 به گاهن یه بیا خودت به  نباش ضعیف انقد هیس ... دنیا که به اخر نرسیده  -بنفشه 

 خاطرب سمانه اینجا ماام...  دیگه شهر یه تو خانوادمون بنداز سمانه منو کوفتی زندگی

 ... خرابشده این تو بیاد شه بلند شب از اون سر تهران ۸ تا باید غاز چندر

 بخشیدن ببین ل گنده ای داری د تو بهنوش ٬ تو خلوتت به تک تک حرفام فکر کن 

 نگاه یه ؟ سختیه کار کردن بزرگت  قو پر تو ٬ ات زحمت کشیدن سال بر۲۰ که ادمایی

 ... بده خانوادت خودتو به فرصت یه...  بنداز سمانه منو شرایط و خانواده به

 . حاال ام بلند شو یه ابی به سرو صورتت بزن بیا شام بخوریم

 برای ییاشتها اما...  سر سفره که نشستم بوی ماکارانیه بنفشه هوش از سرم میبرد  

 . نداشتم خوردن

  طالیی دیگ ته چه وای بنفشه ... دستت درست دختر  -سمانه 
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 هی میتونستم من  بود بااون حق...  حرفای بنفشه مثل یه پتک به سرم خورده بود  

  ندارم امادگیشو هنوز که میدونستم اینو اما ٬ بدم فرصت

 .  مندار امادگی رو به رو شدن با مامان بابا و بهنام رو 

فردا بعد اظهر کالس داریم ... بعد کالس میریم یه دور میزنیم ... شنیدی  -بنفشه 

  بهنوش ؟

  ها ... چی گفتی ؟ -

 . میزنیم چرخی یه میریم کالس بعد فردا ٬ میگم  -بنفشه 

 . نمیدونم ... فکر نکنم بیام -

مع و جور کنیم حرفه مفت نزن میای ... خوبشم میای ... حاال ام بلند شید ج -بنفشه 

 . بخوابیم که دیر وقته

  

ساعت دیگه کالس داریما سرمو کشیدم زیر ۲شده ۱۱:۳۰پاشو بهنوش ساعت  -بنفشه

 . پتو ...ولم کن بنفشه همین چند ساعت پیش خوابیدم

اوووووف ... از دسته تو دختر باشه امروزم بخواب از کالسا که محروم شدی  -بنفشه 

 ...که میشد گرم داشت چشام تازه بهت میگم 

  بهنووووش ؟ -بنفشه 

  هوم ؟ -
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 از  اهدانشگ میرم من...  برداری باشه یادت  بیرون بری خواستی کلیدو میزارم روی اپن 

 شدی بلند هست غذا گاز رو برمیگردیم ۷-۶ نزدیکای باسمانه کتابخونه میریم اونورم

  کن بخور ... خدافظ گرم

  خدافظ -

 و دمش بلند جام از بااکراه...   شم بلند نداشتم دوست و یدم یه ساعتی تو جام میچرخ

 . کشیدم صورتم سرو به دستی و دادم بدنم به قوسی کشو

از ۳ نزدیکای خونه برای کنم خرید مقدار یه برم  گرفتم تصمیم ناهارو که خوردم  

 ...  خونه زدم بیرون

  میکردم حس صورتم رو اواخر آذر ماه بود و نم نم بارونو 

                 

                 ********* 

Part  27  

موقع برگشت بارون شدت گرفته بود و هوا روبه تاریکی میرفت چقدر دلم هوای  

  ؟ میکنن چیکار االن یعنی...  بود شده تنگ بهنام و بابا مامان واسه دلم خونرو داشت 

  ...  مطمئنم االن مامان حالو روز خوشی نداره

 تهدرس چی نمیدونم...   دیگه چیز منطقم میگه یچیز دلم...   گنگم...  گیجم م نمیدون

  غلط چی

  خانم باشمام کدوم کوچه ؟ -راننده 

  ببخشین ... دسته چپ -
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 ... به سرعت وسایالرو چیدم تو یخچال

 . بود در تقی به صدا دراومد۷دیقه به ۲۰

  سالم خاااانم . حوصلت که سر نرفت ؟ -بنفشه 

  سالم بهنوش -نه سما

 .  خرید بودم رفته ٬ ن...  نباشید  خسته.  سالم  -

 موندن روز چند واسه خبره چه ٬ هیییی ... بهنوش اینا چیه پر کردی تو یخچال  -بنفشه 

  کنی شرمنده مارو میخوای  اینجا

  باخنده برگشتم سمته بنفشه 

  اها ... یعنی فقط چند روز بمونم دیگه اره ؟ -

شما که تاج سری ... اصال مگه میزاریم بری ...ولی نیازی نبود مارو شرمنده  -سمانه 

  کنی

   میری خوبشم خانوادت پیشه میری ٬نخیرم  -بنفشه

 . داد تکون سرشو و رفت چشم غره ای  

  خب حاال جوش نزن -

  بیا بشین باهات حرف داریم -سمانه 

  کردن کمین کنارم سمانه و بنفشه رو تک پله اشپز خونه نشستم 

بهنام بازم اومده بود ... بهنوش حالش خیلی بد بود ... پریشون بود ... اشفته بود  -بنفشه 

  بدی خبری نمیخوای هنوزم ... 
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 ... دم  بیرون میزد اتیش چشماش از...  دختر اونی که من دیدم واقعا روانیته  -سمانه 

 . رفتن با چند نفرم درگیر شد

 پلیسو به  ٬ گفت  زد حرف باهام اومد ٬اد بهنوش خدارو خوش نمی -بنفشه 

 انبیمارست دیشب میگفت...   بهنوش نیس خوب مادرت حال  دادن خبر....بیمارستاناو

 ... بوده بستری

 چطور...   شدم رحم بی انقد چطور ٬انعکاسی از صدای سمانه و بنفشه تو مغزم میپیچید 

 نسبت بود کرده عوضیم لعنتی زمان این و بودم شده عوض چقد...  شدم خواه خود انقد

  بهنام به نسبت ٬ پدرم به نسبت ٬ مادرم به

 که ودب همونی کنم فکر ؟ ساناز اسم به اومد دختری یه بعد از رفتن بهنام  -بنفشه  

  الووو ؟ میشناسیش بهنوش... میزدی حرف ازش

  اره ... اره ... چی گفت ؟ -

   به بعد زنگ بزنه۸ گفتیم شماره بنفشه رو دادیم بهش  -سمانه 

 ... میزدم حرف باهاش باید کار خوبی کردین  -

 . ولی نمیخواستم گوشیمو روشن کنم و پیامای بهنام حالمو خراب تر کنه

 . بعد از زدن این حرف گوشی بنفشه رو گرفتم ... رفتم اتاق منتظر تماس ساناز شدم

Part  28  

 ...  گوشی تو دستم به لرزش در اومد 

  الو ساناز ... خوبی؟ -

  بهنوش تویی؟ -ساناز
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 اره خودمم ... ساناز؟ -

 نمیگی تو  شعور بی...   سر خیره ای درد ساناز ... کوفته ساناز ... دختره ی  -ساناز

 این...  چرا انقد بی فکری  تو...  دنبالتن شدن بسیج فامیل کل...  دارن حالی چه خانوادام

 اون به دکتر این از...   داره حالی چه بدبختت مادر  بینب بیا...  چیه بازیا مسخره

 بگی جا هر زده دری هر به بابات...   نرفته خونه که دوشبه بدبخت بهنام...   دکتر

  ... رفته سراغت

  ؟ چطورن االن...  باشه ساناز ... باشه  -

   کجاس نمنمیدو اونو یعنی...  چیزه...  بهنام اما االن مامان بابات خوبن  -ساناز

  یکی اون بود چی و بنفشه دختری دوتا اون پیشه تو چطوری ؟ خوبی ؟  -ساناز 

 که گوب ساناز بده خبر بهشون...  سمانه و بنفشه اره منم خوبم . پیشه هم کالسیامم  -

  نباشن نگرانم خوبم

  کی میای بهنوش ؟ -یاناز

  میگم بهت رمدا حرف باهات...  فردا میتونی بیای پارک سمت خودمون  -

  باشه حتما -ساناز

  ساناز خوبی چرا باتردید حرفاتو میزنی -

  ن خوبم . پس فردا صبح میام -ساناز

  ممنون ... شب بخیر -

  بخیر شب ٬مراقب خودت باش  -ساناز
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 چند.. . بودم شده خیره نقطه یه به  ساعت چند یا دقیقه چند نمیدونم چقدر گذشته بود 

 فکر یچ به دقیق بگم نمیتونم...  میکردم باز میکردمو حلقه انگشتم دور موهامو از تار

 ...بود برهم و درهم خیلی فکرم چون...   میکردم

 . دوتا ضربه به در خورد 

  بهنوش از پنجره بیرونو نگاه کن -سمانه 

  پایین برو بیا ٬ن بابا  -بنفشه 

  چرا ...چیشده ؟ -

  ینرفتم سمته پنجره و نگاهمو انداختم پای

  اول یه ماشین شاسی بلند مشکی به چشمم خود ... إ ... بهنامه  

 ینا تو معلومه...  بود شده پژمرده چقدر...  این اینجا چیکار میکنه ؟ چجوری پیدا کرده 

ه بود و الغر به نظر شد بلند ریشاش...   نداسته حسابی درست خراک و خواب  روز چند

   میرسید

  کالفه دستاشو میکرد الی موهاش و جلوی در قدم میزد

  بهنوش نمیخوای بری پایین -بنفشه 

  هااا ... نمیدونم -

  نیس خیالتم عین میکنی داغون داری طرفو...  یعنی چی نمیدونم  -سمانه 
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ف میزده بهنام پیشش حر باهات که زمانی این دختره اس ام اس داده ...میگه  -بنفشه 

 هشد مطمئن که االنم رو سمانه منو کرده تعقب مارو بهنام نگو قبلشم روزه...  بوده 

 اینجا اومده

  

 . پله هارو با تردیدو دودلی میرفتم پایین و با دستای لرزون درو باز کردم

Part  29 

تاد دلم اف بهنام چشمای تو که چشمام ٬ نگاهم وحشت زده روی صورتش میخکوب بود  

 الح پریشون انقد که باشه بهنام همون این نمیشد باورم ٬ بود خون پر چشماش ٬لرزید 

 هجوم  بهم اشک و بغض بازم...    بود دوخته چشمام توی و ش خیره نگاه ٬ بود کالفه و

 رهببا بیشتر کدوم هر که  داشتن رقابت اسمان بارش با چشمام بارش انگار  اوردن

 . مده بود ولی به زور بازش کردماو بند زبونم ... 

  سالم -

خوشت میاد از آزار دادن دیگران ... میدونی چه حالی داشتیم ... من به جهنم  -بهنام 

 تو ؟... بهنوش گذشتی راحتی همین به ؟...  نداری قبولشون دیگه نکنه مامان و بابا چی 

  ؟... بودی دختری همچین یه

  سرتو بگیر باال بهنوش

  تو چشمام نگاه کن

 ؟ ... بهنوش میکنی چیکار باهام داری...  ین چشا خواب نیومده میدونی چند وقته به ا

  گذاشتی فرار به پا که...  بود سخت تحملم انقد
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  برو وسایلتو جمع کن بیا پایین 

   نکن اذیتشون این از بیشتر...  میریم خونه ... مامان و بابا دل نگرونن 

 ...من میخوا -

  ی بهم توپیدنذاشت حرفمو ادامه بدم و با خوشونت خاص

 بخاطر...  باش مطمئن هیس بهنوش ... فقط ساکت از سر راحت میرم کنار  -بهنام 

  خونه برگرد بابا و مامان

 . میخواستم بهش توضیح بدم 

 . میخواستم بگم که من از دسته کسی فرار نکردم

 دمخو با باید...  میخورد خوره مثل وجودمو  ذره ذره داشت از حقیقتی فرار کردم که 

 . شدم فرار به مجبور من  میکردم هضمش باید...   میومدم کنار

از خودم بدم میومد باعث حال خراب بهنام من بودم ... برگشتم باال و از سمانه و بنفشه 

  ماشین سمته رفتم کردمو جمع وسایلمو  هاشون خوبی بابت تشکر کردم 

 به ارب هزار دلم تو...   یرونب میداد کالفه نفسشو بهنام سرشو گذاشته بود رو فرمون 

 رفتن بیمارستان و بهنام روز حالو...   احمقانم کار بابت  فرستادم لعنت خودم

 ... بود من تقصیر همشون  مامان

 رفیح باهام و بود رو به رو به  مستقیم بیشتر مسیر تو سکوت طی شد نگاه بهنام 

 ...نمیزد

 . از داشبورد ماشین یه نامه داد دستم

Part  30  
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 ممیر...  میرم ایران از دارم پرواز زود صبح فردا.  همه ی حرفامو این تو نوشتم  -بهنام  

   بده ازارت این از بیشتر وجودم نمیخوام چون

  میرم چون دیدن و نداشتنت داره زجرم میده

 . خستم بهنوش خیلی خستم 

 ... ممنوعس عشقه یه عشقه من یه طرفس  این یه دیوونگی محضه 

  برای من نیستی بهنوش ... خواستنت اشتباه بود از روز اول اشتباه بود تو

 ... نمیداری بر برام قدمم یه میدونم ولی دوست دارم برات بجنگم  

  بهنوش منو نمیبینی و این بیشتر از هر چیزی منو عذاب میده

  دالبه الی حرفاش بغضش رو قورت میداد و با صدای دو رگه به حرفاش ادامه میدا 

 چند و  پایین کشیدم خودمو سمت شیشه دیگه نفس کشیدن برام سخت شده بود .  - 

 هام ریه توی وجود تمام با رو پاییزی  مطبوع اما سرد هوای  کشیدم عمیق نفس

...  رد یکم ضعیف دیدمو بار هر که لعنتی اشکای  بود گرفته نفسمو راه بغض...   کشیدم

 رخرابت پیش از بیش حالمو میشد پخش اروم ایصد با ماشین  تو که غمگینی اهنگ

 .میکرد

  

  یه پنجره با یه قفس یه هنجره بی هم نفس

  سهم من از بودن تو یه خاطرس همینو بس

  تو این مثلث غریب ستاره هارو خط زدم 
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  دارم به اخر میرسم از اونور شب اومدم

  یره ... درو باز کردمرسیدیم جلو در ماشین رو نگهداشت ...دستمو انداختم به دستگ 

  یه شب که مثل مرثیه خیمه زده تو باورم 

  میخوام تو این سکوت تلخ صداتو از یاد ببرم

  بزار که کوله بارمو رو شونه شب بزارم

  باید که از اینجا برم فرصت موندن ندارم

  بهنوش -بهنام  

   سرمو برگردوندم سمتشو نگاهمو دوختم تو نگاهش

 که دنیا جای هر ٬مال من نبودی ولی از دست دادنت داغونم میکنه هیچ وقت  -بهنام 

  من ممنوعه میوه باش خودت مراقب...  یادتم به باشم

 ... من از تبار غربتم 

 ... از ارزو های محال

 ... قصه ما تموم شده

 ... با یه عالمت سوال

  بزار که کوله بارمو رو شونه شب بزارم

  موندن ندارمباید که از اینجا برم فرصت 
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اشکایی که تو تمام این لحضه ها سعی داشت راهشون به بیرون نرسه اخر سر با حرف  

  اخر روی صورتش جای شدن

 به دماموق اهسته دستام توان بستن در ماشین رو نداشت ... پاهام چسبیده بود به زمین 

 وندم ... زنگ و که زدم صدای بابا تو ایفون پیچید ... کیه ؟کش در سمت
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  منم بابا بهنوش قدر نشناش - 

 اروم کردم سعی و کردم پاک اشکامو با باز شدن در صدای داد بابا به گوشم رسید 

 .  باشم

 گم جفدشون بغل تو  بیرون اومدن در از نزدیک پله ها بودم که مامان و بابا هر دو 

 . میزدم زار و افتادم هق هق به و م شد

  هت برم دخترم کجا بودی این مدت ...؟قربونه شکله ما -بابا 

  ؟... بهنوشم بهت گذشت چی... گریه نکن مامام برات بمیره  -مامان 

 به اگه ییعن  کنین پنهون ازم میخواستین کی تا  انصافین بی خیلی خیلی نامردین  - 

 ونپنه ازم زندگیمو حقیقت  نمیگفتید بهم وقت هیچ  نمیشدم متوجه اتفاقی طور

  میکردین

  یعنی من این حقو نداشتم که بدونم

 ناهگاهمپ به...  به نفس نفس افتاده بودمو ... نمیتونستم از اغوش گرمشون دل بکنم 

 رو زندگی داشتم دوباره ...  بود رسیده بهم اکسیژن تازه که انگار...   بودم برگشته

 تمام الی البه ...  میکردم لمس خانوادمو میکردم لمس پدرمو و مادرم...  م میکرد لمس
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 یداپ خودشو جای داشت  بود گرفته فاصله ازم  روزها این تمام تو که لبخند  هام گریه

 .  میکرد

 کنه اذیتت این شاید گفتیم بخاطر خودت نگفتیم دخترم نخواستیم بدونی  -بابا 

  ... دورت کنه ما از ... کنه معذبت ... 

  دیمب دستت از بدونی اینکه از ترسیدیم  -مامان  

  کجا بودی این مدت ...؟ چرا یه زنگ نزدی دخترم ...؟ چرا دانشگاه نمیرفتی ...؟ -بابا 

  

اشکای صورتشونو پاک کردم از جای که بودمو با کسای که بودم براشون تعریف 

 ن یفامیل ن... نداشتم رو کسی فهمیدم اینکه از  گفتن خونه این به اومدنم از...  کردم 

 وجود بخاطر  شدم شاکر قلبم ته از خدارو اما...  گرفت دلم راستش ... برادری خواهر

 . گرم کانون این

  چقد ضعیف شدی مادر دورت بگرده ... همین االن برات غذا گرم میکنم -مامان  

  یه زنگ بزنم به همه خبر بدم -بابا 

  بابا ؟ -

  جانم عزیزم ؟ -بابا 

 ...بهنام فردا -

ن هیچی نباش ... نمیزارم کسی اذیتت کنه بهنامم فردا میره اره دخترم تو نگرا -بابا 

خارج ... هر چی ازت دورتر باشه بهتره هوای تو که از سرش بپره به خودش میاد 

  نگران نباش
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 ...بابا حرف من این نى - 

  بهنوش جان مادر بیا غذاتو بخور -مامان 

  برو دخترم تو به این چیزا فکر نکن -بابا

 ... ن بهنام که تورو رسوند خودش کجا رفتیبارم نپرسید 

 ... اصال حرفت چی بود .چی میخوای بگی

 ... بازم مثل همیشه حرف خودشون

 ... حاال من هیچ ... بابهنام چرا این کارو میکنید

Part  32 

 خوندن به کردم شروع باز که بود چندم...  چهارم...  سوم...  دوم نمیدونم برای باره  

 . مکرد باز نامشو

 . سالم بهنوشم 

توی خونه  که  ام زمانی چند هر.  دورم ازت خیلی االن که داری این نامه رو میخونی  

 ... بودیم دور هم از بازهم بودیم 

 این جای همه...  نیست مشخص هیچی تو بدون ...  تکلیفم مشخص نیست بهنوش  

  ؟...  ودمب نرفته تو با که برم کجا  میندازه من یاده تورو لعنتی شهر

 ... گره خورده به تو همه تارو پودم من از اول اسیر تو بودم

 هب من روزای من با رویا میگذره ... رویای داشتن تو ... بزار حداقل تو همین رویا بمونم 

 ... باشی من رویای تو که  ام راضی همینم
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 ٬ هنوشب تمتباخ...  گندش بزنه این دوست داشتنی رو که پا به پاش زندگیمو باختم  

 . باختم

م به دستت کن خدا خدا هم ابد تا میدونم...  از کل دنیا دلم فقط تو یکی رو میخواد  

  ... سخته خیلی دونستن واین  ازت بگذرم باید که میدونم...  نمیارم 

  ...  نمیشدیم بزرگ وقت هیچ کاش...  یادش بخیر روزای بچگیمون   

 اروم تو بدون .. بهنوش نمیشم اروم ؟...   کنم کارچی   خاطرات این  لعنتی بگو با 

  . تویی ارامشم...  نمیشم

  مراقب خودت باش عشق ممنوعه من 

 وفر سرمو...   بود نمونده ریختن برای اشکی دیگه.  نامه از دستم افتاد روی تخت  

.. . نامبه چرا ه سرنوشتی چه این اخه خدایا...   میزدم خفه های فریاد و  بالش تو کردم

 ... برادرمه هنوزم اون  بگم بهش دارم جوابی چه من

Part   33 

 که ٬ ... شایدم زمستون خودش خبر داشت زمستون امسال سردترین زمستون بود برام 

 هی به افتاد چشمم...  بیرون میومدم دانشگاه سالن از  داشت فرقساال ی همه با امسال

 ... برد روی نوشته

  ! ... مید نشوهرگز در زندگی ناا

  ! یادت باشد

 . زیباترین باران ها از سیاه ترین ابرها میبارد

 . چند بار زیر لب زمزمه کردم 
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 سمت حیاط ته تا...  هواسوز شدیدی داشت شال گردنمو تاروی بینیم کشیدم باال 

 ...  دویدم  ماشین

ی  اهنگاش همههنوزم وقتی میشستم توی ماشین بهنام ... عطرش به مشامم میرسید ... 

 . زنده میکردخاطرات رو برام

                     ******** 

  

  ن بگیم نیومده زشته...   نداره اخمارو این که زدن حرف یه بهنوش جان  -مامان

 بخاطر ٬ حداقل حرفاتونو بزنید شرایطشو بسنج مادرمن ... ماکه بد تورو نمیخوایم 

  قربونت به ادرم نکنی قبول زشته...   بابات عموت

  نه...  نه...  نه...  اه ... باشه مامان ولی جواب من مشخصه  -

 . فقط بخاطر شما قبول میکنم که بیان

 مهمونی  بده خبر عموت به که میگم بابات به من پس ٬ قربونت بشه مامان  -مامان 

  نشه کنسل امشب

  اینجا بود تودلم هرچی فحش بود نثار کسری میکردم ... اگه االن بهنام 

 .  کنه مهمونی این به مجبور منو هیچکس نمیتونست 

  رفتم سمت صدای گوشیم

 ... الو -

  سالم بهنوش ... خوبی؟ -بنفشه 
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  سالم عزیزم قربونت خوبم تو چطوری ؟ خانواده خوبن ؟ .... کی میای دانشگاه ؟ -

 . روز دیگه بر میگردم۵سالم میرسونن ممنون  -بنفشه 

  ودت بگو ... چیکارا میکنی ؟از خ -بنفشه 

 دق داشتم...  تو سمانه که رفتین مرخصی ... سانازم یک هفته پیش عروسیش بود  -

  موندن خونه ن رفتن دانشگاه حوصله ن...   دیگه میکردم

  بگیری؟ تماس باهاش شدی موفق ؟ خبر چخ بهنام از بهنوش نپیچون  -بنفشه 

 ارهز االن تا اون وگرنه  نمیزاره بابا مطمئنم...   ام یارتباط راه یه دنبال در به در ٬ن  -

   میزد زنگ بار

 . نباشم من که مطمئنا زمانی باهاش صحبت میکنن 

  از کسری چه خبر ؟ -بنفشه 

  میان امشب اون کپک ام اخر حرفشو به کرسی نشوند  -

  چیییی ...؟ واقعا ... یعنی قبول کردی ؟ -بنفشه 

  ن بابا چه قبولی -

  ؟ اومدنشون از به نظرت بهنام خبر داره  -نفشه ب

  نمیدونم -

 یاطح خشک درختای روی که برفای به پنجره از باکالفکی از بنفشه خدافظی کردمو  

 .شدم خیره بود نشسته

  . میکرد نوازش روحمو خاطرات نوستالژیک قدیمی 
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  دلم همبازی همیشگیو میخواست

 . میشد درست خونه این حیاط تو ی منو بهنام ادم برفی هایی که هر ساله با دستا

  چه زود اون روزا گذشت

  دلم اون روزارو میخواست

  ... شایدم ... بهنام رو میخواست

 ............ ادم برفی بهنونس............

Part  34 

...  دبو مونده جدید سال شروع به ماه یک زمان به تندی میگذشت اما سخت میگذشت  

ذشته ها گ مثل دیگه خونه هوای و حال...   میداد بهار به خودشو جای مک کم زمستون

 چیزی خاطره مشت یه جز و کرده ترک خونرو این سالهاست بهنام که انگار...  نبود 

  ٬ هیچ کرد قفل اتاقشو  مامان دلتنگی بهنونه به بابا...   نمونده ازش

 این میدونم من چند ره...  حتی بهمون اجازه نمیداد باهاش در تماس باشیم 

 ... بهنام در تماسه با روز هر مامان و  بود من بخاطر  کارا

  ... بهنوش جان مهمون داری مامان دوستاتن -مامان  

  برید باال تو اتاقشه

  به ... به ... سالم خوش اومدین چه عجب ؟ -

 . بزنیم بهش سر یه ما حداقل نمیاد بله دیگه ... گفتیم دوسته بی معرفته ماکه  -سمانه 

  درد چه عجب ... ن اینکه خودت میای -بنفشه 
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  یک ساعتی مشغول گپ زد ن بودیم که فهمیدم فوضولیشون گل کرده اومدن

  ؟ خبر چه عمو پسر از بیا اینجا بشین تعریف کن  -سمانه 

  جوابتو دادی ؟ -بنفشه 

  خونه تو داشتیم اعصاب جنگ و بحث کلی صبح امروز همین...  اره بابا  -

  خب چرا قبول نکردی ؟ -بنفشه 

  ولش کن بابا پسره گوش تلخ کپک -

  چی بلخره اخرش که چی بهنوش ... کسری نشد یکی دیگه ...  -سمانه 

 الیهع لحاظ هر از...   نیس بدام پسره...  بهنوش من که میگم شرایط ش خوبه  -بنفشه 

 . کن فکر بهش باز میخوای

زا فکر کردم . درد من اینه که اصال به هم نمیخوریم ... چجوری منم به همه ی این چی -

  . کنم تکیه بهش بتونم من که نیس کسی کسری بگم 

  بهنام چی ؟ -سمانه 

  چی -

  میگم بهنام چی ؟ -سمانه

   شوخید گرفته سمانه -

  ... کامال جدی ام -سمانه

  ... بهنام چجور پسریه از نظر تو
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  ... فقط توصیفش کن همین

 ... خب ... بهنام خیلی خوبه ... همیشه همایتم کرده -

 ... همه جا برادرانه کنارم بوده

  برادرانه ؟ -بنفشه 

  اره خب ... غیر از اینه ؟ -

  نمیدونم واال از دلت بپرس -بنفشه 

  چی میگین شماها خل شدین ؟ -

 ...  دبو نوشته که خوندم یجای اما...  درست یادم نمیاد کجا  -سمانه 

 ... وابستگی خیلی قوی تر از عشقه

  خب که چی ؟ -

 ... یعنی مطلب و بگیر تا اخرش برو -بنفشه 

 تا موندن و وایسادن...   نیس اولش رفتنای صدقه قربون  ٬ عشق ببین بهنوش  -سمانه 

  ... اخرشه

  چیه دردتون بفهمم میشه درست حرفاتونو بگید منم  -

  ه انقد خنگ نبودیاه ... دختر تو ک -بنفشه 

  یم ... شاید تنها بمونه مغزش به کار بیفتهبر شو بلند...  بلند شو بنفشه  -سمانه 

 خدافظ... شنبه دانشگاه میبینمت  -بنفشه 
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Part  35  

 خوبی تمام با ٬ فصل دیگه ام پشت سر گذاشتیم ۴بهار پا جای پای زمستون گذاشت و  

 دل  ساز خاطره های روز این گذر تو کاش...   ها خوشی نا و ها خوشی  ها بدی و ها

 . میشکنیم که باشه کسایی دل از بیشتر میاریم  بدست که کسایی

  بهنوش بیا پایین دیگه االن سال تحویل میشه -مامان 

  ... چشم مامان اومدم -

  خانم پاک کن اون اشکارو االن باز بهنوش میبینه ناراحت میشه -بابا 

  ی گریه میکنیمامان باز که دار -

  بفرما همینو میخواستی -بابا 

  چیکار کنم دخترم دلتنگی همیشگی -مامان 

 ... بابا اگه بهنام نمیاد خب ما یه مدت بریم پیشش ... بخاطر مامان -

 اندازه به بعدشم...   خدا امون به کنم ول و شرکت نمیتونم که من دخترم  -بابا 

 . بشنوم حرفی نمیخوام دیگه...  کردیم صحبت قضیه این مورد در  کافی

 . دخترم به میگه چی شیرازی حافظ ببینیم...  بیا تا سال تحویل نشده یه فال ازت بگیرم 

  نیت کردی بابا ؟

  بله -

  راه عشق                             

 . راهی ست راه عشق که هیچ کناره نیست



                 
 

 

 سحرهاشمی  | اعتراف عاشقانهرمان 

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

 کنید

 

93 

 

 . انجا جز انکه جان بسپارند چاره نیست

 .بود دمی خوش  هی٬دل به عشق دهرگه که 

 . نیست استخاره هیچ٬در کار خیر حاجت 

 . فرصت شمر طریقه رندی که این نشان

  ...چون راه گنج بر همه کس اشکاره نیست

  

  . سالم تحویل شد-

  باشه داشته خانوادش به زدن زنگ واسه بهونه یه فکرمیکردم بهنام شاید 

  در ... نتونستهشاید درگیر کاراش بوده ما -مامان 

 که ان هر اره تو این چند ماه همش درگیر کاراش بوده ... راسته که میگن از دل برود  -

 ...مه براش خانوادش اگه ٬  رود دیده از

  بهنوش ... کافیه -بابا 

 . بدون اینکه جوابی بدم ... غرغر کنان رفتم سمت اتاقم

Part  36  

تغیر جهت میده ... توام جهتت رو تغیر میدی  گاهی سرنوشت مثل طوفان شنی که مدام 

 مدام بازی این...   میشه میزان تو با طوفان اما میگردی بر تو ٬ اما طوفان دنبالت میکنه 

 زنده چطور و  اومد سرت به چی نمیاد یادت  نشست فرو که طوفان ٬  میشه تکرار

 سابق ادم اون دیگه  یدراومد که طوفان از که اینه اونم...  مشخصه یچیز اما  موندی

 . نیستی
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 . گوشی تو دستم به لرزش دراومد

  اوه ...عروس خانم گل ... خوش میگذره ؟ -

 اییکج ؟ توچی مدت این تو بود شلوغ سرم من...  سالم بچه پرو یه زنگ نزنیا  -ساناز 

  ؟ خبرا چه  ؟

ی خانم زندگ پیشه سمانه و بنفشه بودم دارم میرم خونه ... خبرا پیشه شماس عروس -

  مشترک چطوره ؟

 ... باشین مسافرت میکردم فکر...  خوبه ...شیرین و دوس داشتنیه  -ساناز

 یبارم حتی ن بابا چه مسافرتی دلت خوشه هااا ... مامان بابام هیچکدوم -

   نکردن صحبت  راجبش

  حاال شاید امسال یکم دیر تر برید ؟ -ساناز

شته نیس ... متاسفانه ادما خیلی زود به شرایط بیخیال ساناز هیچی دیگه مثل گذ -

 زنگ  خونه رسیدم من ساناز ٬ کردم عادت اینا تمام به منم...  اطرافشون عادت میکنن 

  فرمونم پشت االن بهت میزنم

  باشه عزیزم فعال -ساناز

  فعال -

 وال لوهو و گریه با  که افتاد صدیقه خاله به چشمم ریموت درو زدم که وارد حیاط بشم  

 . میزد قدم تن تن حیاط طول

  خاله صدیقه چیزی شده ؟ چرا گریه میکنید ؟ -
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  چی بگم واال دخترم -خاله صدیقه 

  ؟ بلخره ن یا میگی خاله صدیقه نصفه جونم کردی  -

  اقا ... اقا رو بردن بیمارستان -خاله صدیقه 

  !چییییی ؟چیشده بود!؟ ... کی بردن ؟ -

  ...  دقیقه پیش ۲۰همین  -خاله صدیقه 

  باسرعت تمام بین ماشینا الیی میکشیدم

 . تو راهروی بیمارستان چشم به ستایش افتاد شبنم تو بغلش بود

  سالم ... کجان ؟ -

سالم بهنوش جان نگران نباش ... خدارو شکر خطر رفع شد ... پله هارو برو  -ستایش 

 . باال دسته راست

  

قلبم چند برابر شد ... هر لحضه فکر میکردم قلبم از جلوی در اتاق رو که دیدم تپش 

   جاش کنده میشه

مامان .دای. عمو حسن. شوهر ستایش دیگه پاهام توان راه رفتن نداشت ... مگه ستایش 

 ... پس اینجورین چرا اینا...  نگفت خطر رفع شده 

  مامان چرا داره گریه میکنه ؟ گریم شدت گرفت

  مبه صدای من دایی اومد سمت

  دایی بابا کجای ؟ چیشده ؟ -
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  بیابشین پیشه مادرت بهت میگم دخترم اروم باش -دایی 

  ؟ شده چش...  چطوره بابا حاله ٬مامان  -

  بیچاره شدیم دخترم ... بد بخت شدیم -مامان

  توروخدا یکی به من بگه اینجا چه خبره .... عمو چیشده ؟ حال بابا خوبه ؟ -

  ره ...بیمارستان.هاخانم چه خب -پرستار 

 دیگه دوساعت یکی  بهتره االن خداروشکر نباش بابات نگران جان عمو اره  -عمو

 . ببینیش میتونی

  عمو من بچم ... دارین بچه گول میزنین ... میگم حاله بابام چطوره ؟ -

   بشین بیا تو بهنوش جان عزیزم ... بخدا حال بابات خوبه  -دایی 

  کنه ... شما چرا حالتون اینجوریهچرا مامان گریه می -

 ...که اومده پیش بابات شرکت توی بهنوش جان راستش یه مشکالتی  -عمو 

 مشکل کاش مشکل بود . بدبخت شدیم دخترم -مامان 

Part  37  

 .... دخترم اومد روزمون به چه شد بابات ورشکست  -مامان  

  غهدرو دایی...  عمو ن مگه...  ن ... امکان نداره  -

  چرا چیزی نمیگین

 نتیجه ایشاال کردیم شکایت ابراهیمی از...  خدابزرگه دایی ... درست میشه  -دایی

  میده
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  چییی ؟ ابراهیمی ... شریک بابا -

  کرده برداری کاله متاسفانه ابراهیمی  -عمو 

 ... نمیدونم کجا  ٬ میرفتم راه داشتم که فهمیدم فقط هیچی نمیشنیدم دیگه  

 . اقت شنیدن این حرفا و گریه های مامان و نداشتمولی ط 

 پا از منو داشت کم کم اما تواین زندگی باتمام پستی بلندی هاش کنار میومدم 

 ... مینداخت

زیرلب زمزمه کردم ... این باور منه که بهنوش تو باید با همه چی رو به رو شی باید  

 مستقیم ایه خط به اتفاق بیفته میفته بجنگی ... نباید خودتو ببازی ... هر چی که باید 

 مونن گذشته تو...  نرو خاطره تو...   نشو سر پشت اسیر وقت هیچ...  شو خیره مسیرت

بار زیر لب زمزمه  ۱۵بار ...  ۱۰بار ...  ۵ نمیدونم...  پرواز شروع یعنی سقوط هر... 

 کردم . هربار به خودم می گفتم که چیزی نیستو ... نمیشه

  بابای خوشتیپم بشم به خونت خوش اومدی قربون - 

  خدانکنه عزیز بابا -بابا 

  خب ماام دیگه کم کم بریم ... تازه مرخص شدی دور برت خلوت باشه بهتره -عمو

  کجا حاال ناهار بمونید -مامان 

  میایم سر یه ها بچه با شام بعده سالمت باشی زنداداش  -عمو 

  م حتما باشه یه مسئله ای رو باید بگمزحمت کشیدی ... پس کسری ا -بابا 

  چشم حتما ... فعال -عمو 
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  به سالمت -بابا  -مامان 

  خیلی ممنون عمو جون به سالمت -

  طوری شده ؟ ای مسئله چه خیره ان شااهلل  -مامان 

  در مورد کارای شرکت و پیگیری پرونده ابراهیمی -بابا 

  . این پرونده دیگه چیکار میتونه بکنهمگه نمیگید ابراهیمی از ایران رفته .. -

  داشته خبره دست هم یه درصد صد ابراهیمی تو اون شرکت تنها نبوده  -بابا 

 خها...  ون شرکت کوفتی بیا بیرون ا فکر از تو رو خدا واسه یه مدتم که شده  -مامان 

 اخر...   ارنی فشار قلبت اون به انقد...   باش ما فکر به نیستی خودت فکر به من عزیز

  ما دسته میدی کار نکرده خدای

 ٬  اعتماد مورد ادم یه دست بدم و شرکت مدت یه.  منم میخوام همین کارو کنم  -بابا 

 . ت دس کنم دارو ندارمونو از دست میدیمدس  باشم فکرش به تر زود چه هر باید

 ی همه گفت. .. امروز بهنام زنگ زده بود گفت اگه بابا بخواد بر میگردم  -مامان 

 . میکنم پیدا بانیشو و باعث و  میکنم تالشمو

  بگو نمیخواد ... از بیمارستان رفتنم که بویی نبرده ؟ -بابا 

  ن ... بهش نگفتم -مامان

   خوبه ... ندونه بهتره بیخودی نگران میشه -بابا 

  میشه راحت چیز همه بابت خیالت...  فکرات و بکن اگه بهنام باشه  -مامان 
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 فقط...  باتجربه هم  بلده کار هم  منه اطمینان مورد هم که ٬آدمشو پیدا کردم  -بابا 

 . کنه قبول خداکنه

Part  38 

  کسری -بابا  

  ؟ اون چرا ادم همه این گرفته شوخیت  ن بابا  ٬چیییی ؟ کسری  -

بعید  اریدخترم حاال معلوم نیس قبول کنه یا ن ... اونم بخاطر این جریان خواستگ -بابا 

 . میدونم

  کنهمی قبول حتما خبرداره که ماام شرایط از...  نیست ای کینه پسر کسری ٬ن  -مامان 

  بابا اصال متوجه نمیشم یعنی چی ؟ شرکتو میخواید بسپارید دسته کسری  -

مشکلی داری تو بهنوش ؟ چی از جونه این پسر میخوای ... چه بدی در حق تو  -بابا 

  م تری به تو فروختهکرده ... چه هیز

 زیر شرکت اون تو مطمئن ادم همه این ٬ یعنی شما انقد به این کسری اعتماد دارین  -

  دستتونه

  بابا خیلی سردو خشن با صدای بلند بهم توپید

 خاک به منو که ؟ ابراهیمی سالم چند و چندین همکار و رفیق هاااا؟ مطمئنه کی  -بابا 

 درسته... باشه داشته تجربه کسری اندازه به که هست رکتش اون تو کی...  نشوند سیاه

  این از بهتر کی برادرمه پسر کسری بعدشم...  نبوده خودم شرکت تو حاال

 که ارمامیو پس...  کسری دسته بسپارید شرکتو این قراره اگه...  بابا باورم نمیشه  -

 . بگیریم کمک اون از چرا ادم همه این...   نکنه قبول
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دخترم چرا زبون منو متوجه نمیشی ... اگه قبول نکنه برای کی بد میشه ... ها ؟  -بابا 

   مالقاتم ندان ز های میله پشت بیاید باید دیگه روز دو برای من ... برای شما ... 

. بهنوش بیا اشپز خونه قرصای خدانکنه ...خدا اون روزو نیاره ... این حرفا چیه .. -مامان 

  بیا یه نگاه بندازباباتو باید بدم 

  با اخمای مامان و دادو بیداد بابا فهنیدم کاری نمیتونم بکنم

دختر تو خجالت نمیکشی با پدرت داری بحث میکنی ... مراعات حالشو  -مامان 

 ...  شده مرخص ساعته چند تازه بکن 

 . مامان خواهش میکنم نزار بابا به کسری رو بندازه ... خودمون یه فکری میکنیم -

چه فکری ها ... ما چیکار میتونیم بکنیم ... صالح این کارو بابات میدونه منو تو  -مامان 

 ...  دخالت نکنیم بهتره

  ؟ حتما صالح اینه که کسری خان به داد ما برسه اره  -

  باش میزنی که حرفایی مراقب...  بهنوش خیلی داری زیاده روی میکنیا  -مامان 

 ...؟ این که من میخوااین زیاده رویه مامان  -

 چی بابات اینه مهم...  بهنوش جان دخترم این که تو چی میخوای مهم نیس  -مامان 

مه ی مسئولیت رو به عهده بگیره چاره ای ه کسری  باشه خدامون از باید ما...   میخواد

 . نداریم

...   هبیفت کسری به کارمون وای خدااا مغزم داره منفجر میشه ... کی فکرشو میکرد  

 نهک کاری ما حق در  بخواد کسری اینکه فکر ...   بزنه رو کپک اون به بخواد من بابای
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ه ید یکی باشه یکی غیراز کسری کبا...  فکر..  فکر...  بهنوش کن فکر...  میکنه دیوونم

 ...  بابا بتونه بهش اعتماد کنه

 نای از  مامان صدای که  میکردم فکر  موضوع این به داشتم نمیدونم چند ساعت تمام 

 .کرد خالصم فکرا

  بهنوش بیا شام -مامان 

 . رو پله که بودم صداشون به گوشم رسید

نمیتونم به همین راحتی به کسی اعتماد  دیگه وگرنه امیدوارم کسری قبول کنه  -بابا 

 .  کنم

  من مطمئنم قبول میکنه ... پسر خیلی فهمیده ایی -مامان 

  بابا -

  بیا بشین غذاتم بخور از دهن افتاد جانم ؟ -بابا 

  کسری میگم ... چیزه ... -

بهنوش بسته ... تو کاری که به تو مربوط نمیشه دخالت نکن ... نمیخوام ناراحتت  -بابا 

 در صدا به ایفون بابا حرفای بین...بنداز من وضعیت به نگاه یه...  قشنگم دختر کنم 

 . اومد

Part  39 

  برو ببین حتما عموتینان بهنوش جان -مامان 

دکمه ایفون رو زدمو برگشتم تو اتاقم لباس مناسب پوشیدم رفتم پایین هرچند دلم 

 . نداشتم و نمیخواست برم پایین ولی حوصله اخما و غرغرای مامان 
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 پرونده و شرکت و وکیل مورد در صحبت  سرگرم سخت که بابا و عمو کسری  

 . بودن  ابراهیمی

 یعنی...  میکنه  خورد بر خشک یکم انی که جواب رد دادم به کسری کتایونم از زم

هتره بگم از اون جمع خارج میشدم بهتر بود تصمیم گرفتم برم حیاط یه هوایی به سرم ب

 . بخوره

. ..  کنن کاری دست زندگیشونو های لحظه بتونن که کاش ادما یه قدرتی داشتن 

 این  جای هر یا  برگردونن عقب به زمانو  کنن گیری جلو  ای حادثه وقوع از  بتونن

 دست  میکنن خم کمر فشار این بار زیر و بهشون فشار میاره  داره که   کوفتی   زندگی

 وراینط  نیست شدنی که این ن ولی ...  بشن خالص  منجالب این از و  دکمه روی بزارن

 حال ن یشهم مشخص ادما خوب حال ن  میده دست از خودشو واقعی معنای چیز همه

   بدشون

  به چی فکر میکنی ؟ -کسری

 ! بابت شرایط پیش اومده خیلی متاسفم -کسری

  ؟ شنیدی بابامو حرفای ٬خب  -

  بله -کسری

  نتیجه ؟ -

 ایه درگیری منم که میدونید ولی...   خیلی دوست داشتم بتونم کاری کنم  -کسری

 .دارم خودمو

   ل نکنیهه ... درگیری ... حدس میزدم که قبو -
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 ولی نگفتم که هیچ کاری نمیکنم -کسری

  یعنی چی ؟ -

  یعنی اینکه به عمو گفتم تا فردا بهش خبر میدم -کسری

  خب -

  خب که بقیش مهمه ... که اونم به تو بستگی داره -کسری

  من!؟ چرا من !؟ -

 یبدون ممیخوا  کنی فکر پیشنهادم منو به ببین بهنوش میخوام یکبار دیگه  -کسری

 . منتظر جوابت هستم ۱۲ قبل فردا تا  میکنم فکر بهت دارم هنوزم

  جواب من به عمو بستگی به جواب تو به من داره

  جوابت مثبت باشه جواب منم مثبته

  تو دیگه چجور ادم کثیفی هستی ... داری معامله میکنی -

   عشقه اوردن بدست برای تالش...  این اسمش معامله نیس  -کسری

  هباش مثبت تو به من جواب  ببینی خواب به اینکه مگر...  متنفرم کسری ازت  -

 به یتونیم تو  بهنوش بنداز کار به عقلتو...  تو همیشه انقد به خودت مطمئنی ؟  -کسری

 بخاطر که فرصته بهترین این  کنی جبران براش میتونی...   کنی کمک پدرت

نه . ویال . تمام دارایی ها و اموالش تش .خوشرک اینده  بزنی کاری هر به دس  پدرت

 کمک هب...   میدارم نگه سرپا شرکتو اون دیگه یکبار من بخوای تو اگه...  االن دسته تو 

  . هستم ابراهیمی پرونده دنبال خودم وکیل
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 اروم اروم شدم بلند  بدم بهش که  نداشتم جوابی هیچ  حرفی هیچ ٬ خشکم زده بود 

  خونه سمته افتادم راه

  بهنوش -کسری 

  بدون اینکه بر گردم سر جام وایسادم

   تو دختر عاقلی هستی زود تصمیم نگیر...  ۱۲قبل  -کسری 

 ددر سر این...  میرفتن رژه مغزم روی  کلمش به کلمه دونش به دونه حرفای کسری  

 لصبح هنوز خواب به چشام نیومده .... رفتم پایین دنبا۳ ساعت بود بریده أمونمو لعنتی

  بگردم کوفتی سردرد برای یه قرص 

 بهنوش تو هنوز بیداری ؟ -بابا 

Part  40  

  ؟ نخوابیدین چرا شما...  بخورم اب اومدم چرا بابا تشنم شده بود  - 

 سرم به خاکی چه نکنه قبول کسری اگه موندم مگه فکرو خیاالت میزاره دخترم  -

  . بریزم

  بابا اگه قبول نکنه چی میشه ؟ -

 یامم توش افتادم که چاهی این از یا...  باید روی ادمای دیگه شرکت ریسک کنم  -اباب

 دارم ور سوزی نیم فیتیله حکم  ندارم توانشو دیگه من...   میرم فرو بیشتر یا  بیرون

 . شه خاموش میکنه پت پت داره  که

 ن ولی...   خواسته چی ازم کسری که بگم بابا به کاش باحالی داغون تر برگشتم اتاقم  

 .  میشه داغون بابا نکنه قبول...  میشه عایدم چی بگم... 
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 نمیشه هک اینجوری  کنم صحبت باهاش باید...  شاید بتونم کسری رو یجوری قانع کنم 

...  

 چشام به خواب هنوز صبح . ۵ به  نزدیک ساعت أه ...این سردردام ولم نمیکنه 

   نیومده

.. چه چیزی به جهان بدهکاریم که هر چی پرداخت میکنیم نمیدونم واقعا ... نمیدونم .

 دادم به تو ٬ نیستم صبور ٬ نیستم محکم ٬ نیستم قوی دختر من خدایا صاف نمیشه 

 . برس

   

 . چقد لباس عروس بهت میاد بهنوشم -کسری 

   قربونت برم دخترم ... چه عروس نازی شدی -مامان 

 ... مبارکه بهنوش -بهنام 

 ... ... من ازدواج نکردم ... بهنام نرو ...بهناااامن بهنام  -

هییییی ... وای خدایااا شکرت ... لعنت به تو کسری تو خوابم دست از سرم بر  -

 دستام ابادوت ...  میرفت پایین و باال ترس از سینم قفسه...  بودم عرق خیسه...  نمیداری 

...  ۱۰از جام پریدم ... ساعت  ثل فنرم افتاد ساعت به که چشمم...   نگهداشتم سرمو

 ...  ساعت۲ساعت ... فقط  ۲بهنوش بدو ... 

  شماره کسری رو زدم تو گوشیم

  بوق دوم گوشیشو جواب داد

  سالم . باید ببینمت کسری -
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  ؟ کجا باشه سالم ...  -کسری

  اونجا بیا دیگه ساعت یک تا هست پارک یه دوتا خیابون پایین تر از خونه ما  -

  پایین رفتم بدو هارو پله...  دوش گرفتمو سریع اماده شدم  یه  

  سالم ... صبحتون بخیر ... خدافظ -

  سالم ... کجا ؟ -مامان 

  سالم دخترم ... کجا با این عجله ؟ -بابا 

 خواب دانشگاه میرفتم باید...  چیزه ... برای یه سری از کالسام که جابه جا شده  -

 . موندم

 شینهب اونجا انگار  تلفن به چسبیده که بابات...  تو از اینم ن از دخترت بیا ای -مامان 

 . چیدم کی واسه میزو این من...  اینجوری که توام ...  میزنه زنگ تر زود کسری

   صورت بابا رو بوسیدم ... نگران نباش بابا جون

 . یگردمم بر ساعته یک بشم قربونت مامان جون شماام یه بوس بده 

  خونه رفتم بیرون بدو از

  

  نگاهمو چرخوندم توی پارک .....دیدمش

لم داده بود رو یکی از نیمکتای پارک ... یه تیشرت مشکی و یه شلوار کتان مشکی 

 و پخوشتی واقعا  کسری کنم اعتراف باید...  جذب که همه عضله هاشو به رخ میکشید 
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ازش نکرده بودم ... منو که دید اینجوری براند وقت هیچ...  امروز تا و  بود هیکل خوش

 . بلند شد

Part  41  

  سالم - 

  خوبی ٬سالم  -کسری

  ممنون بد نیستم -

  فکراتو کردی ؟ -کسری

کسری این کار درستی نیست ... تو نمیتونی به زور هر چی رو که دوست داری به  -

. ن با من لج عامله میکنی ..م باهام داری که نیستم ماشین و خونه من...  دست بیاری 

  خودت با ن کن 

  این حرفا یعنی ... ن ؟ -کسری 

 . نداریم اشتراکی نقطه هیچ تو منو اما...  کسری تو پسر خوبی هستی  -

 ...  چرا از من میترسی بهنوش ... ؟ بزار خودمو ثابت کنم -کسری 

 حرفارو این ار نداشتم انتظ اصال چرا دروغ...  فکر میکردم خانوادت برات مهم باشن  

  خدافظ...   میکردم اشتباه ولی  ٬  میکنی فداکاری پدرت بخاطر بودم مطمئن  بشنوم

  صبر کن -

  میشنوم -کسری 

  باید چیکار کنم ؟ -
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  از این حرفت این برداشت رو میکنم که ... نظرت داره عوض میشه -کسری 

  فقط بخاطر بابام -

 ... بهنوش منو تو -کسری 

...  داشتن دوست...  عشق...  بدونیم که دازه ای درک داشته باشیم فکر میکنم به ان -

 . نمیشه زوری...  ازدواج

 در  تو واما...   میگیرم تماس باعمو دیگه ساعت نیم خونه رفتی وقتی  -کسری 

 دمور در کامال نظرت که میگی  میکنی صحبت عمو زن و عمو با  دیگه روز دو  قبالش

 . ازدواج کنی ده و میخوای کهش عوض  من

  فکر نمیکنی که خیلی مسخرس ... یهو از تو خوشم بیاد ... یهو به فکر ازدواج باشم ؟ -

 یه  رتمدی...   گرفتم تصمیم وقتی  صا مخصو...  تو به مرور زمان منو شناختی  -کسری

 فرصت یه مبه و  بشناسی منو بیشتر که خواستی  بگیرم عهده به رو ورشکسته شرکت

  ؟؟؟ تر کننده قانع این از دلیل  بدی

 ... باشه ... قبول -

  میدونی که اگه بزنی زیرش چی میشه -کسری 

  نگران نباش چیزی پیش نمیاد -

  

...   زدم رزا میتونستم تا  فرمون روی گذاشتم سرمو و ماشینو کنار خیابون نگهداشتم  

 ...   شومیه سرنوشته چه این اخه

  باشه .اخه چرا اینجوری ؟ خدایا اگه قراره امتحانم کنی
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مم جون  رسوندن اینجا به منو و من برای کسایی که این همه سال زحمتمو کشیدن 

 . میدم

 حال خوش خیلی که بود مشخص  هاشون خنده و حرفاشون از خونه وقتی رفتم  

 با تا  بگذره اتفاقا این از یکم بودم منتظر  بود کافی من برای حالی خوش همین  شدن

 .  کنم صحبت بابا مامان

Part  42  

... معجزه ای   بودم معجزه منتظر ساعت هر و لحضه هر تو این دو روزی که میگذشت  

 ... بود بهنام...  معجزه این شاید...  که منو از قبول کردن این ازدواج اجباری منع کنه 

  دیگه چیزه شایدم

 ازدواج برای اجباری ن  شتدا وجود ورشکستگی ن  بود بهنام ولی اینو میدونم اگه  

  من

میخواست  دلم ٬  میدادم ادامه باید اما...  دلسرد شده بودم نسبت به خیلی چیزا 

 کنکورم  زندگیم دغدغه تنها  بود دورانی چه...   دبیرستانم دوران به برگردم 

 ارزوهای چه...   داشتم هایی بافی خیال و استرس چه ٬ میخوردم غصه براش چقدر  بود

 جلو...  شدم هدف بی چه  شدم عوض چقدر  ؟ دخترم همون من  بود سرم تو رگیبز

 ... شدم میت مثل  روحی بی صورت چه خودم  به شدم خیره و وایسادم اینه

 خودمو مدت این تو انگار ٬  نبوده حواسم اصال مدت این تو و چقد موهام بلند تر شده 

 . نکردم برانداز اینه تو

 .  شد جاری صورتم روی  اشکام اروم اروم خودم  زل زدم تو اینه به 
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ینده خبری ا از  که میشدم مسیری وارد داشتم بی صدا اشک میرختم 

 ...  بشه چی قراره که نمیدونستم نداشتم 

 ... درد روی از تلخ ای خنده باصورتی که پر از اشک بود میخندیدم 

 ... ردمک پاک اشکامو میشه دردی که جاش توی سینمه و با مرور زمان بیشترو بیشتر 

   میرفتم پایین شمرده و اروم هارو پله در اتاق رو باز کردم 

 این وت مبادا  نداری گشتی بر راه  بزاری مسیر این تو   پا بهنوش عقلتو به کار بنداز 

 ...راه

  بهنوش چرا رو پله ها وایسادی بیا بشین دخترم -بابا 

  خانم میزو بچینم ؟ -خاله صدیقه 

  خاله صدیقه شما برید دیگه من به مامان کمک میکنم ممنون -

  بهنوش مادر خوبی ؟ چرا رنگت پریده ؟ شدی داوطلب که شده چی چه عجب  -مامان 

  گریه کردی بهنوش ؟ -بابا 

  شده قرمز چشام تاپ لپ و گوشی تو صبح از سرم ن بابا چرا حرف در میارید  -

  مامان و باباخاله صدیقه که رفت نشستم کنار 

 یلیخ خودمو  میرفتم ور ساعتم بند با سرمو گرفتم پایین و زل زدم به میز روبه رو 

  نشه سرازیر که بود اشکام به حواسم کنترل میکردم که صدام نلرزه  خوب

...   نمیشد روم خب اما  بگم بهتون رو موضوعی یه راستش میخواستم چند روز پیش  - 

   بگم باید یچجور که نمیدونستم یعنی
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 بگو ٬ گیب میخوای کی به نگی ما به...  شدیم غریبه ما مگه این چه حرفیه بابا جان  -بابا 

  عزیزم

 قضاوت زود  کسری مورد در من  کردم فکر خیلی مدت این تو که میخواستم بگم  -

 گهدی االن...   من...  خب...  من خوبیه پسر خیلی کسری...  پشیمونم واقعا االن...   کردم

  کال نظرم عوض شده یعنی ٬

 . نشست صورتشوت رو لبخند کردم حس  جفدشون وجود تو  رو حالی خوش  

  نیس دلیل بی پس ای قربون دختر م برم میگم چرا حالو روزت اینجوریه  -مامان 

 مهم ام برای  دنیا تو چیزی هر از تو خوشبختی بهترین انتخاب و کردی دخترم  -بابا

  نیست غریبه داریم شناخت روش ما که تر از اون  مهم  خوبیه رپس کسری  تره

  با اجازتون من برم باال-

  بریم شام بخوریم عزیزم ...چیه همش تو اتاقتی -مامان 

  میخونم کتاب دارم کار اینکه  هم اصال اشتها ندارم مامان  -

  حداقل یه ماچ به بابا میدادی بعد میرفتی -بابا 

...  ودب گرفته چشامو جلوی اشک از ای هاله ا رو بوسیدمو برگشتم . صورت مامان و باب

 و تاقا به رسیدم  شد جاری اشکام گذاشتم که پله سومین به پا...  میدیدم تار جارو همه

 یا فاییده اشکا این ریختن دیگه...  بهنوش شد تموم... تخت روی کردم پرت خودمو

 هب تورو...  یی رهات کرد جا یه روزی یه شاید  سرنوشت دست بسپر خودتو...  نداره

 همون تو  برمیداری قدماتو خودت و میشی بلند که اونجاست...   گذاشت خودت حال

...   میاری دست به رویاهاتو و هات ارزو که مسیری همون تو  داری دوست که مسیری
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 دیگه شبهنو یه تو از روزها این  نشو اجباری سرنوشت این تسلیم  بهنوش نشو تسلیم

 ... صبوره...   محکمه قویه...  که بهنوشی  میسازه
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 ... ندارم گفتن واسه ام دروغی...  ساناز حوصله این حرفارو ندارم - 

 هباش...   میشم اماده دارم منم اینجان االن...  باورت نمیشه از سمانه و بنفشه بپرس 

 . ساعت دیگه محضر میبینمت۲

عقربه های ساعت ...انگار این عقربه هارو دنبال  به دوختم همونگا و گوشیو قطع کردم 

  کردن

  بهنوش به چی داری فکر میکنی ؟ -سمانه 

 بهنوش میشنوی سمانه چی میگه ؟ الووو -بنفشه 

 نگینس خیلی خیلی یچیز انگار... میکرد تر سخت برام کشیدنو نفس بغض تو گلوم 

 . گذاشتن سینم قفسه روی

   ابم ... یه خواب عمیق و طوالنیدلم میخواد بخو -

 .  هست برگشت راه هنوزم...  با خودت رو راست باش بهنوش  -بنفشه 

 ...  میکنی قربانی خودتو داری تو...  مگه یه ادم چندبار قراره زندگی کنه  -سمانه 

  کسری بیهوده و پوچ های  قول و حرف قربانی

 شایدم سرنوشتم بوده ... ها ؟ -

  بهنوش ماست رفتار انعکاس سرنوشت ل الکی نتراش دلی -بنفشه  
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 (1roman.irساخته شده است) رماناین کتاب در سایت یک 

 .خیره به عقربه های ساعت زیر لب همه ی حرفامو زمزمه میکردم

  میدونم فقط منتظر یه معجزم ... معجزهنمیدونم ... من هیچی ن - 

 معجزه ٬ خودتی تو زندگی معجزه  ؟...  معجزه ... ؟! چه معجزه ای بهنوش  -سمانه 

 میزنی ای معجزه کدوم از حرف تو انتخاب میکنن  زندگیشونو مسیر که  ادمان خوده

 جاک به میخوای ؟... میری کجا داری بهنوش بیا خودت به  نمیکنه هیچکاری برات  که

  ؟...  برسی

  هنوز نگاهم سرد وخشک دوخته شده بود به عقربه ها

 زمان در قطعأ که  شده تعین خدا  طرف از خاص ای معجزه تو سرنوشت همه ی ما  -

ش اتفاق میفته ... یه شخص خاص ... یه اتفاق خاص ... یه موهبت خاص ... منتظر خود

  . معجزه خودم هستم

 حالتو این دیدن طاقت بخدا...  خرابت بشم بهنوشم قربون این حال  -بنفشه 

  اشکارو این نریز  ندارم

  عزیزم داری وقت ساعت یه پاشو بهنوش  -سمانه  

 گریه هک بس از  شده روح بی خیلی صورتت...  تکیه بده به تاج تخت یکم ارایشت کنم 

  قرمزه چشاتم کردی

                      ******* 

 هب همه و همه  کسری پی در پی های لبخند و  نگاه ساییده شدن قند صدای عاقد صدای 

ر میکردن ... انگار که ت سخت برام رو شرایط تحمل و  اوردن می هجوم مغزم به قلبم

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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 تو...   شد کشیده ها بچه سمت به نگاهم ...  داشتم خفگی حس اکسیژن بهم نمیرسید 

 ...   میزد موج دلسوزی کدومشون هر نگاه

 ...  میکردن درک نفر سه این فقط و چشامو بغض تو گلومو غم ت

 ... مادر باتواماااا -مامان 

  بله -

  باره چهارمه -مامان 

  هچیشد فهمیدم  شد بلند که زدنشون دست و کشیدن کل چیشد وااای خدا گند زدم 

  فکر نمیکردم انقد هول باشی -کسری 

  میگه یچیزی   مادری   پدری  جازه بزرگتری دختر تو عقل نداری ... ادم یه با ا -مامان 

  پایین انداختم سرمو شرمندگی از بابارو که دیدم فهمیدم ناراحت شده 

 به  و کردم بهونه بابارو  روحی وضعیت تو همون محضر از اکثر مهمونا خدافظی کردیم 

 . نکردیم گزار بر ام جشنی هیچ من خواسته

  کسری در ماشین رو برام باز کرد 

  خب خانم ... کجا بریم ؟ -کسری

  خونه ... خونه ما -

  ؟ چیه نظرت ؟ بیرون بریم شامو میگم اگه موافق باشی  -کسری

  کنم عوض لباسامو من خونه بریم حداقل با این لباسا که نمیشه بیام  -
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  ای به چشم ... شماامر کن خانم -کسری 

 ودب افتاده نگام تازه ساعت چند تواین...  ناخواسته سرم برگشت به سمت کسری 

 .بود رسیده خودش به چقد  میکردم براندازش و  بهش

 بلند نسبتا موهای یت تنش ف مشکی شلوار با  مخمل مشکی کت ٬ پیرهن سفید 

 بود پوشونده پیشونیشو روی تارش چند که  مشکی

 . باصدای کسری به خودم اومدم   

Part  44 

  باپوزخند خاصی گفت 

   زیادی جذابه ن ؟ از دیدنش سیر نمیشی شوهرت -کسری 

  شدم خیره رو روبه به و سریع نگاهمو برگردوندم 

  چرا حرفی نمیزنی ؟ از دستم ناراحتی بهنوش ؟ -کسری

  نباشم ؟ -

  بهنوش من دوستت دارم -کسری 

  پس من چی ؟ -

  تو جای حتی من به اندازه جفدمون دوستت دارم  -کسری

  حق انتخاب کردن نداشتم ؟من انتخاب شدم ...  -

 . برات جبران میکنم بهنوش ...ما خوشبخت میشیم -کسری 

  دیگه حرفی نزدمو باقی مسیر تو سکوت گذشت
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  پایین منتظر میمونم -کسری 

  دقیقه ای طول میکشه ها میخوای بیا باال ۱۰ -

 . راحت باش ... منتظر میمونم -کسری

 ممچش... شلوغه خونه فهمیدم رسید گوشم به هک صدایی سرو از در حیاط رو باز کردم 

 داروخ یه و کشیدم عمیق نفس یه... هستن شب تا فهمیدم  افتاد خودی مهمونای به که

شکری گفتم بابت اینکه تا شب نیستم ... اصال حوصله مهمونی رو نداشتم چه خوب که با 

. .. دراومدی دشعق به پیش ساعت نیم رفت یادت...  احمق چیه کپک  أه اون کپک ... 

 . دربیارم دلش از که  سمتش رفتم  بیرون اومدم فکرا این از بابا دیدن محض به

  بابا ؟ -

  جانم دخترم -بابا 

  از دست من دلخوری -

  ن برای چی -بابا 

 ... بابا بخدا وقتی عاقد منتظر جواب بود من اصال حواسم نبود -

...   بله گفتم سمتش کردم بلند سرمو  مانما صدای به کرد صدام مامان ٬ من ... راستش 

 ...به میخواستم من

یه پدر این لحظه رو  مگه ٬  دخترم پیش میاد ... دروغ چرا دوست داشتم بشنوم  -بابا

 ناراحت خودتو اصال...  ماهت شکله قربونه نیس مهمی چیزی اما...  چند بار میبینه 

   نکن
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                    ******** 

  کشید طول خشید یکم دیر شد کارم بب -

  فدای سرت ...خب نگفتی کجابریم ؟ -کسری 

  برام فرقی نمیکنه ؟ -

  ... میشی عاشقش ببینی مطمئنم...   پس میریم جای همیشگی من  -کسری

  دقیقه ای تو راه بودیم ۲۰تقریبا 

  خانم بفرمایید ٬خب  -کسری  

 مشعل دوتا  ورودی در جلوی...  مجنون نهخا...  یه نگاه به اسم رستوران انداختم 

   بودن گذاشته در راست و چپ که  بود بزرگ

  کسری با دست به ماشین اشاره کرد پارکش کنن

  تاحاال اینجا اومدی -کسری

  ن -

 مشعل راهرو راست و چپ یه راهروی باریک که دیواراشو با کاه گل پوشنده بودن 

 . بودقدم قرار گرفته ۱۰ هر تو کوچیک های

 های آالچیق  مجنون بید درخت پر که شدیم بزرگی خیلی بعده راهرو وارد یه محوطه 

 که میارو موسیقی  بود شده تلفیق باهم مدرن و سنتی صورت  به که های تخت و چوبی

 بود نظیر بی اب شر شر صدای با میشد پخش فضا تو

  کف محوطه پر سنگ فرش
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  یکی از گارسونا اومد سمتمون

  خوش اومدین اقای پناهی )بادست اشاره کرد( بفرمایید - گارسون

  پس از قبل رزرو کرده بودی -

  خیلی دوست داشتم باهم بیایم اینجا ... چی سفارش بدیم ؟ -کسری 

  به سلیقه تو باشه -

 . اینم به چشم -کسری

سوپ جو یا سوپ قارچ کدومو دوست داری  -سوپ چی میل دارید؟ کسری  -گارسون 

  ؟ بهنوش

اصال حوصله انتخاب غذا نداشتم خیلی کالفه بودم بالبخند و لحن فرمالیته که نمیدونم تا 

  گفتم کی قرار بود این نقاب رو صورتم بمونه 

  کن انتخاب خودت میخوام باسلیقت اشناشم  -

  سوپ جو -کسری

  غذا ؟ -گارسون 

  شیشلیک . کباب میگو . ماهی شکم پر -کسری

  ساالد؟ -گارسون 

  ساالد کاپریس . بیف ساالد .بقیه مخلفاتم با خودتون -کسری

  حتما ٬چشم  -گارسون 
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 ٬  میدونم خوب اینو خودم...  بهنوش من میدونم تو االن بهم عالقه ای نداری  -کسری  

 من از درستی  شناخت هنوز تو  میگیره سرچشمه خواستن و شناخت از داشتن دوست

 ...  نداری

 یخیل که بدون اینو فقط نتظاری ندارم و نمیخوامم بهت فشار بیارم منم االن از تو ا

 . دارم دوستت

 دنیا این تو  ٬ بشناسیم بهتر دیگرو هم تا  غنیمته ما برای روزها این ٬کامال موافقم  -

 . میخواستن دقیقا که نیست اونی زندگیشون  که هستن خیلیا

Part  45 

 . گذشته بود۱۲ از ساعت تقریبا  

 کسری از  بود خاموش ها چراغ و نبود خبری مهمونا از ی در خونه پیادم کرد جلو

 . گرفتم پیش اتاقمو مسیر  اروم  و کردم خدافظی

 ارمافک گوشیم صدای...  میکردم فکر کسری حرفای به روی تخت دراز کشیده بودم 

کسی  سابقه نداشته این موقع۱:۳۰ ساعت انداختم ساعت به نگاه یه  ریخت هم به رو

  بهم زنگ بزنه

  الو -

  بفرمایید -

  چرا صحبت نمیکنید ... الو -

تو گوشم زمزمه میکردن ... بهنام ... یه آن  ی صدا های دنیا اومد توی سرمیهو همه

 . نفس کشیدن برام غیر ممکن شد
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 یخفگ احساس نفسم توی سینه حبس شده بود بادستم یقه لباسمو میکشیدم 

 موتالش تمام  هام ریه تو  بلعیدم هوارو قدرت تمام با ردم ک باز اتاقمو پنجره  داشتم

 . رسید گوشم به صداش...  بگم چیزی بزنم حرفی میکردم

  خسته عاشق ٬عاشقم  -بهنام  

 خسته و بم صدای...  جونم تو برگشت یکباره هست دنیا تو خوب انرژی هرچی  

 زنده هم میسوختم هم  رتشحرا از که اتیشی  کرد اتیش از پر وجودمو ٬  بهنام

 ... کردن پیدا رو خودشون راهه اشکام باز...   بهنام صدای شنیدن با ٬  میشدم

 ...  صد باریدن داریق فقط اخه لعنتی چشم دیدن این لحضه رم نداری 

 تمش دستامو  بده مجال بغض این اگه با تمام قدرتم با تمام وجودم میخوام حرف بزنم 

 ... کردم زمزمه لب زیر بلخره کردمو

 ... دلم تنگ شده

 ... دلم از دنیا گرفته

 ...  برگرد بهنام

گه برات خطری دی  که شد راحت  خیالش...   برگردم بهم داد اجازه بابا...  اره  -بهنام 

  بشی خوشبخت ایشاال میگم یک تبر بهتم راستی...  ندارم 

  راست میگی بهنام میخوای برگردی ؟ کی ؟ -

 برگشت اجازه که دادن خبر بهم امروز کردن لطف عزیز پدر  ٬روز دیگه  ۴ه ار -یهنام 

  نشد بهت نزنم زنگ که کردم تالش خیلی . دارم
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 که یکبارم برای مدت این تو چرا  ٬رفتنت تنبیهم کنی  با خواستی ٬ خیلی بی انصافی  -

 . بودم دلتنگت چقد میدونی  داشتم حالی چه میدونی نزدی زنگ  شده

  ستنی گفتنی گوشی پشته  دارم گفتن واسه حرفا خیلی  ٬نمیتونستم بهنوش  -م بهنا

 . قطع نکنیااا ... برام تعریف کن ... میخوام به حرفات ... به تن صدات گوش کنم -

 رفح برام صبح خوده تا داشتم دوست از پنجره فاصله گرفتم لبه تخت نشستم 

  کنم گوش حرفاش تک تک به میخواستم  بزنه

 تموم تو...  مهتاب شبام ن  داشت خورشید روزام ن تو بی از چی برات بگم بهنوش  

 از دگاری یا عکسای از تا چند تو  شد خالصه من زندگی ی همه  غربت تواین مدت این

 هک میخوابیدم این امید به شبا  بودی خوابم تو شب هر که بود این به امیدم تمام  تو

 دیگه  یکرد جاخوش و  کردی دلم کفش تو پا مقدمه بی رهیکبا تو  ببینم خوابتو  بازم

 . باشم داشته دوستت دور از اینکه جز  نمیومد بر کاری من دست از

 تند قلبمو تپش هم میکرد  زمزمه غمگین و خسته ا صدای ب اروم اروم حرفایی که بهنام 

 لبخند اما  میریخت اشکام اینکه با  میکرد ارومم بخش ارام قرص یه مثل هم  میکرد

 . صورتم رو میاورد

 داقلح بگم بزار اما االنم میدونم گفتن و نگفتن این حرفا برات فرقی نداره  -بهنام  

 روز این از همیشه ن حرفا توی دلم مونده ای که وقته خیلی  کنم خالص خودمو

  ...  روزی از...  بهنوش میترسیدم

 منم  نگفت چیزی ای ظهلح چند کرد سکوت از لرزش صداش فهمیدم بغض کرد 

   دارم دوست هارو لحظه این چقد کردم سکوت
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  اعتراف عشقش به من

 . بود داشتنی دوست برام همش و همه گرمی صداش 

   از روزی که تو ازدواج کنی و من شاهد دیدن این روزا باشم

و مهیچ وقت خودمو نمیبخشم ... من باید برای تو با جون و دل میجنگیدم ...اما نجنگید

  زمانو از دست دادم

...  میخوابم راحت امشب اما نمیکنه دوا رو دردی دیگه این حرفا فاییده ای نداره 

 . شدم سبک زدم که حرفامو

 بهنام ؟ -

  بهنام هستی ؟ -

  بازم صدام میکنی ؟ -بهنام 

وای خدا این پسر قسم خورده منو داغون کنه ... این چه حالیه که دارم ... این چه حسیه 

 این پیشه ماهه چند بهنام همون این  بیا خودت به بهنوش...  ... چرا اینجوری شدم 

  ... همین همین .. همین...  دلتنگشم فقط نکرده تغیر چیز هیچ...  برادرته...

  بهنام ... میخواستم بگم چقد خوبه که هستی -

  یرتره ... شب بخبهتره بخوابی دیر وقته ...از تماس منم کسی چیزی ندونه به -بهنام 

  این شماره خودته ؟ -

  روز دیگه بر میگردم خوب بخوابی۴نیازی نیس زنگ بزنی چون خاموشه ...  -بهنام 

 . بدون اینکه منتظر شب بخیر من باشه گوشی رو قطع کرد
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Pasr  46  

خیلی خوش حال بودم از اینکه هم حرفا شو شنیدم هم دلم برای صداش لک زده بود  

 زا پیام یه اومد در لرزش به که  بود دستم تو هنوز گوشی کشیدم دراز ختت روی ... 

 . کردم بازش  بهنام

 . سکوت را می پزیرم

 ... گفت خواهم سخن تو با روزی ٬اگر بدانم 

  بدانم اگر...  تیره بختی را می پذیرم 

 . روزی چشم های تورا خواهم سرود 

 . مرگ را می پذیرم

 . ی فهمید که دوستت دارماگر بدانم روزی تو خواه

با صدای گوشی از جام پریدم چنگ انداختم به گوشی ... تو این مدت که گوشیم زنگ  

  میخورد حمله میکردم سمتش فکر میکردم بهنام باشه

  سالم -

 یه ٬سالم خواب الو ... تا نیم ساعت دیگه از شرکت میام بیرون اماده شو  -کسری 

  برات دارم سورپرایز

 . امروز اصال نمیشه ... بهنام امروز میاد میخوام خونه باشمکسری  -

شم قراره واسه همیشه بعد....  میرسه ۱- ۱۲اوال که پروازش االن نیس ساعت  -کسری

   دیگه میبینیش میگردی بر ٬بمونه 
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  باشم خونه میاد که وقتی میخوام ولی ٬بله میدونم  -

  با صدای که تحکم و سردی توش موج میزد

  مهمه دارم سورپرایز ٬منم میخوام بریم بیرون چون  -کسری

  کسری میتونیم یه روز دیگه بریم -

  توام میتونی یه روز دیگه ببینیش -کسری

  .. تو مشکلی داری ؟ چته امروز -

  باشی سقف یه زیر  بهنام اون با ندارم دوست اره ... اره من مشکل دارم  -کسری

  ن برادرمهکسری مراقب حرف زدنت باش او -

 سگم روی اون تا دیقه دیگه پایین باش ۱۵...بهنوش إ ... برادرته ... یا عاشقه -کسری

  نیومده باال

  الو .... الووووو .... أه -

 ...  خدا بخیر کنه امروزمونم اینطوری شروع شد

 خودش ٬ من ٬اماده شدم و رفتم پایین تو ماشین کلی صحبت کردیم درمورد بهنام 

 عوض دیگه چیز همه...  نباشه بهنام حضور نگران که کردم قانعش ورایییج بلخره

  شده

  اینم از سورپرایز ما ... پیاده شو چشماتم ببند دستتم بده به من اروم بیا -کسری 

  دستمو گرفت و با چشمای بسته منو کشید دنبال خودش

  باز کنم ؟ -
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  ؟ اومدی خوش خونت به...  حاال باز کن  -کسری 

  ... ااااای کسریو -

 راست سمت درست یه خونه ویالیی یه استخر وسط حیاط یه االچیق کوچیک چوبی 

 ... چپ سمت تاب یه با حیاط

  حیاط که عالی بود واقعا به دلم نشست

  نداره حرف دیگه ٬اگه داخلم مثل همین حیاط قشنگ باشه  -

  بیا بریم داخل ببین -کسری

  زیادی بزرگ نیست ؟ خونه قشنگیه ولی برای دونفر -

 ...اگه خوشت نیومده میتونه -کسری

  نشست دلم به بیشتر  حیاط البته...  قشنگه ام خیلی ٬ن اصال  -

 .زد حرف برام اینده هاشو نقشه از یک ساعتی تو خونه بودیمو 

                  ********* 

  باال نمیای ؟ -

  میبینم رو بهنام میام شب.. .  دارم کار یخورده شرکت برم باید ٬ن  -کسری

  باشه ... پس فعال -

 ... بهنوش -کسری

  بله ؟ -
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 ...معذرت میخوام بابت رفتار صبح من یکم عصب -کسری

  اشکال نداره ... پیش میاد ... برو به سالمت -

  سالم .... مامان ؟ بابا ؟ -

  دخترم بیا اتاق -خاله صدیقه 

  میکنی ؟ خسته نباشی خاله صدیقه ... چیکار -

 . اتاق اقا بهنام رو اماده میکنم -خاله صدیقه 

  پس باال چی ؟ -

 منم ٬... اون اتاق که قفله واال دخترم کسی به من نگفت اتاق اماده کن  -خاله صدیقه 

 اماده اینو منم خالیه دیدم و اتاق همین ٬ کنه استراحت باید...  میاد خسته بلخره گفتم

 . کردم

  یقه ... راستی مامان بابا کجان ؟ممنون خاله صد -

 . رفتن فرودگاه ... دیگه کم کم میرسن -خاله صدیقه 

Part  47 

رفتم باال سریع دوش گرفتم یه بلوز بادمجونی با یه شلوار کتان کرمی موهامم دم اسبی  

 اتاق از زدم اینه به لبخند یه... گرفتم دوش همیشگیم عطر با کردمو ارایش یکم ٬بستم 

 وت برگشتم...  زد خشکم ها پله وسط  پایین میومدم سرعت به هارو پله بیرون زدم

... ها بهنامه همون این ؟ خوبی ٬ بهنوش...  گاه به خودم انداختم ن یه   اینه توی اتاقم

   ؟ ببینی برادرتو میری داری که مطمئنی

 . هنمچته تو احمق داری چیکار میکنی ؟ شروع کردم به باز کردن دکمه های پیر
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  بهنوش جان دخترم بیا پایین ... اومدن -خاله صدیقه 

 قلبم... باش اروم توروخدا...  یه نفس عمیق کشیدمو دستم رو گذاشتم روی قلبم  

 . میکوبید سینم به خودشو وار دیوانه

پله هارو بدو رفتم پایین .در سالن رو باز کردم و تا ته حیاط دویدم ...به محض دیدن  

 عطر از کردم پر هامو ریه و کشیدم عمیق نفس یه  بغلش تو انداختم  بهنام خودمو

  ... هیکلش دوبرابر قبل ... پوستشم برنزه کرده بود  بود شده عوض چقدر...   تنش

 نگاهشو تو حرفای  قبل از بیشتر شایدم بود قبل مثل  نگاهش برق ٬طرز نگاهش 

  گرفته یاد خواندن تازه که سوادی بی مثل  میخوندم

من به بهنام عادت کردم . بهش وابسته ام . از روزی که خودمو شناختم بهش تکیه  

  میداد رو حمایت حس بهم چشماش...  تو زمین خوردنای کوچیک  حتی کرده بودم 

  میخواین تا شب همینجا بمونیم ؟ -بابا 

 رفتمگ رو دستش حالی خوش با...  بودم بهنام بغل تو هنوز باصدای بابا به خودم اومدم 

  خونه سمت کشوندم

  بهنام خاله صدیقه همین اتاق طبقه پایین رو برات اماده کرده -

  بهنام قراره برگرده خونش بهنوش جان -بابا 

 دادن تکان به فقط  بهنام حتی ٬همه نگاهمون رو دوختیم به بابا ... کسی اعتراضی نکرد  

  مبل روی بابا کنار نشست و  کرد اکتفا سرش

 . م گرفتم این سکوت مسخره رو بشکنم یه لبخند زدم و گفتمتصمی 
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  رنزه کردن ؟ بهت میادااااب یا تو واسه تحصیل و کار رفته بودی  -

 میاداااا بهت...  شدی تر خانم شدی بزرگ توام ٬تک خنده ای کردو گفت 

  فهقهه ای زدمو با خنده گفتم چی بهم میاد خانمی ؟

 موهات اون که هستی ... رنگه -کسری

 دبلن دادو تکون حرص با سرشو بابا هم تو رفت بابا و مامان اخمای  ٬با این حرف بهنام 

 . شد

  ... من برم زنگ بزنم خبر بدم که امشب بیان -بابا 

  منم برم به صدیقه جان کمک کنم دست تنهاس -مامان 

  میگذره خوش خب تعریف کن ... چیکارا میکنی  -بهنام 

 گذره که دروغهاگه بگم خوش می -

  دوسش داری ؟ -بهنام 

  چی ؟ -

  میگم کسری رو دوسش داری ؟ -بهنام 

  واسه چی میپرسی ؟ -

  سوال سختی پرسیدم ؟ -بهنام 

  خوبیه پسر ٬خب  -

  منم پسر خوبیم ... پس چرا من دوست نداشتی ؟ -بهنام 
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  . دبا شنیدن این حرف بهنام کل بدنم منقبض شد ... نفسم تو سینه حبس ش

 ... بهنوش جان مادربیا -مامان 

  بهنام تلخندی زدو

 . اره برو ... بلند شو برو تا دختر یکی یدونشونو نخوردم -بهنام 

 ... این حرفا چیه بهنام -

  داشتن اعتماد من از بیشتر غیراز اینه ؟ همیشه به یه غریبه  -بهنام 

 باباو دیگه...   نداشت وابج حق حرف و داشت حق ٬جوابی نداشتم که به بهنام بدم 

 لیو یلی وقت بود که نسبت به هم سرد شده بودن خ  نبودن ها گذشته مثل  بهنام

 . بودم مامان یواشکی های اشک شاهد همیشه

  بیان مهمونا تا بگیرم دوش یه مامان میرم یکم استراحت کنم  -بهنام  

  کن برو پسرم الهی دورت بگردم ... چیزی خواستی صدام -مامان 

 اخه این چه زندگیه -مامان 

 إ... مامان چرا گریه میکنی؟ بابا میاد میبینه ها -

ماه تمام تو یه کشور غریب دوراز خانواده ... االنم که میره جدا از ما ۷-۶ -مامان 

  زندگی کنه

ماه دیگه ام ۶ دارم نامزد دیگه که من  میترسه چی از بابا...  بزن حرف بابا خب با  -

 ... عروسیمه

  باشه راحت خیالش کرده میکردو باید که کاری هر ٬هه 
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  بهنوش کارای بابات به صالح جفدتون بود -مامان 

 یلیخ...   کرد انصافی بی خیلی  بهنام حق در بابا...  من کاری به این حرفا ندارم مامان  -

 طربخا  نیستم واقعیتون دختر من اینکه با.  میدونم مقصر خودمو من ...  کرد خوردش

ماه از همه چیزو  ۶ اینکه...  میکنید  تا بد باهاش...  میکنید مجازات بهنامو دارید من

 کاراش از برداره دست بابا میخواد کی ٬ بود همه کس دورش کردین بزرگترین تنبیه 

  ؟ میشه تموم کی ؟

 تبار اخرین ٬اینکه گفتی دختر واقعی ما نیستی رو نشنیده میگیرم بهنوش  -مامان 

 ساعت دیگه مهمونا میان۳-۲ برس کارات به برو حاالام...  اوردی زبون به که باشه

Part  48 

 اسمان کبود و سیاه ابرای به ٬چشمم رو از پنجره اتاقم دوختم به اسمان به باران بهاری  

 زیر فرخزاد فروغ از شعر یه اختیار بی ٬ خاک بوی...  صورتم روی خنک نسیم وزش... 

 . ردمک زمزمه لب

  خیش ز نمیپرسم اما ٬می روم 

  ره کجا ؟ منزل کجا ؟ مقصود چیست ؟

  غافلم خود ولی ٬بوسه میبخشم 

  ؟ کیست معبود را ٬کاین دل دیوانه 

  سود چه اما ٬ منم این ٬ اری ٬اه 

  نیست ٬ نیست دیگر ٬ بود من در که "او  "

  وار دیوانه ٬می خروشم زیر لب 
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  ؟ کیست ؟ کیست اخر ٬ بود من در که  "او  "

...  تلخ لبخند یه ٬ حس خوبی داشتم . رفتم روبه روی اینه یه لبخند تحویل خودم دادم 

 که اشکایی اخرسرم شد قهقهه به تبدیل...  تر بزرگ...  بزرگ شد بزرگ لبخندم

  ! نمیدونم ؟ میرسوندن اثبات به چیو  بارششون با نمیدونم

  شدم رفتم پاییناماده ۵نگاهی به ساعت انداختم  

  مامان و خاله صدیقه تو اشپز خونه مشغول بودن

 بهنوش جان مادر بیا این میوه هارو بچین ما دستمون بنده -مامان 

 .... شروع کردم به چیدن میوه ها

  همه امشب میان ؟ -

 بیان تونننمی که گفته کرده صحبت بابهنام زده زنگ...  نیستن دایتینا ولی ٬اره  -مامان 

. 

  بابا و بهنام کجان ؟ -

  بابات که بیرونه ... بهنام نمیدونم حیاطه یا رفت بیرون -مامان 

  بزارم رومیز؟ -

  نکنه درد گلت دسته ٬اره  -مامان 

  کارم داشتین صدام کنین -

 ... میزد قدم حیاط ته درو باز کردم حیاط و دید زدم چشمم افتاد به بهنام 
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 دز خشکم درجا ... اما با چیزی که دیدم  که بترسونمش  اروم اروم از پشت باغچه رفتم

  ... شدم شوکه... 

 . بهنام با چشمای سیاه و وحشی که ازش خشم میبارید باصدای دو رگه گفت

  چیه ... ؟ شاهکارت دیدن داره ؟ -بهنام 

 !شاهکار من؟ -

  چجوری باید جای خالیتو پر میکردم ؟ غم نبودتو چجوری؟ -بهنام 

 !ار ؟باسیگ -

  ارومم میکنه ... نه به اندازه تو اما در نبودت خوبه -بهنام

  االن که هستم خاموشش کن -

  یه پک محکم به سیگارش زد و چشماشو دوخت به اسمان زیر لب گفت

 ... نبودی اما   ٬ بودی ساالکه این تموم مثل ٬اره هستی ... اما در اصل نیستی  -بهنام 

 گذشته تو رفت ٬ ها خاطره تو رفت ٬ شد تموم گذشت چی همه بس کن دیگه بهنام  -

  کن تمومش توام...  ها

...  وپرحرص وحشی نگاهی با چشام تو زد زل سیگارشو با یه حرکت پرت کرد  

  بیرون بود زده گردنش رگه انداخت رعشه بدنم به غرید لب زیر همچین

ی تو راحت برا چون...  شد متمو اره ؟...  راحتی همین به ٬چیییی ؟ تموم شد  -بهنام 

 بوده چی گناهم  ؟ میکنی اینکارو بامن چرا...  بهنوش چرا... شده شروع من برای ٬ بود 

 ...  دارم دوستت چون ٬ دیوونتم چون.  هستم عاشقت چون ؟
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 ... لعنتی بزن حرف د 

 مفتگ بهت  و دستت دادم رو مه نا که شبی میدونی اولین ضربه رو کی زدی بهم بهنوش 

 ونر بگی که بودم تو از کلمه یه شنیدن منتظر چقدر میدونی  ٬ان میرم ایر از دارم که

 .  نمیرفتم و  میرختم هم به دنیارو تموم  نرو میگفتی شب اون اگه تو ... 

 . وقتی سکوت کردی خودم جوابم رو گرفتم

 هچ خیالم توی...  شدین نامزد  عمو پسر کسری با فهمیدم که ضربه دوم رو زمانی زدی 

 ... ساخته بودم با تو بهنوش دنیای

از چپاندن صالح توی مغزم خستم ...از انتظار برای تو خستم ... خستم کردن این 

 ... بزرگان صالح اندیش

 الح خرابش حال این  کنم تحمل بهنامو حال این نمیتونستم دیگه ٬طاقتم به سر رسید 

 . خونه سمت افتادم راه شدم بلند  میکرد خرابتر منم

 ... نمیخوای چیزی بگی ...؟ حرفی بزنی که تسالی دلم باشه -بهنام 

 . حرفی برای تسالی دلش نداشتم اما حرف دلمو گفتم

یچیزی توی سرم هی ورور میکنه که زندگی رو انقدر جدی نگیر ... زندگی بی رحم  -

  ٬ بزاره پات جلوی میخوای چی هر تر از اونیه که 

 ... زیستن میدهد ن رخصت مردنحدیث عشق نه مجال  

Part  49 

 شاهدش نداشتم دوست اصال من که ای لحظه و وبلخره مهمونی امشب فرا رسید  

  بهنام و کسری مالقات ی لحظه  باشم
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  بهنوش یه زنگ بزن به کسری جان بپرس کجاس؟ -مامان 

 ... من زنگ زدن چند تاام حرف بارش کردم سرکوچس رسیده -عموحسن 

 عمو صدای ایفون اومد بعد حرف

 خودشه -عمو

 گویی امد خوش برای در جلوی رفتم منم بین این کم کم همه جابه جا شدن برای شام 

 . میکردم حس خودم رو. رو بهنام سنگین نگاه.... کسری

  سالم ببخشید دیرشد -کسری

  سالم ...کجایی تو یعنی انقد واجب بود کارات -

 کار قتو دیر تا مجبورم دوست داشته باشه  بیشتر نوم بخاطر اینکه پدر زنم  -کسری 

 ... دیگه کنم

 شما کار نکرده عزیزی ... برای پدر -

 دستشو  ودب نشسته بهنام که سمتی  برد کشون کشون  خودش سر پشت دستموگرفت 

 . وایسادیم بهنام روی به رو و کمرم رو گذاشت

  بود خوب سفر...  سالم خوش امدی بهنام جان  -کسری 

  سالم خیلی ممنون ... بله خدارو شکر -بهنام 

  جویای احوال بودیم از عمو جان -کسری 

  بشین خوشبخت  میگم تبریک منم...  دارین لطف شما ٬بله  -بهنام 
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 همگ...   گفت منو سمت گردوند بر سرشو کسری جفت دستاشو گذاشت رو شونم 

 . نشم خوشبخت زندگیم توی بهنوش وجود با میشه

 ی وت یچیزی  میریخت بیرون نفرت نگاهش از...   میچرخید کسری منو رو ه بهنام نگا

  ... طوفان قبل ارامشه این میگفت دلم

 ... دستمو کشید برد سمتی که بهنام جلوی چشمامون نباشه

              ******** 

 یتماذ واقعا جمع سروصدای  داشتم سرگیجه خیلی خسته بودم دوست داشتم بخوابم 

 ... دقیقه برم تو اتاقم دراز بکشم۱۰یدم حاال که همه سرگرمن د  میکرد

نگاهمو بین مهمونا چرخوندم از کسری خبری نبود از وقتی که اومده سرگرم صحبت با 

 با  انداختم حیاط به نگاه یه  نبود ازش خبری گشتم رو پایین اتاقای ٬ گوشیش بود 

 ... ... حدس زدم شاید باال باشه نمیشد هدید ام چیزی بود ماشین پر و تاریک اینکه

 اج جابه نسیم وزش با که  افتاد خواب بهار پرده به چشمم از پله ها که باال رفتم 

 . میکرد صحبت گوشی با  شدم کسری صدای متوجه که تر نزدیک رفتم  میشد

 رمنصو اقای ن ؟...!!! باهوشی خیلی که میکنی فکر تو چی فکر کردی هااا ؟  -کسری 

 ابتث میخوای چجوری...  تو علیه بر مدارک همه   بزنی دور نمیتونی یکیو من ی ابراهیم

  ؟ کنی

...   دمیچرخی سرم تو اسم یه فقط نمیدید رو جایی چشام دیگه گوشام چیزی نمیشنید 

  ابراهیمی منصور
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 رچیکا من خدایااا زمین افتادم زانو رو اتاقم سمت دویدم و دستمو گذاشتم روی دهنم 

 ... شنیدم اشتباه حتما...  نه...   کسری...  یعنی...  کسری...  کردم

  کنم کاری یه باید من...  صدای قدماشو شنیدم از پله ها رفت پایین 

  باید به بابا بگم

  بابا با این وضعیت قلبش نمیشه

   نشستم لبه تخت و چند تا نفس عمیق کشیدم

 دوست بود این...   میکرد خفم تداش بغض ٬حرفای کسری توی سرم میچرخید 

...  نیک خوشبختم میخواستی اینطوری...   قشنگت حرفای همه اون بود این...   داشتنت

  من بودم احمق و ساده چقدر

 . با صدای در سریع اشکامو پاک کردم و از روی تخت بلند شدم

  بهنوش چرا اومدی باال ؟ خوبی ؟ -بهنام 

  ناره ... داشتم میومدم پایی -

  چرا گریه کردی ؟ کسری چیزی گفته؟ -بهنام 

 . بهنام باید یچیزی رو بهت بگم -

  چیشده ؟ -بهنام 

  کسری با ابراهیمی هم دست بوده -

  چیییی !؟ میفهمی چی داری میگی ؟ ابراهیمی شریک بابارو میگی -بهنام 

  بخدا خودم شنیدم ... اره منصور ابراهیمی -
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  ه کنی میدونی کهبهنوش اگه اشتبا -بهنام 

 . اره ... اره میدونم چی میشه ولی مطمئنم -
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  بهنام غرق فکر بودو مطمئن بودم که هیچ کدوم از حرفای منو نمیشنوه 

  بهنام االن وقت فکر کردن نیستا باید چیکار کنیم ؟ به چی فکر میکنی تو -

 . گفت و کرد سیگارش رو روشن کردو پک محکمی زد کمی مکث 

 این از اینم... میخواد چی ما خانواده جون از کسری دارم به این فکر میکنم که  -بهنام 

 ... ببینم بگو حاال کاریاش گند

  این پسر خوب چیکار کرد که تو دلت جا شد بهنوش ؟

  کردم هق هق بلند بلند صورتمو دو تا دستامو گذاشتم رو  

  ؟ میکنی گریه چرا تو هیس ...  -بهنام  

  دیدن اشکاتو ندارم جونه عزیزت پیشه من اینجوری گریه نکن طاقت

 اگه گفت  کرد مجبور منو اون...   ندارم دوست رو کسری...  من  ٬بهنام  -

ا تو میگه که نمی تونم ... باب بابا به و  کنه نمی  شرکت  برای کاری  نکنم ازدواج  باهاش

  قم شدید تر شدوضعیت بدی بود ... توام که ایران نبودی ... هق ه

  براش دارم...  برگشتم من دیگه االن...   عوضی ٬ کثافت  -بهنام 

 بهم فتهه یک... نگو چیزی کسی به تو  پایین بریم  باید االن اشکاتو پاک کن بهنوش 

 ... کنی کمک بهم باید تو فقط ٬  بده فرصت
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  چیکا کنم ؟ -

 شرکت وکیل با هم ٬هم بدی باید همه ی شماره های توی گوشی کسری رو ب -بهنام 

 و احت رد منصوری رو بزنیم ر خیلی میتونیم اینطوری...   میزارم درمیون پلیس با هم

  ...  بیاریم گیرش

 . من میرم پایین توام یکم بعد بیا

  از کنارم رد شد رفت سمت در دستش روی دستگیره در بود که صداش زدم

  بهنام ؟ -

  جانم ؟ -بهنام 

 ... تیخوبه که هس -

  چشماشو بازو بسته کردو یه لبخند مالیم زد

 اینکه زا میترسیدم کل شب خودمو به سختی کنترل میکردم کسی پی به حالم نبره 

 . شد تموم هاش خستگی و هاش کالفگی ی همه با شب بلخره ٬  ببره بویی کسی

 بدست واسه ٬بعداز رفتن مهمونا بهنامم رفت خونش ... روی تخت دراز کشیده بودم 

  . میکشیدم نقشه ها شماره اون اوردن

  با صدای گوشی از خواب پریدم 

  الو -

  بار زنگ زدم۴کجایی تو  -بهنام 

  خواب بودم -
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  چیکار کردی ؟ -بهنام

  کنم چیکار میدونم االن بهش زنگ میزنم . برای ناهار بریم بیرون  -

 ۱۲برای ناهار ؟ یه نگاه به یاعت بنداز  -بهنام 

 خیالت بهت شب من شماره هارو گیر میارم میدم ۱۱ب برای شام ... تا ساعت خ -

   راحت

  فقط مراقب باش شک نکنه -بهنام 

  فعال. میکنم قطع من...  هست حواسم ٬ن  -

 بخاطر من...   بزنم زنگ بهش که برداشتم گوشیرو هر چند حالم ازش ب هم میخوره  

 مومت بلخره...   میکنم بازی نقش ام هفته یک  دمدا تو مثل اشغالی ازدواج به تن بابام

  لعنتی روزای این میشه

  سالم کسری - 

  سالم خانم خوشگلم ... چه خبرا ... خوبی -کسری 

  چطوری تو ٬من خوبم مرسی  -

  عالی -کسری 

  میگم برای شام بریم بیرون ؟ -

ام دنبالت ناهار که چرا که ن با کمال میل ... اصال اگه افتخار بدی االن می -کسری

  نخوردی ؟

  منتظرم پس ٬چه عالی ... ن  -
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  دقیقه دیگه پایین باش۱۵چشم  -کسری 

  

 ... اه ... اه ... حقا که واقعا کپکی
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 زنمب اب یه دستامو برم من تا...  بده سفارش تو - خب .چی سفارش بدیم ؟  -کسری  

 ندادم خبر مامان به  مونده جا گوشیم ؟  مبزن زنگ یه  بدی گوشیتو میشه فقط...  بیام

  ینه نیستم نگران میشهمیب میاد نبود خونه

  حتما ... بفرما -کسری

 که هایی شماره اول  نوشتن به کردم شروع تن تن قلم و کاغذ و از جیبم در اوردم 

 ... نوشتم رو  بود شده گرفته تماس و  بود ناشناس

زشی که میزد فقط خنده های مصنوعی تحویلش برگشتم سر میز درقبال حرفای بی ار

 . ساعتم نمیتونستم تحملش کنم میدادم دیگه حتی یک

                      ********* 

 رسالا بهنام برای اسم با  هارو شماره تک به تک خونه که رسیدم اولین کاری که کردم 

 . کردم

 ها بچه و دانشگاه هم. سری روز هم ک ۴ این تو روز میگذرشت واز بهنام خبری نبود ۴

 . پیچوندم مریضی ی بهونه به رو

 تحمل...  بشه تموم خوبی به چی همه میکردم خدا خدا روز مثل یه کابوس بود  ۴این 

 . نداشتم رو دیگه ی فاجعه
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 .  ویبره گوشیم بالش زیر سرمو لرزوند ... چنگ انداختم با بی حوصلگی جواب دادم

  سالم ... چه خبرا -

  سالم ... خبرای خوب خوب -م بهنا

  جدی میگی -

  چرا صدات گرفته -بهنام 

  خواب بودم -

  کن دعوتش شام برای کسری به بزن زنگ یه تواین ساعت خواااب!!!  -بهنام 

  چرا ؟ -

  نکن قبول ام دلیلی  بیاد امشب باید...  کاری که میگم بکن  -بهنام 

 ... باشه ... ولی اخه چرا -

  باید برم عجله دارم ... بای تا شب من -بهنام 

  الو ...الوو ... اوووف -

 گفتم کشان هوار از اتاق رفتم بیرون باالی پله ها وایسادم  

  خاله صدیقه امشب کسری برای شام میاد -

   دیگه بگو پایین بیا میکشی داد چرا ٬وای بهنوش  -مامان 

  هحتما باید این همه پله رو بیام پایین گفتم دیگ -
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 ؟ بزارم چشم دخترم ... اگه غذای خاصی باب میل کسری خان هست  -خاله صدیقه 

  میخوره چی همه اون ٬ بابا  ن

  دخترم زشته کردنه صحبت طرز این چه  -مامان 

 همه ماشاال خراکه خوش که اینه منظورم...  منا به دادی گیر امروز باز ٬وای مامان  -

  کردم زمزمه لب زیر اینو البته(  بخوره درد)  میخوره چیز

 ... اومدم تو اتاقمو درو کوبیدم

   یعنی نقشه بهنام چیه ؟ میخواد چیکار کنه ؟

 و دلهر هم...  واسه شب لحظه شماری میکردمو دوست داشتم هر چه زود تر شب بشه 

  میره پیش خوب داره چی همه میکردم حس بهنام حرفای از هم  داشتم استرس

 . یچکدومشون خبری نبودبود و از ه ۸ساعت 

  خانم جان میزو پچینم یا زوده ؟ -خاله صدیقه 

  بهنوش زنگ بزن ببین کسری جان کی میاد ؟ -مامان 

  بنده خدا ... درگیر کارای شرکته دیگه -بابا 

  اخی بنده خدااا ... خسته نباشه -

  این لفض یعنی چی بهنوش ؟؟؟ -بابا 

  امم تو همون شرکته تا االنم داره کارمیکنهیبار از بهنام تشکر کردین ؟ بهن -

 . تو جوشه اونو نزن ... برو درو باز کن رسید -بابا 

 سالم عزیزم ... ببخشید واقعا سرم شلوغ بود -کسری  
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  دست به سینه وایسادم و چشامو ریز کردم تندو تیز جوابشو دادم

 میکنی چیکار بدونم میخوام بگی بهم امروزتو کارای از مورد یک اهاااا ... میشه حاال  -

  !؟ مثال

االن به عمو توضیح میدم بیا گوش کن ... این شرکت خیلی کار داره تا مثل روز  -کسری

  اولش بشه

  توام دو دستی چسبیدی به این شرکت اره ؟ -

 ... یعنی چی مگه غیر از این بود که من -کسری 

  کسری جان پسرم چرا جلوی در وایسادی -مامان 

  سالم خوب هستین -کسری 

 به زنگ یه بود بابا به کسری که مشغول احوال پرسی و توضیح کارای الکی امروزش 

 . زدم بهنام

  کجایی پس ؟ -

  اومده ؟ -بهنام 

  اره -

  درو باز کن جلوی دریم -بهنام 

  جلوی درید؟! با کی !؟ -

  ... باز کن حاال -بهنام 

  میای سر میزدخترم مادرت میگه چرا ن -خاله صدیقه
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 ههم...  همه سر میز نشسته بودیم که صدای کف زدن از ورودی سالن به گوش رسید  

 میشد میز نزدیک و میکوبید هم به دستاشو دوتا  بهنام ٬  چرخید صدا سمت سرها ی

... 

  این کارا یعنی چی بهنام ؟ -بابا 

 ... میز سر بشین بیا اومدی خوش جان بهنام  -مامان 

 . افرین ... واقعا افرین اقای کسری پناهی ... کار خیلی تمیز و بی نقصی بود -بهنام 

Part  52 

  !متوجه نمیشم ؟ -کسری  

إ ... از شما بعیده ... شما که خیلی انسان شریف و باهوشی بودید ؟مورد اعتماد  -بهنام

 ... پدر بنده

 میخکوب هنامب صورت روی زدم وحشت نگاه اب دهنمو با سرو صدا قورت دادم 

 شد بلند هوارشون دادو...  بهنام به بودیم زده زل گشادشده چشای با همه  بود

  بهنام بسته تمومش کن -بابا 

  بهنام پرونده هارو کوبید روی میز

 شما اداعتم مورد شریک با  شما اعتماد مورد ادم این...  یه نگاه به اینا بنداز بابا  -بهنام 

 بوده سهکا یه تو دستشون منصوری

 باز رو پرونده سریع  کسری به دوخت چشم ثانیه ای بدون پلک زدن  ۳۰بابا برای 

 . میکرد جا جابه هاشو ورقه تن تن کرد



                 
 

 

 سحرهاشمی  | اعتراف عاشقانهرمان 

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

 کنید

 

145 

 

چشمای مامان و بابا حتی کسری از حدقه بیرون زده بود ...بابا دستسو گذاشت روی 

  ... قلبشو از جاش تلو تلو بلند شد

..پسره ی عوضی تو جای پسرم بودی برام بابهنام یه کشیده خوابوند زیر گوش کسری .

 ؟ بودی دیده من از بدی چه...  هیچ فرقی نداشتی 

 ویر نشوند گرفت بابارو دستای مامان خاله صدیقه اب قند به دست سمت بابا اومد 

 مبل

  توروخدا انقد حرص و جوش نخور واسه قلبت خوب نیست -مامام 

  ردبابا دستش روی قلبش بودو ناله میک

تو چیکار کردی ... باورم نمیشه ... خدالعنتت کنه پسر ... تو چی کم داری تو  -بابا 

  زندگی اخه

 ... دستو پام از ترس میلرزید

 همراه پرونده کلی بهنام با وکیل و چند تا مأمور اومد داخل ... وکیل رفت سمت بابا 

 ... داشت

  نمامورا کسری رو دسبند به دست از سر میز بلند کرد

  یه لحظه اجازه میدین ... بهنوش -کسری 

  لجن ٬اسم بهنوش رو تو دهن کثیفت نچرخون  -بهنام 

 ٬ نبود دروغ داشتنت دوست اما.  دارم قبول کردمو که هایی نامردی این تموم  -کسری

 . بودم عاشقت واقعا قسم خوبمون های لحظه تک تک به
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 روی میفتاد وم از صورتم سر میخورد زل زدم به لیوان نیمه پر روبه روم. اشکام ار

 ؟ بدم پس باید رو نکرده گناه کدام ؟تقاص بدم پس چیو تقاص باید من خدایا...   دستم

 ایدب کی تا ؟ خوردم هاتو بنده از یکی کدوم حق خدا؟ دنیات ی تو کردم بدی کسی به

  ... میشنوووووی سری این ؟! میشنوی خدایا ؟ بدم پس امتحان

 روی گذاشتم پلکامو م ... هیچکس اطرافم نبود ... دستامو مشت کردم داغ داغ بود

 . زدم فریاد میتونستم که جایی تا  هم

  خدایاااااااااااااا ... می شنوووووووی ... خستممممممممم ...خسته

  رمس ریختن همه شرکت وکیل صدیقه خاله مامان بابا  بهنام به کلمه سوم که رسید 

  ه میکنید !؟ تا حاال یه بد بخت ندیدینچیه ... به چی نگا -

 ...بهنوش تو -بهنام 

  ساکت -

 خسته...  ببینید ... نگام کنید ... یه دختر ترسو ... یه دختر بدبخت ... یه دختر خسته  -

 ینزم افتادم بازانو دیدم که رو بابا مامان و صدیقه خاله اشکای... خودش از...  زندگی  از

  هق هق میکردم و

 به میکوبیدم کردمو مشت دستامو ام اومد نزدیک و با یه حرکت بلندم کرد بهن 

  تخت روی کرد پرتم کردو باز رو اتاق در  کرد طی سرعت به هارو پله...   بازوش

 میگی که چیه چرندیات این حواست هست واسه چه اشغالی اشک میریزی ... -بهنام 

...  

 . اینو گفت و در اتاق و کوبید همین فردا اون عقد باطل میشه خیالت راحت
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 دمکر شروع...  کل شب به خودم میپیچیدم ... پشت در کنج اتاق زانو هامو بغل کردم 

...   بگردم زندگیم مقصر یا... !!! اشتباهات دنبال میخواستم...   هام خاطره زدنه ورق به

 . دمم ازشون خدافظی میکرداشت انگار...   میکردم نگاه اتاقم دیوار درو به

 مادری...   پیچید گوشم توی دادشون و جیغ دوتا بچه جلوی چشام ظاهر شدن صدای 

 کرد ت ن ا ی خ میکردو عاشقی ادعای که مردی...   رفت خودش و اورد دنیا به منو که

. 

 خاطرات غرق چقدر نمیدونم  دهنم جلوی گذاشتم دستمو صدای هق هقم بلند شد 

صبح ۳.. سه ساعت ... نگاه به ساعت انداختم . ساعت عت ... دوساعت .سا یک...   بودم

 ....چه شبی داشتم ! چه صبحی بشه ! صدای تیک تاک ساعت فضای اتاق رو پر کرده بود

رفتم حموم دوش بگیرم ... نمیدونم چرا ...همه ی کارم از اختیار خارج بود ... نمیدونم 

... نگاهمو دوختم به  اعت ... سه ساعتس دو...  ساعت یک ٬چقدر زیر دوش بودم 

  ۵ساعت 

 . روبه روی اینه وایسادم اروم زمزمه کردم

ساله چقدر کشش داره ... چقدر تحمل داره ... گفتم که من دختر قوی ۲۰یه دختر 

  ... نیستم

 . قلم و کاغذ و گذاشتم روی میز ... نامه رو که نوشتم بلند شدم

...  ط اتاق دستمو گذاشتم رو زانوم اشتم . نشستم وسبرد و تیغ کشورو کشیدم بیرون 

 تربیش سوزشش لحظه هر...   دستم روی کشیدم لرزش با رو تیغ...  بود یخ یخه بدنم

 تهبس اروم اروم...  شد سنگین چشام ...  گرفت  گر ای ثانیه برای بدنم کل...   میشد

 ... عمیق خواب یه رفتم خواب به شدو
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Part  53  

  سالم بهنام عزیزم 

 " که داری این نامه رو میخونی یک دنیا ازت دورم ...میخوام اسم این نامه رو بزارم االن 

  " عاشقانه اعتراف

 ٬ دیر خیلی...  دیره درسته ٬ حرفایی که این همه سال منتظر بودی بشنوی رو میشنوی 

 ... میشنوی ولی

 مندتمشر من...  دگیت زن تو وجودم بخاطر  میخوام اول از هر چیزی ازت معذرت 

 هب تو همیشه  االن تا بچگی از  خوردی منو کارای چوب زندگی تو همیشه تو.  بهنام

 کیهت بهش قلبم ته از که بودی کسی تنها تو  نزدی دم یکبارم  شدی تنبیه من جای

 میداد ارامش بهم تو دستای  ٬ بیشتر بابا از حتی...  میکردم

 . برقی که تو نگاهت بود حمایتم میکرد

 .بهترین موسیقی بود برام صدای تو

خنده هات همه ی انرژی های خوب دنیارو یکجا تقدیمم میکرد . تو برام خاص بودی  

 پای که کردم پیدا اطمینان زمانی و...  شدی دور ازم که فهمیدم زمانی اینو من  ٬بهنام 

  . بودم عقد سفره

 بالبخند من ینا اشکای شوقه راستی نگاه به این اشکایی که روی کاغذ میفته نندازاااا ... ا

 . مینویسم دارم

  ... نبینم تو گریه کنیاااا
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 حرفش به االن ٬یادم میاد یه روز سمانه بهم گفت که وابستگی از عشق قوی تره 

 . شدم وابستت عشق با اما شدم وابستت من اره...   رسیدم

 . دمیدونی تو تموم این ماه ها که ایران نبودی همه ی فکرم پیشه تو بو

 . سر میز همیشه زل میزدم به صندلیه روبه روم به جای خالیت

 ... توی ماشینت ... با اهنگات

 . اتاقت در  به افتاد می چشمم ناخداگاه هر دفعه مسیر اتاقمو طی میکردم 

 . میدونی چقدر موهای بلندم خستم کرد ولی هیچ وقت کوتاهشون نکردم

  ضای اتاق و ماشین میزدممیدونی لنگه ادکلن خودت رو همیشه تو ف

میدونی اون روز تواون محضر چشم به راه معجزه ای بودم ...که اون معجزه تو بودی 

  . برام

اینم میدونی بیشتر از هر اهنگی کدوم اهنگتو گوش میکردم ) من این عشقی که توی 

  سینه دارم میپرستم

  ه ای که با تو هستملحظ نمیدم دنیایی به 

  دم مرگ باتو هستمبه عشقمون قسم تا

  ( ببین ای وای که عشقت چه کاری داده دستم

 نتونستم لحظه اون من...   گذاشتی اهنگی چه ماشین توی  خداحافظی ی لحظه یادته 

 میاد هارو لحظه این تک تک من  نشد ولی بگم خواستم  نشد باز دهنم چون ٬  نرو بگم

  ... همشونو بهنام بود
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 . دیم میکنم به تو ) یه پنجره با یه قفس یه هنجره بی هم نفساالنم من این اهنگ رو تق

  سهم من از بودن تو یه خاطرس همینو بس

   زدم خط هارو ستاره تواین مثلث غریب 

  دارم به اخر میرسم از اونور شب اومدم

  یه شب که مثل مرثیه خیمه زده رو باورم

  ببرم یاد از صداتو میخوای تو این سکوت تلخ 

   ه کوله بارمو رو شونه ی شب بزارمبزار ک

  باید که از اینجا برم فرصت موندن ندارم

  توهجم سرد این قفس منتظر پر زدنم

 (من از تبار غربتم از ارزوهای محال قصه ی ما تموم شده بایه عالمت سوال

  اینجا دیگه اخر خطه .دوستت دارم

  ازجدایی تا پیوند                   

  فقط یک قدم                        

 فاصله ست                          

Part  54  

  میکنه درد دستم چقدر...  اخ...   میشه باز زور به چشمام ٬ همه جارو تار میبینم  

 نگاهم افتاد به یه مرد
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  یه مرده پژمرده

 یه مرده خسته

  یه مرده تنها ... خمیده

  هنامه !!!؟موهای بلندو پریشون با ته ریش این ب

 ... بهنام منه

 . دیگه واضح میبینم ... بهنام به سرعت نزدیکم شد

  ؟ خوبی االن...  کشتی مارو بلخره به هوش اومدی ... تو که  -بهنام

  فقط اگه دستمو اروم تر فشار بدی اره خوبم -

  اخ ... شرمنده حواسم نبود -بهنام

 ...بهنام من معذرت میخوا -

 . یخوام چیزی بشنومدیگه نم -بهنام

 من چند ساعته اینجام ... مامان بابا کجان ؟ -

 کارای دنبال  روز اینجایی ... مامان باباام ۲خون زیادی از دست داده بودی  -بهنام

  عروسی

 عروسی کی؟ -

 ..عروسی ما دیگه ..من وتو -بهنام 

 ... چیییییی!!! یه جیغ بنفش کشیدم همه ریختن سرم -
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  یوونه بیمارستانه ها... توکه انقد شوهرندیده نبودیهیس د -بهنام 

 غش غش زدم زیر خنده و گفتم ...من قصد ازدواج ندارم ... میخوام ادامه تحصیل بدم

 من از حالت...  مشخصه کامال خندیدنات غش غش و زدن جیغ این از ٬بله  -بهنام 

 ... هاااا بهتره

 ... نهخو بریم زودتر که ٬برم دنبال کارای ترخیصت 

 وقتی چیزی درحال تمام شدن باشد 

 !عزیز می شود

  ٬یک لحظه افتاب در هوای سرد 

  غنیمت می شود

  خدا در مواقع سختی ها

  ٬تنها پناه می شود 

  یک قطره نور در دریای تاریکی

 ... همه ی دنیا می شود

  یک عزیزوقتی که از دست رفت

 ... همه کس میشود

  پاییز وقتی که تمام شد

  نظر قشنگ و قشنگتر می شود به
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  و ما همیشه دیر متوجه می شویم

  قدر داشته هایمان را بدانیم

 ... میشود دیر ٬چرا که خیلی زود 

لحظه به لحظه ی زندگی با ارزشه چه خوب چه بد ... بلخره میرسه روزی که زندگی به  

 روت لبخند بزنه ....یا حق

 : در حال تایپ در انجمن

 ۱۳۷۳نگار  |رمان آندر باس 

  hannaneh20 |رمان از فراموشی تا عشق

 Fatemeh.M | !رمان بقا: مرگ دوباره
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